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ij zullen op onzc gewone wijze deze Leerredenen
doen kennen , en bier en daar , waar het ons gepast
voorkomt , eene aanmerking op dezelve maken.
I. De eerfle is eene lijdcnsprcek over Joan. XVIII :
14 en 19 tot 24 , volgens de verdecling , to Leyden
gebruikelijk , en beet : Jezas terwelleld voor den Joodfchen Raad. Na eene inleiding , over het belang van
Jezus' lijdensgefchiedenis voor de karakterkunde der
menschheid , wijst de fpreker I. vier bijzonderheden aan
in den tekst : Jezus' komst ten huize van Annas enz.
aanmerking betreifende Kajafas Jezus' ondervraging voor denzclven — en de nishandeling Hem aangedaan. Daarna flaat hij II. bij eene en andere toepasfelijk flit : a. Kajafas als eet voorbeeld dier ayeregtfche iladt- en zedekunde , we ke het kwade doet ,
opdat het goede daaruit voorkorn ; b. de dienaar des
raads , als den Reiland fmadende ; c. Jezus en zijne
Dus drie Ter fc hillende toepasfevergevensgezindheid.
lijke bedenkingen , welker laattle inzonderheid treffend
bij riod in de fchuld valis. — Is de uitdrukking
len" niet eenigzins plat ?
II. De tweede is nogmaals eene lijdenspreek , en zou ,
volgens de tekstverdeeling , over :oan. XIX : 1 tot 7
hebben moeten loopen. Doch , tharover eene gedrukte in 's mans tientallen voorkometcle , koos hij Jef.
LIII : 5 tot eene Profetifehe voorflerling van Jezus'
den. Na dit ter inleiding aangekaidigd en voorts een
gebed vooropgezonden to hebben , maakt hij P over
de voorzeggingen aangaande den Illesfias in het geA
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ineen , over deze in bet bijzonder , en over de woorden
van den tekst , de noodige aanmerkingen.
Het toeval wildc , dat wij v66r weinige dagen een
Hoogduitsch fchrijver over dit gedeelte van Jefaia's
voorfpellingen hadden gelezen. Deze , bet verband der
tekstwoorden niet , gelijk VAN DER PALM, van het
13de vers des vorigen hoofcilluks , maar althans van
bet begin , zoo niet nog hooger ophalende , wordt daardoor , dunkt ons , vrij natuurlijk geleid , om het als het
Israelitifche y olk bctreffende op te vatten ; en , fchoon
hij door deze opvatting tot hardigheden genoodzaakt
worth , bij voorbeeld, om een tweederlei yolk , de verbannenen , als de lijders , de achtergeblevenen , als die
de vrucht van dat lijden plukten , te vooronderflellen ,
zoo valt het niet te ontkennen , dat wederom andere
uitdrukkingen ; ik noem flechts : Dan ziet hij kroost ,
bier beter , dan ten aanzien van Jezus , fchijnen te voegen. Zoo wij ons dus over den Duitfcher ergerden ,
wanneer hij , alsof geene zwarigheid bij zijne opvatting beflond , uit de boogte op de dwaze gehechtheid
aan een oud vocroorleel nederzag , wij zijn toch ook
niet geheel met VA?' DER PALM tevreden , wanneer
hij , met zekere vercntwaardiging , dit ongeriftnd , dat
natuurlijk en gema;:kelijk noemt. \Vat de gelcerde
man in bet algemeen van de Profetien zegt , neemt de
zwarigheden niet weg , ten zij men althans die rnenigte
van kleine bijzonderhden , zelfs zoodanige als hier om-:
trent Jezus' begraferis bij de rijken, daar zOn graf
reeds b l/ de goddeloo.:en gelleld was , van die algemeene
en groote trekkcn uitfluit , met welke de toekomst nevelachtig voor de Nerbeelding van den Godsrnan fond.
Evengenoemde fchriver vat dit geheel anders op , en
houdt het voor geene tegenftelling , maar gewone herhaling. En , fchoon wij dit niet verdedigen , de aanhaling en toepasfing ii het N. V. kan , onzes bedunkens ,
nooit voor bewijs gelden , omdat bet bewezen is , dat
dezelve op vele phatfen niet gelden moet. Onze geheele
aanmerking flrekt laartoe , dat het beste van zijne me-
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demenfchen te denken , en zijne eigene feilbaarheid nooit
uit het oog te verliezen , den bekwaamften man tot eer
verftrekt. Men werpt den voorfianders van het, gezag
der rede in de Godsdienst doorgaans gebrek aan nederige fchikking naar het woord en beflel van God voor
de fcheenen. Maar zou ditzelfde verwijt ons ligt niet
moeten treffen , wanneer wij bij onszeiven bepalen en
daaraan onverzettelijk vasthouden , wel niet welke de
inhoud, maar welke de vorm der • Goddelijke openbaring moet zijn? Zoo plagt men tot de letter toe voor
ingegeven te houden , en flemt nu reeds vrij algemeen
toe , dat kunde , befchaving , karat ter enz. enz. der H.
Schrijvers invloed op hunne gefchriften hebben gehad.
Eilieve , wie wijst de grenzen am, waar het Godde.
lijke ophoudt en het menfchelijke tegint ? `Vie vermeet
zich de uitfpraak , wat der Eeuwige Wijsheid in dezen al , wat niet betaamde? Onderzoekt de Schriften!
ziedaar het eenige voorfchrift vooi den regt Bijbelfchen
Godgeleerde.
2°. Het andere deel van 's mars rede loopt over het
hooge aanbelang, om ons Jezus , in zijn Wen en in
zijne verheerlijking, als den aan de vaderen beloofden Illesfias voor te flellen — a. omdat wij Hem anders niet in het licht zien , wain zijne gefchiedenis
Hem fiat — b. omdat anders ors geloof aan Hem ,
als den Verlosfer der wereld, waakelt — c. omdat het
de band is , die 0. en N. V. zanenbindt — d. omdat
wij God alzoo in alle zijne deugden verheerlijken.
III. De derde is eene Pinklterireek. over Hand. II:
I tot 4. Na eene inleiding over het belang van dit
feest , licht de Leeraar kort en klaar de gefchiedenis
toe van het gewigt der gebeurtenis, 1° voor de Apos.
telen , waarbij bet ons Loch voorkomt , dat de woor
den van Lucas , in zijn eerfte bod , vs. 52 , „ met
groote blijdfchap ," te zeer uit het oog verloreti:zijn;
2° met betrekking tot de handhaving der eer van
den verhoogden Christus , 3° tot bivestiging van het
geloof en de hoop des Christendoms , 4° „ Indien onze
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„ Christelijke jaartelling , is hier des mans taal , „ op
„ zekerder gronden rustte , dan waarop wij weten , dat
„ zij gebouwd is, dan zouden wij thans de achttien„ honderdile vcrjaring van het eerfle Christenpinkfter„ feest , het achttiende jubcljaar der grondvesting Van
„ Jezus' gemeente vieren. Maar het heeft Gods wijs„ heid niet goedgedacht , den juisten tijd der geboorte
„ van onzen Heiland ons door de overlevering te doen
„ bewaren ; en ook waar het menfchelijke uitvindingen geldt , of hetgeen door menfchen is tot stand
„ gebragt , daar mogc men jaar en dag des aanvangs
„ opteekenen , en de during er van bij eeuwen bereke„ nen : bij het werk van God , van Gods welbehagen
„ in den mensch , verliezen wij die bekrompene tijdsbe$1 palingen uit het oog en het jubelfeest van Gods
„ genade kan alleen in de eeuwigheid waardiglijk ge)1 vierd worden ! Elle Christenpinkfterdag , en de acht„ tienhonderdlte , ock wanneer wij hem met gewisheid
„ konden bepalen , aict truer dan ecn andere , is ons
„ een gedenkdag der grootfle van Gods weldaden , die
„ het ons betaamt rrnt Godgewijde en feestelijke vreug„ de te vieren.”
IV. De vierde heft tot tekst Joan. XI : 35 i 9ezus
weende. De inleidin; loopt meest over den dood van
D. c A T s , toen lorteling voorgevallen. De verdeeling is :- I° Jezus veende , 2° Jezus veende met de
weenenden , 3° Hij veende bij het graf van zijnen vriend ,
4° .. bij het graf van eenen doode , dien Hij zou opwekken. Hetgeen veclal hicrop nederkomt Hij was
ten voile . mensch ; Hij was een medelijdend mensch ;
Hij gevoelde de veiwoesting , door den dood aangeregt ;
zijne bedruktheid was met zaligheid vermengd — en al het
leerzame en troostrijke hierin opgefloten. Wie twijfelt ,
of het een heerliji fluk zij ? Aileen in I° zouden wij
ons liever niet zoo geheel bij die oude , nu vergetene
dwaling bepaald hebben , dat Jezus' ligchaam flechts een
fchijnligchaam zou geweest zijn.
V. De vijfde s over Pf. XCIII. De inleiding be-
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rigt ons , dat zij werd uitgefproken , toen , door de trowweloosheid der zuidelijke gewesten en de averegtfche bemocijing der Mogendheden , het vaderland in de knel was.
1° Verklaring ; 2° over de majesteit van Gods opperheerfchappij in de natuur , als ecn waarborg der zekerheid en vastheid van zijn zedeiijk opperbefluur ; 3° bepaling bij de verpligtingen , die deze befchouwing ons
oplegt. Wij hebben van de verklaring noch van de aanwending icts te zeggen , dan lof en dank.
VI. Dc zesde , over Hand. XII : 11 , is als een
vervolg der voorgaande , en heeft ten opfchrift : Paints' verlosfing nit den kerker acne proef van het onnagaanbare van Gods bafinur. De verdeeling : 1° gefchiedenis , 2° bijzonderheden in dezelve , 3° afgeleide
gevolgen. De bijzonderheden zijn : a. de toefland van
het Joodfche yolk , deszelfs bloei en voorfpoed ; b. het
verfchil in Gods handelwijs omtrent Jacobus en Petrus ;
c. de Joodfche Koning en zijn jammerlijk uiteinde. Onderhoudend , treffend en doelmatig.
VII. Zeven ; over Pf. CXXII. 1° Verklaring ; 2°
over de belangftelling in het 'licit des vaderlands , als
een pligt door de Godsdienst voorgefchreven ; 3 9 de
wijze , waarop het ons betaamt , van dezen Godsdienstpligt ons te kwijtcn , namelijk als van een' ptigt a.
der dankbaarheid , b. der menfchenlicfde , c. der gemoedelijke behartiging onzer hoogere en eeuwige belangen. Niet gewoon of dagelijksch voorzeker,, maar des
te meer treffend en gepast. Ken nieuw voorbeeld, hoe
VAN DER PALM een Hebreeuwsch dichtfluk weet
te behandelen , en het gevoel van den rcgtfchapen
veelzins van toepasfing en tot voorbeeld voor ons,
als burgers en Christenen , te maken. •
VIII. Deze achtfle leerrede zal inzonderheid veler
belangftelling wekken , als zijndc gedaan op den gedenkdag der overwinning van Waterloo (1833). Altijd zou
ons eene biddagsrede van dezen meester in het yak welkom zijn , maar vooral bij de tegenwoordige inrigting ,
welke het menigen prediker (eenigzins als eene dienst
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van twee Heeren) moeijelijk maakt , zijn werk naar eisch
te volbrengen. Gelijk te verwachten was , zoo is v AN
DER. PALM (hij behoeft trouwens niet jaarlijks over
deze ftof te preken) die zwarigheid derwijze te boven
gekomen , dat niemand dezelve eenigzins opmerkt , ja
dat men , ware bet bij Coeval , zou zeggen : hoe gelukkig , dat de biddag juist op den verjaardag van Waterloo viol — De tekst is Pf. LXXVII : 12 , 13 en 14;
de verklaring niet lang , maar belangrijk ; het thema :
het betamelJke en heilzame , om , in tijden van onzekere toekomst , Gods vroegere weldaden zich te binnen
te brengen , zoo echter , dat men daarbij niet nit het
oog verliest , dat Gods weg in het heilligdom is. In het
eerfte deel wordt dus van de onzekere toekomst des beftaanden tijds gefproken. In het tweede worth onder
Gods vroegere gunstbewijzen in het bijzonder van de
gelukkige uitkomst van den bangen nood door den flag
van Waterloo gefproken. En het derde flrekt , om ons
bij de vroegere bedenking zoo wel het hooge en heilige,
als verborgene en raadfelachtige van Gods handelwijze
(beide in de uitdrukking van den tekst „ het heiligdom"
vervat) te doen bedenken. Een uitvoerig en fchoon nagebed befluit het geheel.
IX. In deze • negende leerrede , over Pred. XII: 7,
Belt de. fpreker 1° den dood des menfchen alzoo voor
als hij in den tekst omfchreven wordt — eene ontboeijing
namelijk des geestes van het ligchaam en wederkeeren
(als op zichzelf Nand wezen met bewustheid wederkeeren) tot God. Hij doet dit , met gebruikmaking van de
gefchiedenis der fchepping , op eene treffende wijze. 2°
leidt hij hieruit of , hoe wenfchelijk en weldadig het voor
ons is, te weten , dat wij fterven zullen. Als troostrede
befchouwd , moeten wij dit ook al uitnemend noemen.
Doch , het is altijd eene, foort van redenering , die ons
toefchijnt iets gewaagds in zich te bevatten. Men kan
zich de menfchelijke zaken bezwaarlijk zoo geheel anders
voorIlellen , dan zij zijn. En het komt ons voor , dat
de onzekerheid des levens , zoo dikwijls , naar onze wijze ,
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van zien , geheel ontijdig afgefneden , toch bezwaarlijk
als iets wenfchclijks en weldadigs te befchouwen is. Op
30 , als ftichtelijke toepasfing , hebben wij niets aan te
merken. Maar of Salomo zulke bepaalde , wijsgeerige
en heldere denkbeelden van het toekomflig leven had ; ja ,
of wij zoo bepaald van hetzelve , als eene onfterfelijkhcid
en hooger , zuiverder bellaan van den afgefcheiden geest,
(die dan toch daarna wederom als in eene luchtiger woning
fchijnt teruggeplaatst te zullen worden) mogen fpreken ,
is bij ons nog niet uitgemaakt. Wij willen echter,, door
deze bedenkelijkheid bij ons , aan de fchoonheid en verdienflen van het fluk niets onttrokken hebben.
X. „ De laatile leerrede (zegt het voorberigt) is door
„ mij uitgcfproken den 12 Mei 1833 , na het affter„ yen van mijnen geliefden en waardigen Schoonzoon
„ D. VAN FOREES T, den 17 April te voren te Alk„ maar overleden.” Zij heet : Bernsting in den wil en
het bellIcur van God , en heeft tot tekst : Gij (God)
hcbt het gedaczn , P1. XXXIX : 10b. Het ftuk is vol
wijsheid en troost. In plaats van ontleding , halen . wij
het volgende aan „ Is er een Weldoener , die meer aan„ fpraak heeft op uwe onbepaalde liefde en dankbaar„ heid , , meer waardig dat gij., voor Hem , ook het
„ zwaarfte en hardfle lot u willig getroost ? Indien
„ God van den hemel tot u fprak en zeide : Van uwe
„ teederfle jeugd of heb Ik als een vader voor u ge„ zorgd; Ik heb u gelcid op men ganfchen levensweg ;
„ in duizende gevaren heb Ik u behoed ; als gij des
„ avonds influimerdet , hield Ik de wacht bij uwe lc„ gerftede ; als gij des morgens ontwaaktet , omringde
„ Ik u met nieuwe zegeningen ; alwat gij bezit , ont„ vingt gij van Mij ; weken en dagen , maanden en
„ jaren Lang hebt ge u gelukkig gevoelt wie was de
„ oorzaak van uw ziel- en zingenot ? Nu vraag Ik van
„ ti eene proef van kinderlijke erkentenis : dat gij voor
Ik weet wat
„ Mij afflaat, wat gij gaarne behieldt.
„ het u kost , Ik zie en tel uwe tranen ; maar Ik plaag
„ en bedroef u niet van harte : wilt gij dit Mij ten ge-
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valle dragen ? Ik ben het , Ik , die bet van u eifchet.
Wie , M. H. , in wiens boezem cen vonk van ware
„ dankbaarheid gloeit , voelt zich niet gedrongen om daar" op te antwoorden : Spreek , Heer ! uw dienstknecht ,
„ uwe dienstmaagd gehoorzaamt. Hemelfche Vader,, niet
„ mijn wil , maar de uwe gefchiede ! En wie , die dus
" dacht en fprak , zou in deze gezindheid zelve geen
tegenwigt gevoelen tegen zijn iced ? en helderder het
„ oog ten hemel heffen bij de gedachte : God heeft het
gedaan

„

Overzigt der Evangelien van Mattheus , Marcus en
Lukas, benevens de gelaikluiclencle plaatfen van Johannes. Naar de Synopfis van Dr. J.J.GRIESBACH
en M. ROEDIGER, en den tekst van de Statenoverzetting. Te Utrecht , L/ C. van der Post, Jr.
1834. In gr. 8vo. XXXII en 260 bl. f 2 - 80.

D

e Griekfche fynopfis van G R I E S B A C H heeft vooral
aan de ftuderende jeugd groot nut en aan geleerden
zelfs van den eerilen rang groot gemak bezorgd. Men
heeft al de Evangelien te gelijk voor zich , waardoor
eenflemmigheid en verfchil dadelijk in bet oog valt. Bij
de oordeelkunde zoo wel , als bij de Exegefe van die
verhalen , zal de nuttigheid van een w61 en naauwkeurig vervaardigd overzigt niet ligt worden betwijfeld. Ten
opzigte van GRIESBACH ' S behandeling en uitvoering is eerst door DE \VETTE en LUECKE, naderhand door ROEDIGER bet een en ander opgemerkt ,
dat hun gebrekkig toefcheen , en dat zij dan ook naderhand openlijk meenden te moeten verbeteren. Tot dusverre heeft men zich nog te veel aan GRIESBACH gebonden , en een en ander aangeroerd , dat, ja , wel veranderd werd , maar dat geheel zou weggevallen zijn ,
indien men een' anderen en , naar ons voorkomt , beteren weg tot ecne Evangelifche fynopfis of overzigt had
ingeflagen. GRIESBACH heeft te veel op het gelijk-
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luidende der plaatfen gelet , en zonder verder onderzoek
bijeengevoegd, wat niet gelijktijdig was voorgevallen. Hij
heeft dus van zelve alle chronologifche orde verwaarloosd. Zijne opvolgers verbeterden die fout niet , en
dharom kan hunne fynopfis flechts worden gebezigd bij
gebrek van iets anders en beters. Doch wij zijn thans
niet geroepen , om het werk dier mannen te beoordeelen , dan in zoo verre wij hiertoe verpligt zijn, door
ons verflag aangaande de vertaling van hun werk , in
het gefchrift , dat wij aankondigen.
Naar ons gevoelen zou voor het gemak en nut van
geleerden beter en grondiger kunnen worden gezorgd, indien van alles wat de Evangelisten hebben verhaald
behoorlijk verflag wend gegeven. G R I E 5 B A C H en
opvolgers deelen van JOANNES ilechts mede , wat
ook de drie eerfte Evangelisten hebben vermeld. Indien
men belang Belt in hetgeen wij bedoelen , dan deelen
wij ons plan van zulk eeue fynopfis mede. Vooreerst
zouden wij laten afdrukken , wat iedere Evangelist afzonderlijk had gefchreven. Zoo vond j o A N N E s oak
daar zijne ruime plaats , Welke hem toekomt. Ten tweede
zou volgen overzigt van hetgeen twee Evangelisten berigt hebben. Dit overzigt zou dan in de derde en vierde
plaats doen uitkomen , wat drie, en de vier Evangelisten hebben te boek geflagen. Op deze wijze zou men
een zamenftel bezitten van al de Evangelifche verhalen ,
dat , zonder iemands oordecl op eenig punt vooruit te
loopen , bruikbaar zou blijven voor alle geleerden en
voor de fluderende jeugd bij de Critifche, Exegetifche en
Harmonifche behandeling van de Evangelifche verhalen.
Het fpreekt van zelve, dat men vooraf naauwkeurig zou
moeten fchiften hetgeen in fchiln van hetgeen wezenlijk
hetzelfde is. Voor ongeletterden is zulk een overzigt
minder gefchikt , juist omdat alles in de oorfpronkelijke
taal dan diende te worden medegedeeld. Doch dezen zou
men te gemoet kunnen komen , door het overzigt der
plaatfen naar den tekst der Staten:-overzeiting te leveren , naar de eene of andere meest waarfchijnlijke rang-
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fchikking , volgens harmonifche regels. Deze toch flellen minder belang in de woordelilke overeenkomst en
verfcheidenheid der Evangelien , welke ook alleen in het
Grieksch bijzonder valt op te merkem Zij verlangen vealeer naar orde en zamenhang in de gefchiedenis , hetwelk
alleen op die wijze kan worden tastbaar gemaakt. Ook
Zij , wier roeping bet is , de Evangelien te verklaren ,
zouden door dit eenvoudig middel fommige plaatfen beter leeren verflaan , hoe meer harmonifche fchikking
alleen tot regt verfland voldoende wenken geeft. Doch
wij dwalen of , en zullen bet nu hierbij laten rusten.
Door langdurig gebruik zijn wij met het gemak zoo wel
bekend geworden , als met de onnaauwkeurigheden , welke
te vinden zijn bij GRIESBACH, maar ook evenzeer
bij zijne bovcngenoemde opvolgers en verb eteraars. Die
onnaauwkeurigheden hebben meestal plaats bij de zamenvoeging van hetgeen niet bij elkander behoort. Hierdoor
worden zij minder getroffen , welke , of uit gemak 6f
Ilit onkunde , aan eene zelfs dragelijke fchikking der Evangelifche verhalen ten eenemale wanhopen , en die daarom
door GRIESBACH en opvolgers zich laten medeflepen
tot de grootfle verwarring. Doch ook zij , die de wan-orde bij GRIESBAC II c. f. tasten , worden in hun
onderzoek door die fynopfis belemrnerd , zoo lang zij niet
den moed hebben, voor zichzelve dit niet overal even gegrond zamenflel van Evangelifche verhalen voor die oogenblikken geheel op zijde te zetten. Wij vreezen geene gegronde tegenfpraak bij de verklaring , dat deze, niet met
den uiterflen eerbied vervaardigde , fynopfis met oordeel
des onderfcheids moet worden geraadpleegd. Wien dit
oordeel des onderfcheids ontbreekt , die zal van deze fynopfis weinig voordeel wegdragen.
En nu deze Nederduitfche uitgave , wat zal deze ?
De Bemirmaar van verflandig Bilbellezen , die zich de
niet geringe moeite heeft getroost , dit bock zamen te
your
ftellen , heeft het beflemd (Voorrede , bl. IV)
„ dezulken zijner bejaarde Ambtsbroeders , welke , we„ gens bonne jaren en vroeger gebrek aan grondig on„ derwijs in de Griekfche taal , ongaarnc en nict dan
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„ met veel infpanning geheele gedeelten der H. Schrift
„ in die taal lezen, en niet gaarne langer van dit hulp„ middel voor de uitlegkunde wilden veriloken blijven.
„ Niet minder is hier gezorgd voor de Onderwijzers in
„ de Godsdienst , onder welken velen reeds lang den
• wensch hebben geuit , met meer gemak de gelijklui„ dende plaatfen, bij de Evangelisten voorkomende , te
„ kunnen overzien.” Of deze beide foort van lezers ,
met hun oordeel des onderfcheids , van dit boek het
voorgeftelde nut zal trekken , betwijfelen wij grootelijks.
En de overigen , die , met weinige uitzondering , toch
alleen in that zijn van dit boek vruchten te plukken ,
deze hebben, moeten althans hebben de fynoplis van
GRIESBACH, of van DE WETTE en LUECKE,
of van ROEDIGER, of wel van alien te gelijk.

Leerrede over 1 Joan. III : 23a . of bewijs , hoe Gods
gebod : Geloof in den naam mans Zoom , eene proeve
van zone liefde is jegens menfchen. Qehouden in de
Kerk van Hoogeveen. Door A. J. VAN DER VEEN,
Leeraar aldaar. (Lrordende in deze Leerrede geene
.R. gevonden en de lezing evenwel daardoor geenszins
gehinderd.) Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer.
1832. In gr.; 8vo. 27 Bl. f :- 40.
Leerrede over 1. Joan. IV : 16 6 . of de waarheid , God
is liefde , als zekcr , gewigtig en leerzaam voorgefield , en wel gehecl met de wool-den des Bijbels of
Sehriftuurplaatfen. Door en IV dcnzelfden. 1833. In
gr. 8vo. 23 Bl. f : -35.

D

e reden, waarom de eerfle preek gemaakt en uitgegeven is , worth in een kort voorberigt vermeld: Juist,
Coen men in cozen vriendenkring over eenen predikant
fprak , die de,R niet dan met moeite konde, uitfpreken,
kwam men op cam preek door Ds, &CHAR!) voorhecu
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uitgegevcn , die zonder R was. Het eene woord brags
het andere voort, enz. enz. De Heer VAN DER V E E N,
van wien wij niet weten , hoe het met zijn fpraakvermogen gefteld is , nam de proeve , om zulks na te doen.
Rec. is een verklaard vijand van zoodanige kunstjes, al zijn
die dan ook eenmaal door wijlen den waardigen s c H A R
voorgedaan , en meent alle dergelijke vertooningen op den
kanfel ten fterkfte te moeten afkcuren. De zaken ,
die de verkondiger van het Evangelic heeft voor te dragen , zijn hoog ernflig , en te heilig , om op zulk eene
onwaardige wijze behandeld te worden. In ecne noot
maakt de fleller opmerkzaam op de belangrijke bijzonderheid , dat de letter T in het opfchrift (gewoonlijk
zegt men titel) en de L. in het voorberigt nict gevonden
wordt ! Om het uitfprcken van de R te vermeden, kon
VAN DER v E E N nict , als naar gewoonte , den tekst
aflezen of aankondigen , dcwij1 hij dan hoofdfluk Brie
en vers drieentwintig zou hebben moeten zeggen ! Dit
wordt door eene langgerekte omfchrijving vermeden. Trouwens , de geheele preek draagt overal dc blijken van zekere gedwongenheid in den 110. Ook twijfelt Rec. , of
wel alle hoorders in de Kerk van iIoogeveen den Prediker ovcral regt verilaan zullen hebben. Waarom het
verband tusfchen bekeering en vcrgeving van zondenniet
liever duidelijk aangetoond ? In de toepasfing wordt wel
vermaand , om de echtheid van het geloof te toonen in
daden — in geheel den wandel ; maar dit had beter aangedrongen moeten worden. Ap. Paulus leert , (Tit. II:
14) dat de Zaligmaker zichzelven voor ons heeft overgegeven , om ons te verlosfen van alle ongeregtigheid,
enz. ; Do. VAN DER vE EN zegt : „ Om zondige
menfchen gelukkig te maker, deed hij (Jezus) op Golgotha in den fmadelijken en pijnlijken flavendood zijn bloed
vloeijen tot uitdelging van zonden ; hij deed dit, omdat
God zulks wilde , die alleen om dezen dood afgewekenen
en ongelukkigen in genade wil aannemen en in zijne liefde
doen deelen." Hij brengt geen bewijs voor de laatfte
(telling bij. In de H. Schrift wordt de zending of overgave van J. C. aan Gods liefde toegerchreven, b. v. Joan.
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111 : 16. — Op bl. 17 ftaat , dat de dood de fehuld
is, die alien betalen moeten 2 oindait z.,(/ gedaan hebben,

hetgene kwaad is in do oogen van God. Maar waarom fterft dan zoo menig kind, eer het Nveet van goed
of kwaad?
De tweede Leerrede , een kunstftuk van anderen aard,
beftaat uit Schriftuurplaatfen of Bijbelfche uitdrukkingen , die naar zekere orde tot an geheel zaamgevoegd,
doch ook wel eens op zonderlinge wijzc uit het verband gerukt worden. Tot proeve alleen dit ,, God
is liefde 1 In zonde ontvangen , is het gedichtfel van
des menfchen hart boos van zijne jeugd aan, zoodat
zij alien zijn afgeweken , alien gezondigd hebben, de
heerlijkheid Gods derven en niemand zeggen kan : ik
heb mijn hart gezuiverd; ik ben rein van zonden. Niemand op aarde leeft er , die regtvaardigheid doet , dewijl er geen reine nit eenen onreinen gegeven wordt
en , hetgene uit vleesch geboren is , vleesch is ," enz.
Rec. kan ook in dit preckje gem behagen vinden , dewijl het groote dod der prediking langs dezen weg zekerlijk niet bcreikt zal worden , en een Predikant niet
fpelen mag met hetgeen heilig is.

Lecrboek der Scheikunde van J. J. BERZELIUS,
naar de derde oingewerkte en vermeerderde oorfpronkelijke uitgave vertaald , onder medoverking van
G. J. MULDER, door A. S. TISCHAUSER, B.
EICKMA C/2 A. F. VAN DER VLIET. Igen Deels
ifle Stith. Te Rotterdam, bit P. H. van den Heuy ell. 1834. In gr. 8vo. XII , 96 Bl. f 2 - :

D

e eerfte Geleerden van ons Vaderland in het vak
der Natuurkunde fchijnen te alien tijde prijs te hebben
geileld op het bezorgen van vertalingen van uitmuntende werken , in vreemde of oude talen opgefleld , in onze
moedertaal ; of wel nog beter,, zij hebben zelve hand
aan het werk geflagen om Nederduitfche werken te
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fchrijven. De beroemde s T E v IN, de groote ijveraar
voor de eer onzer taal, brak reeds de baan in eenen
tijd , wanneer het zeker veel moeijelijker viel , dan thans,
die . taal (toen nog niet verrijkt , gevormd en gekuischt
door Gefchiedfchrijvers en Dichters) te gebruiken , en
fchreef zijne werktuigkundige , krijgskundige en andere
werken in het Nederduitsch , nadat hij in een werkje
oputtelijk de gefchiktheid onzer taal voor behandeling
van wijsgeerige onderwerpen had aangetoond. En de
Regering benoemde omflreeks 1590 in dienzelfden geest
aan 's lands Hoogefchool Mr. SIJMEN PRANSZ. VAN
MERWEN en Mr. LUDOLPH VAN CEULEN tot
Profesforen in de Conflen van tellen , meten en Jlerckten bouwen, opentlieke in Nederduytfche tale leerende.
Even zoo hebben later, offchoon de Latijnfche taal
toen nog algemeen gerekend werd de taal te zijn , in
Welke het den Geleerde voegde zijne wetenfchap mede
te deelen , geleerde mannen het niet beneden zich gerekend, van hunne eigene in het Latijn gefchrevene werken , of van uitmuntende buitenlandfche werken , Nederduitfche vertalingen te geven. De beroemde MUSSCHENBROEK fchreef in 1736 de Beginfels der Natuurkunde. L u L o r s vertaalde in 1741 de Natuuren Sterrekunde van KEILL. VAN SWINDEN bezorgde eene vertaling van HENNERT ' S Verhandeling
over de wederflandbieding der lucht ; en een onzer
thans levende Hoogleeraren heeft de Scheikundigen in
ons land aan zich verpligt , door het bezorgen eener
vertaling van de Scheikunde van L A V O I S I E R. Dat
tijdperk der vorige eeuw,, waarin Natuurkunde meer
dan vroeger of later in ons land beoefend werd , waarin kort na elkander MUSSCHENBROEK, LULOFS,
ANTONIUS BRUGMANS en VAN SWINDEN werkten , waarin te Haarlem , Vlisfingen , .Rotterdam en
Utrecht Genootfchappen ontflonden , was ook de tijd ,
waarin ons land eene reeks van vertalingen van goede
natuurkundige werken , vooral over Electriciteit zag
uitkomen. Of toen het aantal llechte en flecht ver-
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taalde Romans in evenredigheid zoo groot was , durven wij niet beflisfen.
De Heeren TISCHAUSER, EICKMA en VAN
DER v L IET hebben dus het voorbeeld van beroemde mannen voor zich , bij het ondernemen van de vertaling van het Leerboek der Scheikunde van den eerften
der thans levende Scheikundigen. Het is wel geheel
overbodig te herinneren hoezeer voor iedereen , die
beoefenaar dier fchoone wetenfchap is of worden wil
bet bezit van dit klasfifche werk als onmisbaar moet
gerekend worden , en cerst de Duitfchers , naderhand
de Franfchen het van belang hebben gerekend , hetzelve
in hunne eigene taal te bezitten. Duitfchers en Franfchen intusfchen bezaten in hunne eigene taal uitvoerige
werken over Scheikunde.
In onze taal is dit geenszins het geval. De Hoogleeraar MULDER, te Franeker , heeft een uitmuntend Scheikundig Handbook voor eerstbeginnende Scheikundigen gerchreven ; maar wegens den geringen tijd ,
die aan onze Hoogefcholen gewoonlijk aan de beoefe,
ping van Scheikunde wordt gegeven , heeft hij zijn werk
in een klein beftek moeten beperken , en is, hiervan
zijn wij overtuigd , niemand meer dan hij het met ons
eens , dat er voor degenen , die Scheikundigen willen
worden, na zijn boek doorgewerkt te hebben, oneindig vcel overig blijft , om hetwelk te leeren kennen
men tot uitvoerigere werken zijne toevlugt moet nemen. De Heeren BLANKENBIJL en CATS SMALL E N B U R G hebben in de eerfte behoefte van den Artfenijmengkundige voorzien , door de uitgave hunner boeken over Scheikunde ; van den Heer m EVLINK ontvingen wij ORFILA ' S Scheikundige Lesfen voor prakti/eke en geregtelke Geneeskunde in een Hollandsch
gewaad ; en de FIoogleeraar VAN D R R BOON MESCH,
te Leyden , zorgt your de behoeften van den kunflenaar en den Fabrikant , door de uitgave van zijn Leer‘,
bock der Scheikunde. Maar voor de behoeften van den
eigenlijken Scheikundige , van hem , die de wetenfchap
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om haarzelve en voor zichzelven wil leeren kennen
beftond er in onze taal nog niets. Zijn er dus onder onze landgenooten , die , offchoon niet bekencl met
vreemde talen , roeping gevoelen , om Scheikundigen te
worden , of bij, wie door de lezing van een goed werk
die lust konde worden opgewekt , voor hen miste een
uitgebreid werk over Scheikunde , in onze taal gefchreven. Dat de Vertalers zich eene zeer nuttige taak ter
bewerking hebben voorgeileld , toen zij , om in deze
behoefte te voorzien , de vertaling van een werk van
8 deelen in 8vo. ondernamen , beboeft dus Been betoog. Aileen zij intusfchen , die zelve een werk vertaald hebben , waarin elke regel eene daadzaak geeft ,
en elk woord dus naauwkeurig moet overgebragt worden , weten , hoevcel tijd en mocite zulk eene vertaling kost.
Het lite Stuk van hunnen arbeid ziet federt eenige
weken het licht. Behalve een Voorberigt van den Heer
MULDER, en de Voorrede, door BERZELIUS zelven voor de derde of laatfle Hoogduitfche uitgave geplaatst , bevat hetzelve , in 96 bladzijden in gr. 8vo. ,
in twee kolommen , een overzigt van dat gedeelte der
Natuurkunde , hetgeen over de zoogenoemde onweegbare
grondftofen loopt. BI. 5-15 handelt over het licht ;
bl. 15-33 over de warmte; bl. 33-63 over Electriciteit ; bl. 63-76 over Magnetismus en Electro-Magnetismus. Op bl. 76 begint de befchrijving der weegbare enkelvoudigc ftofen , waarvan in de overige bladzijden van dit Stuk het oxygenium , het hydrogenium
en gedeeltelijk het azotum behandcld Nvorden.
't Is het lot van elk werk over eene needs vooruitgaande wetenfchap , dat het, hoe volkomen ook op het
oogenblik zijner verfchijning , na verloop van eenigen
tijd niet meer de volledige opgave bevat van den toeiland der wetenfchap. In dit , voor de vorderingen in
wetenfchap zoo gunilig getuigende , geval bevindt zich
ook reeds weder de in November 1832 uitgekomene uitgave van het werk van BERZELIUS, waarnaar de
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Nederduitfche vertaling ondernomen is , en welke door
hem toen , in vergelijking van de onmiddellijk voorgaande
uitgave , eene geheele omwerking werd genoemd. De
met de laatfie ontdekkingen bekende lezer mist in dit
eerfte Stuk reeds verfcheidene daadzaken , voornamelijk
eene meer bepaalde opgave van de Magneto-Electrifche
verfchijnfelen (bl. 76) en het daarmede in verband thande zoogenaamde Rotatiemagnetismus. Het is dus eene
omilandigheid van veel belang , .dat , zoo als de Heer
M U L D E R ons bl. VII van het Voorberigt meldt ,
B E R Z E L I U S de verzekering heeft gegeven , hem al
datgene te zullen toezenden , hetwelk federt de finds
twee jaren aangevangene Hoogduitfche vertaling noodig
mogt wezen bij te voegen, waardoor deze Nederduitfche het voorregt verkrijgt van eene nieuwe uitgave van
het Leerboek te worden.
Het uitwendige van deze Nederduitfche vertaling flrekt
zeer tot eere van den jeugdigen Boekhandelaar,, die de
uitgave in het Nederduitsch van een geheel wetenfchappelijk werk van omvang heeft ondernomen. Wie dit
eerfte Stuk in handen neemt , en zich de moeite geeft ,
hetzelve met de Hoogduitfche uitgave te vergelijken ,
zal bevinden , dat 96 bladzijden evenveel bevatten als
204 bladzijden der Hoogduitfche uitgave , of bijna de
helft van een' Band. In vier Deelen zal dus ook het geheel bevat zijn, hetgeen in het Hoogduitsch acht Banden beflaat. Dit is eene zeldzaamheid bij vertalingen in
onze taal. Nog onlangs zagen wij de aankondiging van
een werk in vijf Deelen, hetgeen in het Hoogduitsch
uit een of twee Deelen beffond. Even zoo is de prijs
van den Nederduitfchen BERZELIUS door den Uitgever , bij inteekening , zoodanig gefleld , dat het geheel
omareeks f 27 zal kosten ; terwijl de Hoogduitfche uitgave, mede bij inteekening , omflreeks 16 thaler of f 30
kosten zal. Wij zijn anders gewoon , voor vertalingen
ten minfle het dubbel te geven van den Duitfchen prijs.
Het zoo even aangehaalde werk kost in het Hoogduitsch
nog Beene 2 thaler of f 3 -60 ; de Nederduitfche vertaBOEKBESCH. 1835. NO. 1.
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ing wordt in het profpectus gezegd voor den zeer geringen prijs van f 12 tc zullen uitkomen.
Druk en papier zijn net, en de beide platen van de
hand van VEELWAARD zien er goed uit.

illgemeene Natuurlijke Historic, of rervolg op den
Katechismus der Natuur van wfilen J. F. MAR T IN E T. Tweecle, op nieuw verbeterde era vermeerderde
Druk. Me of laatfle Deel. Met Platen. Te
Zalibommel , kij J. Noman en Zoon. 1834. In gr.
Svo. 182 Bl. f 1- 80.

D it deel van een werk , waarvan wij vrocger reeds gefproken hebben , is in denzelfden geest , of liever met
hetzelfde gemis van plan en met dezelfde onkunde opgefleld , ais het vorige. Slechte werken kan men niet
to fpoedig aankondigen. Elk , die zich dit bock aanfchaft , zal zich zeker het daaraan uitgegevene geld,
hoe matig de prijs dan ook gcfteld zij , beklagen.
Een eigenlijk verflag van dit boekdeel zal men van
ons wel nict verlangen. Dit weinige flechts. Het beheist het Plantenrijk en dat der Delffloffen. Na eene
(torte organographie , waarbij echter van de ontleedkunde der planten niets gezegd wordt (hi. 1-36),
volgt het een en ander over het nut der planten en over
de vergiften nit het plantenrijk (bl. 37-40); en nu
laat men eene historifche opgave volgen , die echter wederom opgevuld is met misflellingen , en welke de flelfel§ van CAESALPINUS enz. tot op °EDER, die
bier (M. 61) VADER genoemd wordt, bevat. Dit
ftelfel van OEDBR is omfireeks het jaar 1764 bekend
gemaakt , en is blijkbaar het nieuwfte , dat de Schrijvcr
van deze Natuurlijke Historic kende. Hij ontvouwt dit
uitvoerig (bl. 61-8S) , en hiermede loopt de befchouwing van het Plantenrijk ten einde. Men ziet dus , in
werken tijd dit werk , 't welk thans herdrukt werd ,
o p rfpronkelijk, is opgefteld , namelijk zekerlijk v6Or
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meer dan zestig jaren. Maar dat de oorfpronkelijke (?)
Schrijver zelfs voor dat tijdvak geene grondige botanifche kennis had , is blijkbaar genoeg. Het is enkele
cDmpilatie zonder fmaak en keuze. Om nu het werk
een eenigzins nieuwer aanzien te geven , voegt de latere
bewerker, die het werk vermeerderd en verbeterd heeft ,
er de latere ftelfels bij, „ zoo als hij die elders gevonden heeft" (bl. 89). WTij zien hier eene fchets van
het leerftelfel van FUSSIEU (1), van LAMARCK en
van CASSEL, en hierop volgt nog een lijstje van boeken, die men verder kan nalezen, waaronder (bl. 92)
JACUIN CaC.0 en wiLLDENA It (0.
Het rijk der Delfitoffen wordt behandeld van bl. 93 -182. Hier is de voorftelling zoo buitengewoon verward , dat het ons niet wel mogelijk is , bet plan van
behandeling op te geven. Eerst wordt over veriteeningen gefproken (tot bl. 109). Dat men bier niets van
de ontdekkingen van CUVIER, van BC CKLAND
CONYBEARE enz. vindt , bevreemdt ons niet ; maar
zelfs de verfteende zoogdierbeenderen , die in het laatst
der vorige eeuw reeds bekend waren , de olifanten en
rhinocerosfen van Siberie b. v. , worden niet vermeld.
Daarop volgen „ de eigenlijke delfflofert. Men vindt
dezelve in bergen. Deze zijn Dude bergen, gangbergen" [de Schrijvers bedoelen hierrnede overgangsbergenj,
„ vlotgebergten en door aardbrand veranderde gebergten en vuurbergen." Op deze opgave volgt eene aanwijzing van het onderzoek der delfftoffen , waarbij wederom de onkunde in het vak der Chemie overal doorfiraalt. Eindelijk volgt eene befchrijving der delfitoffen , die in I. aarden en fleenen, II. rnetalen, III.
brandbare flofen en IV. zouten worden verdeeld. Voor
de Scheikunde worden aangeraden LAVOISIER en
FOURCROY, (waar wij niets tegen hebben , zoo
men flechts deze boeken niet befchouwt , als gefchikt om er den tegenwoordigen toeftand der Scheikunde
uit 'te lecren kennen) en voorts twee Hollandfche werken , namelijk het Handboek van den Franeker HoogB2
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leeraar c. MULDER, dien men in gezelfchap brengt
met den Heer O V E R D U I N (Leere der Scheikunde).
Nog een enkel ftaaltje (hoe geduldig is toch het pa„ De beddingen van fchelpen enz. op bergen
pier !)
„ hebben eenige natuurkundigen doen denken , dat de
aarde gedurende verfcheidene eeuwen met water be„ dekt geweest is ; deze groote overftrooming nu was
de Zondvloed , waarvan de gewijde fchriften fpreken”
[heeft die dan verfcheidene eeuwen geduurd ?] „ en die
„ 1656 jaren na de Mozalfche fchepping voorviel. Ech„ ter komt het mij niet waarfchijnlijk voor, dat de ge„ heele aarde op eens denzelven ondergaan heeft : want”
„ om hare as draaijende , moet nood[arrige aures
„ wendig de eene plaats droog geweest zijn , terwiji
„ de andere overflroomd was” (bl. 96). Onze taal noemt
teregt de vervaardigers van boeken Schriivers , want
de naam van Auteurs (zitatores) is voor velen te
eervol.
Het gezegde is genoeg. Elk, die weet , wat Natuurlijke Gefchiedenis is, kan thans over dit zonderlinge
boek oordcelen. Het zijn niet de menigvuldige misfiellingen , de verkeerde namen Van Schrijvers , de dikwerf
onkenbare titels (LEIBNITZ prologica b. v. voor protogaea), het is zelfs niet alleen de onkunde aan het
nieuwe , die ons dit boek doen verwerpen ; het zou
v66r 50 of 60 jaren mede geen goed boek geweest zijn ;
het verdient geen ander lot dan vergeten te worden ,
en wij wenfchen het eene goede reis naar de plaats ,
waarvoor het beftemd is ,
In victim , vendentem thus et odores
Et piper et quidquid chartis amicitur ineptis.

Blikken in het menfchellyk hart , uitmuntende lesfen
van ware levensw9'sheid en liefderilke vermaningen
tot opregte betrachting der deugd , volgens de Brieven van den Witsgeer SENECA, vertaald en on2-
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gewerkt door A. HIRSCHIG, CZ., Litt. Hum.
Doct. Phil. Theor. Mr. Gymnafii Rector te ..41kmaar. Te Alkmaar , bay J. A. M. W. Lefage
ten Broek. 1834. In gr. 8vo. VIII , 206 bl. f 2 60.

D

e weidfche en onbepaalde titel van dit boek ware
eenvoudiger cn duidelijker geweest : De vifftig eerfie
Brieven van S E N E C A uit het Latayn vertaald. De
Uitgever zelf zegt er in de Voorrede van : Ik geef
deze vertaling zonder aanteekeningen in het licht. Ik
achtte het nuttiger , een' enkelen onduidelijken zin wat
om te fehrijven , dan er eene uitlegging bij te voegen."
Dat mag dan toch geene omwerking genoernd worden.
Veel minder nog is het omwerking, dat moeijelijke plaatfen , aan welker goed veriland de Uitgever fchijnt gewanhoopt te hebben , ftilzwijgend zijn uitgelaten. Hoe
dit ook zij , wij befchouwen deze Brieven als eene aangename en nuttige lectuur voor het befchaafd publiek ;
de itijl is deftig en welvloeijend , maar de vertaling als
vertaling niet zonder vele gebreken , welke ten bewijze
ftrekken , dat de vervaardiger niet genoeg bekend is met
den geest der Latijnfche taal en den trant van SENECA.
Zie b. v. eens den Vden brief.
Waarlayk , de naam der waysbegeerte klinkt fommigen hatelayk genoeg in de ooren, fchoon zay zich zedig
betoone ; wat zal er van worden , als wij ons aan den
omgang met menfchen beginnen te onttrekken? Si madeste tractetur beteekent als way die waysbegeerte met
mate uitoefenen , in praktijk brengen , niet al te veel
den wijsgeer uitharigen. Confuetudo is bier niet verkeering , maar de gewone levensmanier der menfchen.
SENECA verklaart het zelf , wanneer hij zegt : onze
ongelijkheid met de wereld moet binnen in ons zijn ;
ons uiterlijke kome met de wereld overeen.
Maar laat may u nu nog ten flotte mededeelen, wat
heden maynen geest voorlichtte. Dit klinkt nu in het
Nederduitsch weI vrij goed ; maar in bet Latijn Chat

22

A. HIRSCHIG, CZ.

Laat ik nu een klein winstje mededeelen, hetwelk ik oak
dezen dag gedaan heb. De Vertaler heeft lucellutm met
lux of zoo iets verward.
Brief VII. Die verhinderen ons flechts den moord
te aanfchouwen. Omnia ista mortis more font. Dat
is : dadeqjk te aanfchouwen. Die andere gevechten ,
wanneer de partijen door helm en fchild befchut waren ,
duurden de wreede toefchouwers te lang.
Hac fiunt dum vacat arena heet : men verlaat de
plaats niet , vddr dat alter ledig is en uitgemoord. S EN E C A zegt : dit gefchicdt , terwijl de eigenlijke kampgevechten geene plaats hebben. S E N E C A herhaalt hetzelfde , kort hierop , met deze woorden : fpectaculum
internzisfum est.
Brief X. In dezen brief merken wij, met voorbijgang van andere, ilechts deze dwaling op : Gfy moogt
al uwe vroegere gebeden verhoord zien en de Goden
daarvoor danker: ; ook nieuwe beden moeten die dankzeggingeu vergezellen. SENECA fchreef: Votorum
tuorum veterum licet Diis gratiam facias ; alia de integro fuscipe. Dat is : Gij behoeft bij de Goden niet
aan te dringen op de vervulling van uwe oude gebeden; doe nu geheel andere. De Heer Vertaler heeft
dat gratiam votorum facere volftrekt niet begrepen.
Het is alsof men zeisie : fchenk den Goden de vervulling dier oude gebeden.
Brief XVII. Parvo fames conflat , magno fastidium.
pen honger te voldoen, kost weinig ; groote keurigheid
in fpifzen, veel. Wij gelooven niet, dat de Vertaler
dit aldus goed uitgedrukt heeft Honger is met weinig te flillen , walging moqjelijk en kostbaar om te
verdrijven.
Brief XXXIX. De Vertaler heeft het geheele begin
van dezen brief niet wdl gevat. SENECA 'telt de ordinaria oratio en een fummarium tegen elkander over ;
dat is , de gewone manier van fchrijven en betoogen tegen een kort begrip. Men had breviarium en fummarium niet moeten vertalen. Het is hetzelfde. S E NECA
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houdt fummarium voor beter Latijn. Het eene, zegt
de Vertaler , dezer beiden is meer nuttig voor den leerling , het andere voor den man; want het cote gceft
Jlechts onderrigt , het andere tevens vermaningen. Ilia
res discenti magis necesfaria est , &cc fcienti. Illa
enim docet , &cc admonet. Hier is ilia die gewone nitvoerige trant , hac een kort begrip. ildinonet beteekent: dat kort begrip flipt de zaken Jlechts aan, en
roept ze voor den geest. Daar beef: een leerling dus
minder aan.
Brief XL. Deze geheele brief is niet gelukkig vertaald. Wij fchrijven dat voornamelijk aan het onderwerp toe. Hetzelve betreft de manier van fpreken en
fchrijven over wijsgeerige zaken. Zoodanig onderwerp
brengt van zelve eenige manieren van uitdrukking mede , welke allermoeijeiijkst in het Nederduitsch kunnen
worden teruggegeven. Evenwel had de Vertaler naauwkeuriger moeten zijn. Wij noemen flechts eene kleinigheid: Fabianus vir egregius et vita et fcientia,
et , quod post ista est , eloquentia , quoque. SENECA
wil zeggen , dat FABIANUS ook in welfprekendheid
uitmuntte , offchoon die dan ook minder waarde myge hebben dan deugd en kennis. De Vertaler zegt
„ een uitmuntend man, zoowel in levensgedrag als kennis , en ten derde ook in welfprekendheid."
Brief XLI. Zoo zal die heilige Jlilte dezer afgefcheidene plaats in het midden der wereld , benevens
de flatige fomberbeid , it de overtuiging inflorten van:
het bellaan eener Godheid. (Admiratio umbra, in
aperto tam denfa atque continua fidem tibi numinis
Tacit.) Hier ontdekken wij twee misvattingen. $ E N EC A bedoelt , dat die zoo digte en onafgebrokene duisterheid in eene plaats onder den blooten hemel ons doet
gelooven , dat aldaar eene Godheid aanwezig is.
Deze leeuw , fchoon door zip; vreefelijk, doch,
dit de Natuur gaf, hem pasfend voorkomen, niet zonder vreeze to aanfchouwen, wordt verre boven dien
gefnuikten , tragen, dock verfierden gekeurd door de
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aanfchouwers. De Vertaler had de woorden : cujus hic
decor en non fine timore adfpici, moeten verbinden.
Zij beteekenen : Wiens fchoonheid daarin beflaat , dat
men hem niet zonder vrees aanfehouwt.
Deze aanmerkingen hebben wij op eenige brieven gemaakt , zoo als ze onder het doorbladeren openvielen.
Wij hebben dezelve met een goed oogmerk gemaakt ,
opdat de Heer HIRSCHIG, indien hij nog meer
brieven van SENECA geven wil wat voorzigtiger en
naauwkeuriger zij , en het oorfpronkelijke getrouwer teruggeve. Indien dat het geval mogt zijn en hij dat
voornemen bebbe, raden wij hem aan, de meest gefchikte brieven er uit te kiezen dezelve getrouw te vertolken , en het voor den Nederduitfchen lezer duistere en
ciikwijls onverftaanbare in korte aanteekeningen onder
elke bladzijde op te helderen.

Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden In Nederland.
Ben Handboek Ivor Akademili.he Lesfen ; alsmede ten gebruike ran Predikanten en Leden ran Kerkelijke Vergaderingen. Door HERM. Jon. ROVAARDS, Dr. en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Utrecht. Tile Deel. Te
Utrecht, bij J. Altheer. 1834. In gr. &v. IX en MI
f 2- 50.

Met groot genoegen kondigt Rec. bier een werk aan, waaraan zijns inziens, groote behoefte was , zoo wel als ann
een geregeld Akademisch onderwijs in de wetenfchap, waarover het handelt. Hoe nuttig en onmisbaar hij toch het
Handboek van den Heer VAN DER T uu K acht, en hoe
gaarne hij wenscht, dat het moge vervolgd worden ;
er
behoort" nogtans (gelijk in de Voorrede van bovenflaand
tijd en oefening toe, om
werk , bl. V, gezegd wordt)
uit de wetten zelve den geest en aard der wetgeving te
, zonder nadere handleiI? leeren kennen," waartoe ieder,
ding, niet gefchikt is. Daarenboven acht Rec. het voor
Studenten in de Godgeleerdheid, bij het Kerkgenootfchap
der Hervormden in Nederland, van groot belang , althans

J. ROYAAR D S, HEDENDAAGSCH KERKREGT.
in het laatfte jaar hunner Akademifche ftudia , bekend te
worden met de kerkelijke wetgeving in hetzelve; want , al
is het, naar zijne gedachte , niet wenfchelijk , dat zij, eenmaal Predikant zijnde , fpoedig in hoogere kerkelijke CollegiEn geplaatst worden, zij komen toch tot dezelve in
betrekking, zijn leden van hunnen Ring, Chan aan het hoofd
huns Kerkeraads en hunner Gemeente , en kunnen in alle
deze opzigten eene zekere kennis van de wetten, waarnaar
gehandeld moet worden niet ontberen. — De Hoogleeraar
ROYAARDS heeft dus een verdienflelijk werk gedaan met
eene onderneming, als de tegenwoordige , om den geest der
genoemde kerkelijke wetgeving te leeren kennen; en dit zoo
veel te meer, daar hij alles in zoo goede wetenfchappelijke
orde en met zoo veel duidelijkheid en volledigheid tot ddn
geheel zamengebragt heeft. Hadde het Kerkregt der overige Protestantfche Kerkgenootfchappen in ons vaderland,
waarvan in dit Handboek , § 6, ilechts een zeer kort overzigt gegeven wordt , breeder kunnen opgenomen worden,
het zou insgelijks welkom geweest zijn ; maar men zal ook
den Schrijver gaarne toeftemmen , dat het Bemis van volledige verzamelingen hunner kerkelijke wetten hiertegen
eenen zeer grooten hinderpaal in den weg zette. — Voor
het overige is de Schrijver wel doorgaans meer referent,
dan recenfent der verordeningen , waarvan hij verflag doet ;
maar hij laat het tocli niet ontbreken aan nuttige wenken ,
om het doelmatige en bruikbare van fommige derzelven en
de goede ilrekking der geheele wetgeving te doen opmerken. — In de aanteekeningen onder den tekst worden gedurig de beste werken , alsmede de Wetten en Befluiten
enz. aangehaald, die over de behandelde zaken kunnen.
geraadpleegd worden. — Tot verdere aanbeveling van dit
werk, dat zichzelf zoo zeer aanprijst, wil Rec. den inhoud
van het eerfte Deel hoofdzakelijk mededeelen.
De Inleiding wijst het verband der bovengemelde wetenfchap aan met bet gronddenkbeeld der Christelijke Kerk en
met bet algemeene Kerkregt, en verder bet beftaan en de
bronnen van het Kerkregt der Necierlandfche Hervormden,
alsmede de wijze , waarop hetzelve in dit werk zal behandeld worden. Om deszelfs geest en ftrekking, zoo wel als
inhoud to leeren kennen, befchouwt de Schrijver, in dit
eerfie Deel, de Hervornatle Kerk van Nederland, in haren
tegenwoordigen acrd en corm, in haar hefluur, in hare be-
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trekking tot den Staat en andere Kerkgenootfchappen , , en dus
geheel van hare uitwendige zijde. In het tweede Deel zal
hij het kerkelijke leven in dit Genootfchap , overeenkomflig
deszelfs wetgeving, voorflellen; dat is , kerkelijke perfonen ,
kerkelijke zaken, kerkelijke handelingen, en dus de inwendige
zijde van het Kerkregt.
De drie opgenoemde hoofdzaken van dit eerfie Deel maken dan even zoo vele 4fdeelingen van hetzelve uit. — De
eerlie Afdeeling flelt het Nederlandfche Hervormde Kerkgenootfchap eerst voor in deszelfs aard , waardoor het zich
van de algemeene Christelijke Kerk — in deszelfs eigenfchappen , waardoor het zich vooral van de Roomsch-katholieke Kerk onderfcheidt , en in deszelfs daarop gegronde regten. (Een paar kleine bedenkingen mogen Rec. geoorloofd
zijn! Op bl. 34 vindt men deze bepaling van hetzelve:
„ De vereeniging van die Gemeenten van Christenen in ons
„ vaderland, die jzz vs in overeenflemming met de leer en
voorfchriften der Hervormde Kerk wenfchen te dienen."
Is hierin niet eenige tautologie? Zeggen onderhaalde woorden wel iets anders, dan in overeenflemming met hunne eigene leer en voorfchriften? en heeft dit niet wel iets floo,
tends? Zou men niet beter zeggen: „ De vereeniging enz.,
„ die naar de Kerkhervorming, welker grondbeginfelen zij
volgen, hunnen genootfchappelijken naam aangenomen heb, ben." ? — Op die zelfde bladzijde leest men: „ De
„ aard van een kerkelijk Genootfchap is verhevener, edeler,
„ gewigtiger dan van eenig ander, naar mate het hier niet
„ op menfchelijk, maar op Goddelijk gezag rust ," enz. Strijdt
dit niet tegen hetgene, dat bl. 36 te regt gezegd wordt :
, Het kerkelijke Genootfchap is menfchelijk van oorfprong en
inrigting. Het Christendom en de ware Kerk is van God„ delijken oorfprong; het Genootfchap en deszelfs inrigting
„ ontleent dien oorfprong van menfchen.” ?) — Ten andere
handelt deze lite Aid. over den Kerkvorm. Na eerst een
kort overzigt gegeven te hebben over de vroegere kerkvormen in de Christelijke Kerk, fielt de Schrijver den vroegeren
kerkvorm bij de Hervormden in Nederland voor, zoo als
dezelve, in zijnen oorfprong, van de Synode te Wezel,
in 1568, dagteekent, later door Synoden en Kerk-ordeningen
gewijzigd werd, en als fynodaal-flelfel tot 1795 (land hield;
waarbij het intusfchen (bl. 58, 59) , zonder eenheid en
„ vaste regeling, zonder kerkelijk wetboek en kerkelijke or-
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ganifatie voor de geheele Republiek bleef, en elke Provincie als eene afzonderlijke democratifche Republiek wormde• " Hierna wijst de Schrijver den overgang aan van

den vroegeren tot den lateren kerkvorm, van 1795-1816,
die vooral voorbereid werd door het onder Koning L 0 D Ew If x ontworpene, maar door de inlijving in

Frankrijk niet

tot hand gekomene plan van kerkelijke organifatie, dat in
vele opzigten met de tegenwoordige overeenkwam. (Een
weinig verder , van dit tusfchenvak fprekende, zegt hij , bl.
61: „ De oude klasfen alleen waren blijven beftaan." Men

zou hier echter kunnen bijvoegen: Koning LODEWIJK had,
in 1808, de Provinciale Synoden voor het laatst vergund
te houden, maar tevens gelast , dat de waarneming der loopende zaken aan eene permanence Commisfie in elke Provincie zou worden opgedragen, tot tijd en wijle , dat dozelve het beheer zou kunnen overgeven aan zoodanig kerkelijk Befluur, als bij de nieuwe organifatie zou tot Rand
gebragt worden. Hiertoe zijn Coen meestal de toenmalige
Deputaten der Synoden gecommitteerd; en deze CommisUri zijn ook door het Franfche, en vervolgens door het
nieuwe Nederlandfche Gouvernement , tot aan de organifatie
van 1816, erkend.) Van hier gaat de Hoogleeraar over

tot

de vestiging van den nieuwen kerkvorm , door het algemeen Reglement van 1816 , waarvan hij de algemeene grondtrekken , bijzonder ten aanzien der fynodaal - inrigting en
des wetgevenden, uitvoerenden en regterlijken gezags , in
derzelver belangrijkheid aanwijst. Gepast wordt deze Afdeeling befloten met eene korte flatistiek der Hervormde
Kerk. Gelijk de hier aangehaalde

Kerkelijke Geographie van

BACH IBNE voor de vroegere , en de insgelijks vermelde

Kerkelijke Kaart

van LEERS en het

Alphabetisch Register

van FEURING voor de tegenwoordige flatistiek van belting
zijn , zoo zou ook , naar Rec s. gedachte , een uitvoerig en
welgefchreven werk over deze laatfle gansch niet onbelangrijk zijn.
In de

tweede Afdeeling, die het Beni-

der Nederlandfche

Hervormde Kerk ten onderwerpe heeft, gaat een kort overzigt over het vroegere Befluur vooraf: waarbij Rec. de
vrijheid neemt, bij bl. 81, op te merken, dat de Diakenen in de meeste Gemeenten ten plattea lande niet flechts
bij beroepingen gekend, maar ook in aldere zaken als gewone Leden

des Kerkeraads gerekend werden , en geene
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afzonderlijke vergaderingen hielden. Maar voornamelijk bepaalt zich deze Afdeeling, naar het doel des werks , te regt
bij het nieuwe Kerkbeftuur, in 1816 ingevoerd , en doet voorwaarin de eenheid der Hervortnde Kerk
eerst de Synode ,
ligt, die vroeger ontbrak ," (bl. 87) kennen in hare zamenffelling en inrigting, gezag en werkzaamheden, vroegere
Commisfien, en thans nog beftaande algemeene fynodale
Commisfle , welke laatfle de Hoogleeraar in haar doel en
werk duidelijk kenbaar maakt, maar waaromtrent hij ook
belangrijke wenken geeft, opdat zij binnen de grenzen van
haar gezag moge blijven. — Op dergelijke wijze worden
de inrigting en de werkzaamheden der Provinciale en der
Clasficale Befluren aangewezen, bier en daar met wenken
omtrent derzelver nuttig doel , waarmede Rec. zich over
't geheel zeer wel kan vereenigen. Of evenwel het nut
der kerkvifitatie , in dien vorm, waarin zij ook thans gefchiedt, zoo groot is, dat „ de Afgevaardigden hierdoor,
bij eene gemoedelijke behartiging, welligt meer hell kun, nen ftichten, dan door eenige andere hunner werkzaam, heden," (bl. 113, verge!. 192) hieraan zou hij nog al
twijfelen: het nut der vroegere en latere kerkvifitatie is ,
in zijn oog, over 't geheel, meer negatief, dan pofitief
geweest , hoewel ook als zoodanig niet gansch te verwerpen. Doch het is hier de plaats nies, om daarover nit
te weiden. — Van de bedoeling en verrigtingen der algemeene Clasficale, zoo wel als der Ringsvergaderingen, offchoon niet tot het Kerkbefluur behoorende , wordt bier te
regt een algemeen overzigt gegeven, en de belangrijkheid
dezer inrigtingen aangetoond. — Met dezelfde naauwkeurigheid, en met aanwijzing van geest en ftrekking, wordt
verder,, volgens de thans beftaande verordeningen, voorgedragen het beftuur der Gemeenten door de Kerkeraden;
gelijk ook het befluur over de Waalfche , Hoogduitfche ,
Engelfche en Schotfche Kerken in Nederland; alsmede dat
over de Hervormde , of eigenlijk , volgens de bepalingen van
1820, de Protestantfche Kerken in Nederlands Oost- en WestIndie. Ons beftek verbiedt ons , bier meer in bijzonderheden te treden; maar wij nemen gaarne de volgende woorden van den Hoogleeraar over, waarmede hij , bl. 145, het
laatstgenoemde artikel befluit: „ De Staat tracht hierdoor
zich te kwijten van een' heiligen pligt, waartoe het Moe, derland bij het •vestigen van Kolonien zich verbindt, en
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weert den faster of het vermoeden, dat zij dezelve al„ leen om des gewins wille behartigt. Ook bier verheft
het Christendom den mensch tot opvoeder zijner medemenfchen , zelfs in andere werelddeelen.” — Omtrent
den overigen belangrijken inhoud dezer Afdeeling kunnen
wij flechts kortelijk opgeven , dat dezelve loopt over de

Secretarisfen, Scriba's en
Quaestoren ; alsmede over de Secundi of Plaatsvervangers;

pligten en werkzaamheden der

maar vooral zeer breedvoerig , hetwelk wegens de vele en
verfchillende gewestelijke bepalingen wel noodig was , over

het befluur der Kerkegoederen en Fondfen; waarna van het
kerkelijk Opzigt flechts de algemeene en zamenhangende trekken vermeld worden, daar de inrigting van hetzelve eerst
in het tweede Deel plaats kan vinden. Met eene korte opgave, hoe de

verandering in Kerkvorrn en Kerkbefluur

ge-

fchiedt , wordt alles doelmatig befloten. Alles is, zoo veel
Rec. zich herinneren of nagaan kon , met groote volledigheid en beknoptheid opgegeven en behandeld. Aileen had ,
bl. 156, tot voorkoming van misvatting, bij den Asfesfor
van het Clasficaal Beftuur nog naauwkeuriger kunnen gemeld worden, dat de optreding van een' tijdelijken Secundus voor denzelven alleen plaats heeft, ingeval dat hij, uit
kracht van het Reglement van kerkelijk Opzigt , door een'
ander moet worden vervangen, maar dat bij vacature eene
nieuwe benoeming voor hem gefchieden moet. Zoo

is bet

ook met den Secretaris van het Provinciaal Kerkbeftuur,
in de gevallen, waarin hij als

Lid moet worden vervangen ;

bij vacature draagt het Provinciaal Kerkbeftuur een nieuw
drietal voor. Zie VAN DER T U U K,

I,

212,

Art. 1

en 2;

216, Art. 7 ; 203 , Art. 2; 14 , Art. 38. Voor den Provincialen Ouderling wordt thans altijd een vaste Secundus benoemd, die

dus

als zoodanig ook fungeert , wanneer hij

voor den eerflen als fynodaal Ouderling zon moeten optreden. — Dat „ bij de vacature van een' Scribe des Clasfi„ calen Beftuurs de meest bevoegde onder de Secundi dear„ toe provifioneel kan worden geasfumeerd ,”

is eene vroe-

gere bepaling, die later vervallen is door deze andere, dat
voor de Scriba's der Clasficale Befturen vaste Secundi zullen worden aangefteld. Zie v A N DER TUUK, I , 212, Art.
3. Wat dus deswege in den zin der vroegere bepaling
aldaar nog voorkomt , bl. 217, Art. 8, fchijnt to moeten
verftaan worden van het geheel vaceren van het fcribaat,
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bij ontftentenis van Primus en Secundus beiden. — Bl. 157
zou bij de woorclen; „ Intusfchen kunnen ook drie van de
perfonen der zestallen ," enz. nog moeten gevoegd worden, dat zulks alleen bij de Secundi van de Leden der
Provinciale Kerkbefturen plaats heeft ; en dat voor de Secundi der Clasficale Befturen geen afzonderlijke zes- en
drietallen behoeven geformeerd te worden, maar deze uit
de opgezondene Clasficale zestallen zullen worden benoemd.
Zie VAN DER TUUK, I, 216, Art. 6; 217, Art. 10.
Zeer belangrijk , eindelijk, is de derde Afdeeling , handelende
over het Staats-kerkregt , of de betrekking der Hervormde
Kerk in Nederland tot den Stoat en tot andere Kerkgenootfchappen. Wij kunnen in ons beflek niet anders dan de hoofdtrekken opgeven; maar wij mogen tevens verzekeren, dat
ook clic gedeelte des werks ons voorkomt zoo volledig, duidelijk en beknopt tevens behandeld te zijn, als de aard van
zulk een Handboek vereischt. Om over de betrekking der
Nederlandfche Hervormde Kerk tot den Stoat wel te oordeelen , geeft de Hoogleeraar eerst een kort gefchiedkundig
overzigt van de verfchillende flelfels van Staats-kerkregt,
vooral in de Protestantfche Kerk, en van de verfchillende
regten van den Staat op de Kerk, uit die flelfels voortfpruitende. Daarna toont hij , insgelijks nit de Gefchiedenis, aan, hoe de betrekking van Kerk en Staat vroeger hij
de Hervormden in de Nederlandfche Republiek ontftaan en
gevestigd, en welke diensvolgens derzelver aard geweest is,
namelijk nimmer een vast en eenparig flelfel , ja dikwijls
eene vermenging van Staat en Kerk , waarbij beide in elkander grepen. Hierop nu befchouwt hij de hedendaagfche
betrekking van Staat en Kerk, als plaats hebbende ingevolge de Grondwet van ons Koningrijk , uit welker bepalingen de pligten en regten van den Staat op de Hervormde
Kerk gereedelijk of te leiden zijn , die hunne toepasfing vinden in de thans beftaande kerkelijke wetgeving, en welker
uitvoering gefchiedt door middel van het Ministerieel Departement; gelijk ook door het Staats-toezigt op de kerkelijke administratie, waarcoe de Provinciale Collegian van
toezigt werkzaam zijn. — Uit deze veranderde bepalingen van het Staats-kerkregt vloeit eindelijk in 't algemeen
voort de tegenwoordige uitwendige betrekking der Hervormde Kerk tot andere Kerkgenootfchappen, die in den
Staat befiaan; maar ook deze uitwendige heeft op de in-
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wendige eenen gunftigen invloed tot meer onderlinge vereeniging en verbroedering. — Ook deze ganfche Afdeeling, die hier
en daar moeijelijke punten aanroert, getuigt van des Schrijvers befcheidenheid , vrijmoedigheid en echte liberaliteit ,
welke aan de eene zijde geene onbepaalde loffpraak houdt
op alles , wat van flaatswege gefchiedt, maar ook aan de andere zijde niet nalaat wenken te geven, ter waardering van
datgene , waarin de Kerk , door hare veranderde betrekking
met den Staat, gewonnen heeft. Aanmerkingen van belang
heeft Rec. niet ; en tot uitweiding over fommige punten is
bet bier de plaats niet. Liever neemt hij, ten flotte, de volgende woorden uit bet Befluit over: „ Het blijkt dus in deze
„ geheele voorflelling der Hervormde Kerk van Nederland in
• hare betrekking tot den Staat , dat in vele opzigten hier die
„ verhouding en flaats-kerkelijke inrigting heerscht, welke
„ hedendaags in Duitschland door velen gewenscht wordt,
,9 die op de vrijheid en

emancipatie der Kerk, vooral op fy-

„ nodaal-inrigting aandringen. Zij toch zullen vele der trekken
van het door hen ontworpen kerkwezen in onze kerkelijke
• wetgeving terugvinden. — Maar niet minder blijkt hieruit,
dat onze Kerk eene gematigde vrijheid geniet, terwijI het
ft
99

intusfchen den Staat geenszins aan waarborgen ontbreekt
ter verzekering van deszelfs regten. Tevens flaat onze Her-

„ vormde Kerk gelijk in rang en voorregten, nevens andere
in gelijke voorregten deelende Protestantfche Kerkgenoot-

»

„ fchappen. Maar, geenszins door onderlingen haat en vijandfchap van dezelve gefcheiden, verflerkt zij veeleer den
9/
)9

band van broederlijke liefde en eensgezindheid, ook bij het
blijvend beftaande verfchil van meeningen en Kerkgenoot-

„ fchappen.”
Wij eindigen met den Hoogleeraar ROYAARDS grooten
dank te zeggen voor dit eerfte Deel van zijn nuttig werk ,
waarbij wij om de nieuwheid en belangrijkheid, ook uit een
vaderlandsch oogpunt befchom,vd , wat Langer hebben willen
Itilftaan. Gelijk „ God hem daartoe, dadelijk na de herflel„ ling uit eene gevaarlijke ziekte , vernieuwden lust fchonk
en krachten ;” zoo wenfchen wij hem die verder toe, om
hetzelve te voltooijen , en tevens om voorfpoedig voort te
gaan in het bewerken van eerie Nederlandfche Kerkgefchiede.
nis , waarop hij ons doet hopen.
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Reis, in 1833, met mime Echtgenoote , van Groningen, door
Gelderland, den Rijn op, en voorts, over Mannheim en
Carlsruhe , naar de badplaats en vallei van Baden-.Baden.
(Een both, tot uitfpanning van andere bezigheden , en met
enkele kleine letterkundige inlasfchingen; gefchreven) door
Mr. B. H. LULOFS, Hoogleeraar, in de Nederlandfche Letterkunde , Stijl en Welfprekendheid te Groningen , enz. Te
Groningen , bij J. Oomkens. 1834. In gr. 8vo. XVI en 487
bladz. f 4 -80.
Wij ontvangen hier een vrolijk reisverhaal van eenen Profesfor, die in de Nederlandfche Letterkunde naam gemaakt
heeft. Een Profesfor! dit was oudtijds bijna het fynoniem
van Pedant, ten minfte van boekengeleerde, die van niets dan
van zijn vak wilt te fpreken, en altijd ernftig en deftig moest
zijn. Hieromtrent zijn de tijden wel zeer veranderd, en een
Hoogleeraar is thans een mensch als een ander, die even goed
als gewone ftervelingen openbare vermakelijkheden bijwoont,
over koetjes en kalfjes redeneert , een kaartje fpeelt enz.;
fchoon het nog altijd de wonderlijke gewoonte is, hem bij
zijne waardigheid aan te fpreken, hoezeer men nimmer iemand (in plaats van Mijn Heer) Regter , ildvocaat of Koopman
zal noemen. Maar dit daar gelaten: een Profesfor that met alle
fatfoenlijke lieden gelijk, en mag dus even zoo wel als ieder
ander in een' gemeenzamen , zelfs in een' vrolijken , echt luimigen
trant fchrijven. leder Hooggeleerde zou er trotsch op mogen zijn,
indien hij, wat vernuft betreft, kon fchrijven als STERNE, it AMANN, CLAUDIUS OfPAUL LOUIS COURRIER. Maaralles heeft zijne grenzen. Een Profesfor is daarom geen bevoorregte grappenmaker. Hij is, zeiden wij , een mensch als
een antler, maar moet zich dan ook binnen de palen houden,
die aan anderen door den goeden fmaak worden woorgefchrey en. Dit is vooral het geval, wanneer hij ambtshalve verpligt is, jonge lieden in den goeden fmaak te onderwijzen. Dan
mag er niets, wat, zonder aardig te zijn, triviaal , zonder
geest plat, zonder eenige belangrijkheid omflagtig is , (in den
bedoelden flij1 zou men het leuterpraat noemen) uit zijne pen
vloeijen. Hij is , zoodra zijn werk gedrukt wordt, — Profesfor of niet, dat doer er niet toe, -- Schrijver. En als
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Schrijver is hij eerbied verfchuldigd aan zijn Publiek. Dezen eerbied kan men tweezins te buiten gaan , hetzij door,
zoo als BILDERDUK, een historisch onderzoek in een woordenboek van fcheldwoorden te veranderen , en zijnen flip op.
zettelijk tot dien van de vischmarkt te verlagen , — hetzij

gezochte aardigheden uit te kramen, en b. v. een reis-

door

verhaal te overladen met allerlei beuzelingen, die naauwelijks voor den Schrijver, en zekerlijk niet voor den lezer,,
het allerminfle belang hebben; terwijl ze toch niet zoo vernuftig zijn, dat de laatfle er van goeder harte om lagchen kan.
Deze bedenkingen kwamen bij ons op ander de lezing van

Baden-Baden. Reeds
vroeger had een gelijkfoortig reisverhaal van denzelfden Heer

de Reis des Hoogleeraars LULOFS naar
naar

Hamburg ons aanleiding tot dergelijke aanmerkingen gedit in dat opzigt

geven ; maar wij ontveinzen bet niet, dat

nog verder gaat. Men oordeele uit den aanhef:
„ Na veel dravens en Havens , geeerde Lezer, na veel fchrijvens en wrijvens om goudgeld , pasfen , crediecbrieven en
wat dies meer zij, na veel ontfluitens en fluitens van koffers,
kisten, kabinetten en kasten, na veel bevelen gevens aan
achterblijvende bedienden , na veel peinzens met den vinger
aan den neus , na veel tastens en voelens in rok- en jaszak_
ken , om te onderzoeken , of men ook lets vergeten , of men
wel al het noodige bij zich hebbe; kortom na veel worftelens met een heir van zorgen, dat mij , als ik op reis ga ,
tot aan het rijdtuig toe pleegt uitgeleide te doen , maar dan

zwarte zorg , waarvan de
Latijnfche dichter H ORATIUS zingt , ook , nog achterop

evenwel , Goddank , niet als de

ons
Heeren gheboirt (gelijk de oude kronijkfchrijvers zeggen)
MDCCCXXXIII met Bouricius uit Groningen naar Arnhem,
fpringt , vertrok ik den dertienden Julij , in 't jaar van

waar ik mijne vooruitgereisde echtgenoote hoopte te vinden.

Bouricius zeg ik, in navolging van het Publiek, en dat
letterlijk zeggen: met dien Heer-zelven, maar figuurlijk: met eene diligence, tot zijne groote onderneming of
zoogenaamden dienst behoorende ; want, geeerde Lezer , wij

Met

wil niet

hebben bier niet voor niets eene hoogefchool binnen onze
muren , en metonymias , fynecdoches , of welke andere foorten van fpraakfiguren al meer, rollen bier den geringfien arbeidsman, ja den kleinflen kinderen onder het fpelen nit den mond."
Moet dit bij geval geestigheid of /aim zijn ? Wij althans
BOEK13ESCII. 1835. NO 1.
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vonden er niets aardigs in, en twijfelen, of dit ook wel bij
iemand onzer lezeren het geval zal wezen. Vooral die
fpeling met het woord

Botiricius ! Doch wij doen Heist geene

fteilige uitfpraak. Wij vreezen nu zeer, dat de Schrijver ons
befchuldigen zal,

den news filet gefnoten te hebben; want herLatijnfche gezegde: hotninesemuncti

haalde malen past hij het

yam's, op menfchen toe, die zulk eenen flijl beminnen, en het
tegendeel op hen ., die denzelven afkeuren.
Doch zeggen wij eerst sets van de Reis zelve, om daarna nog eenige plaatfen daaruit aan te flippen, die ons oordeel regtvaardigen mogen. De Heer LULOFS is een der talrijke Nederlanders , die, vooral na de herftelde rust door het
verdrag van 21 Mei, nadat Beigië voor ons niet sneer tot
reizen gefchikt is, een' grooten uitflap naar Duitschland, en

Baden-Baden, hebben
gedaan. Hij was door zijne Echtgenoote verzeld. Deze fire-

wel bepaaldelijk naar het bekoorlijke

ken waren hem door vroegere reizen bekend, gelijk wij uit
het verhaal leeren;.en daarom reisde hij eerst regt door naar

Bonn, en. toen met de ftoomboot van daar naar Baden. Dat
de Schrijver op de boot niet heel veel, alchans niet heel
naauwkeurig heeft kunnen waarnemen, is te begrijpen; maar
daarvoor geeft hij dan herinneringen nit de vroegere, reeds
vermelde togten naar den

Rhijn.

Zeer veel nieuws zal er de

lezer echter ook niet in vinden, behalve in de vrij uitvoerige
befchrijving der badplaats

Baden zelve. Het was den Heere

LULOFS daarom ook niet te doen, maar flechts den lezer
op zijne wijze aangenaam te onderhouden. Hij fchijnt daartoe den ftelregel,

fchrijf zoo als gij fpreekt,

te hebben aan-

genomen ; doch dit is toch waarlijk niet z66 te verflaan, dat
men b. v. alle de gefprekken, die men dagelijks in zijn huis
of zelfs op reis houdt, zoo maar zou mogen ter drukperfe
geven. Hoe zou de wereld, die nu reeds zwoegt onder
den last der boeken , dan daarmede geheel overftelpt wor.
den! Wanneer het dan nog maar zoo wat

bavardage (gewa-

wel) blijfc, gelijk de Schrijver het ergens zelf noemt, waar
hij, in zijnen, rijkelijk met vreemde woorden doorfpekten
zegt:

tréve de bavardage,

dan is het ten minfle on-

fchuldig ; maar het moet geene heilige zaken aantasten, gelijk bij Neuwied, waar allerlei laffe aardigheden over het
over onzen toeftand
ernftigfte onderwerp , dat er zijn kan,
na den dood
vele

worden opgedischt. Hij merkt daar aan , dat

Hernhutters

(die aldaar eene groote Gemeente hebben)
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zeker , merkt een (potter aan, om wat afwisfeling te krijgen I Of zouden zij denken , dat zij ook
het leven na dit leven zoo door hernhutteren zullen? Wie

vroeg ilerven , „

„ weet het; want elk een ilelt zich die toekomst al voor
„ op zijne wijze." En nu

badineert de geestige man met

de onderfcheidene voorflellingen der menfchen van de Eeuwigheid : over den lof van God, ,dien men er zal aanheffen;

des Almagtigen , die men er zal verkrijgen ; en voegt er dan bij ,

de wijsheid , of de kennis aan de wegen en werken
dat fommigen misfchien

zien pijnigen!

hopen,

de verdoemden

eeuwig te

(Wie mogen dat wel zijn, zullen fommigen

LULOFS, liefdeloos door ultra-verdraagzaamheid of liever onverfchilligheid ,

bier welligt vragen , waarover de Heer

aldus oordeelt ?) Eindelijk zijn er ook, zegt hij , die zich

Hernisutterfclie Broedergemeente voorflellen, en weidt dan tit over het
het leven in de toekomst als dat eener groote

vervelende , dat dlt in millioenen , billioenen , trillioenen,
quadrillioenen , quintillioenen jaren in zich zou hebben I
Doch nu ziet hij zelf,, als met fchrik , dat dit te ver gaat ,
en vreest , dat fommigen, die fcherts van ernst niet weten te
onderfcheiden , denken zouden , dat hij een' i'oetzoeker onder

het geloof aan de onflerfelijkheid wilde werpen, waarvoor de
almagtige God hem genadig beware! Maar wie noodzaakt den
Schrijver, bier te fchertfen? Hij moest toch, als Hoogleeraar
in den ilij1 , de gepastheid van dien ilij1 kennen , en weten ,
dat alles op zijn' tijd en in behoorlijke mate moet plaats
hebben. Het zou toch even befpottelijk zijn, b. v., den

lade imaginaire 'van

Ma-

moL1kRE te veroordeelen, omdat hij

den draak fleekt met verwaande Geneesheeren , als berispelijk, laffe boert met het eerwaardigfle, met het heiligite, hetwelk volftrekt geene aanleiding daartoe geeft , noch geven
kan , goed te keuren. Zoo wordt van de bijbelfche figuurlijke uitdrukking

knarfetanden,

voor de folterende wroe-

dat
de Vorst van Neuwied , gelijk zeker fchrijver wat fpottend
zegt , die daarvan droomde , zelf geene tanden meer had , en
er dus gees; gevaar, van liep. Dit is z66 volkomen in den
geest van VOLTAIRE, dat wij niet hopen , en ook niet
denken , dat de Hoogleeraar een' zoodanigen losfen flij1 ook
eens ter verpoozing voor de Akademifche jeugd van Groningen mag gebruiken. (Zie bl. 92- 94.) Op bl. 144 that,
gingen der boozen in de toekomende Eeuwe , gezegd ,
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dat de Heer L U L o s eenig nachtgoed, dat hij te Mentz
was kwijt geraakt, even als de joden den Mesfias, nog tot op

dit oogenblik blijmoedig verwacht. Hoe geestig ! hoe gepast !
Hierover vraagt dan LULOFS wel verfchooning ; maar het
flaat er al vast, en hij fchijnt tot uitfchrappen nooit te kunnen befluiten , of liever de zeer wezenlijke kunst van doorhalen niet te verftaan. Maar — daar komt aan het Plot des
Hoofdfluks weder die fchrikbarende bedreiging der

ken met een' ongefnoten' neus!
ment zwichten wij.

botterikargu-

Voor dit alles afdoend

Gedurige pronk met geleerdheid, door aanhalingen uit oude en
nicuwere Schrijvers , waar ddne of op zijn hoogst twee zouden
hebben kunnen volfiaan, is ook aan ditreisverhaal overal eigen.
Zoo vinden wij bij de vermelding van den Laubenheimer en
Badenheimer (twee middelmatige Rhijnfche wijnen) eene aanhaling over het wijndrinken uit H 6 L T , vier uit H 0 R ATIUS, eene nit HUYGENS en eene nit LUTHER. - Nog
erger is het bl. 300-302. Hier worden zes plaatfen, uit H oMERUS, VIRGILIUS, TIBULLUS, SHAKESPEARE,
SCHILLER en HOOFT, bijeengebragt en vertaald, en drie
bladzijden befleed , om aan te duiden, dat de Schrijver
naar bed ging. Zoo dit geene overmaat en weelde van geleerdheid is , dan weten wij niet , wat zoo mag genoemd
worden ! Zoo wordt ook gen waarlijk alles behalve belang.
rijk verhaal van het vooruitrijden van drie andere Heeren
door den koetfier des Hoogleeraars , en de ontmoeting met
die Heeren, niet flechts in alle mogelijke lengte en breedte
verteld , en daarbil weder Vader HOMERUS zoo ongepast als
mogelijk aangehaald , maar ook nog eens herhaald, met de
oratorifche form van:

niets meer hiervan I niets meer daarvan!

(bl. 242-246.)
Doch genoeg berisping ! De lezer zou wel denken, dat
dit werk een geheel mislukt en nutteloos boek ware. Doch
daarin zou hij zich zeer vergisfen. Het is blijkbaar flechts
ecn theoretifche misfiag van den Heer LULOFS, dien wij
als een' verdienflelijk' Geleerde en Taalbeoefenaar kennen
en waarcleren , dat

zulk

eene fchrijfwijze, als de aange-

duide is , oak verdient beoefend te worden. Wij voor ons
gelooven, (en gcven het voor beter op) dat de echte luimige en geestige fchrijftrant nog al van een' anderen acrd is.
Maar wanneer de Heer LULOFS enkel, en fotnti ids zelfs in den bier heerfcheuden tram, is hij zeer onder-
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houdend. Met veel genoegen hebben wij onder anderen de
uitvoerige fchildering van het paradijsachtige dal van BadenBaden gelezen. Ook het verblijf te Bonn is zeer aangenaam
befchreven , en bet hartige woord tegen de onwaardigen onder de ftuderende jeugd, die den naam van fludent onteeren , en hetzij voor den Staat door zamenzweringen gevaarlijk worden , hetzij „ wel eens toonen, dat zij nog beter
„ op de matresfenfchooltjes., dan in de Akademifche gehoor„ zalen geplaatst zouden zijn ; Jaffe knapen , van welke men
„ zekerlijk geene zamenzweringen te verwachten heeft," (bh
53) dit woord houden wij voor alles behalve overtollig. Het
verhaal van de gehoorde Akademifche voorlezing van Prof.
HEINRICHS over PERSIUS, bet tafereel der omftreken
van

Bows en van de heerlijke ligging der find; dit, en elders

meer, bewijst. veel voor het talent des Hoogleeraars voor
fchildering; en wij gelooven , dat, wanneer dit lijvige boekdeel ter heifte was ingekort , het eene zeer aangename en
nuttige lectuur zou opleveren.
Om ook van het goede in dit werk eenig denkbeeld te
geven , (wij hebben te voren een flaaltje van het min aanbevelenswaardige medegedeeld) laten wij bier eene plaats

Boun volgen:
Kreuzberg, Poppelsdorf en Clensensruhe ,

over de zoo even genoemde omftreken van
„ Terug van den

wandelden wij de ftad om , tusfchen tuinen , vol vruchtboomen en wijnflokken, en Reeds met de heerlijkfte vergezigten

Godesberg en andere plaatfen, naar
Vinea Domini , waar men ons gezegd

op de Zevenbergen , den
de reeds genoemde

had , dat muzijk zijn zoude. En inderdaad, eene zeer goede
muzijk van blaasinitrumenten , die door militaire muzijkanten gegeven werd ! Maar wat muzijk zoude ik daar op een
hoog terras aan den Rijn zittende, de kalme, zachtruifchende , fpiegelgladde rivier in den glans der westerzon, in al
hare fchoonheid , met hare lagchende heuvelen en blaauwend
gebergte voor mij ; wat muzijk zoude ik daar, bij een glas
edelen Hochheimer , die, gelijk de Hoogduitfche dichter
KLOPSTOCR bet uitdrukt , balfemgeuren wafemde; wat
muzijk zoude ik daar, toen vervolgens de aVond golven en
bergkruinen met gond en rozen begon te tooijen , welke muzijk zoude ik daar, herhaal ik, niet heerlijk gevonden hebben ? -Het krielde van menfchen op den flraatweg, die tangs de

Vinea

aan den Rijn opwaarts gnat , en welken wij , uitge-

lokt door de koelte des bekoorlijken avonds , nog een eind
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ver opwandelden. Lezer, zoo gij foms mismoedig en bedrukt zijt, wandel dan bij zulk een fchoon zomerweder,, als
de zon gezonken is en de maan verrijst, tusfchen de wijnftokken op de Chausfe bij Bonn , en de nevel des verdriets
zal in uwe ziel opklaren! Tegen het gezigt toch van die
allervruchtbaarfle , met bergen omkranste landouw , van die
rivier, op eenigen affiand van u of zoo liefelijk murmelend ,
van dat vrolijke, geelgroene loof der wijnftokken, van die
aanvallige, ligt-geverwde , in Italiaanfchen trant opgetrokken land- en tuinhuizen, van die menigte van wagens en
kalesfen, de groote Rijnilraat op- en afrijdende, van die
paardrijders , die voetgangers , die net gekleede vrouwen ,
die kinderen met hunne krullende, lange haarlokken , (bij
ons door het te vroege knippen zoo zeldzaam) kortom ,
tegen de verfirooijing, die het gezigt van dit alles u geven
moet , kan Beene nee'rgedruktheid van ziel bet veld houden."
Ook de befchrijving van het oude plot te Baden is belangrijk. (Zie bl; 382-385.)
Voor het overige heeft Rec. onbewimpeld zijne gedachten over dic boek gezegd, zonder eenige de minfle bedoeling , om den Heer L ut.OFS te willen beleedigen, Wiens
talenten en werkzaamheid hij integendeel zeer op prijs Itelt.
Maar de belangen van den goeden fmaak , en zelfs der
voegzaamheid, noopten hem, den Hoogleeraar op eene afdwaling opmerkzaam te maken, die te gevaarlijker voor het
opkomende geflacht zou kunnen worden, omdat juist hif,
een Schrijver van aanzien en crediet, zich daaraan fchul.
dig maakt. Vooral begrijpen wij niet, in welk noodlottig
oogenblik hem het profaneren uit de pen gevloeid is ; iets ,
waartoe de firekking der Eeuw maar al te zeer overhelt ,
en waaraan dus geen achtingwaardig Geleerde door zijn voorbeeld voedfel moest geven. Hij neme onze aanmerkingen , die ilechts taken en volftrekt geen' perfoon bedoelen,
ten beste!

Axel. Eene Legende uit het Noorden. 's Gravenhage en
Anillerdam , bij de Gebr. van Cleef. 1834. In gr. 8vo.
118 Bl. f 2- :
Verzameling van Voortbrengfelen van uitheentfche Vernuf:
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ten. Me Stukje. Te Amflerdam, bij M. Westerman en
Zoon. 1833. In 12mo. XII en 70 bl. f :- 30.
Beide deze dichtwerken hebben veel overeenkomst met elkander. Het eerfte, door eenen ongenoemden (L.) vervaardigd , bevat Axel, eene Legende naar het Zweedsch van
TE GPT R, bl. 1 tot 45, en voorts , in een Toevoegfel, de
volgende flukjes , mede naar het Zweedsch van TEGN L R:
Het Gezang ; Poolreize; het Vuur; Odin's Schip ; de Strom ;
de Winter; Hertha's Kinderen; de Bouwval; de Trekvogels;
de Zon; Suea, of Zweden, een Fragment ; Frithiof, eerfle
Zang, en Frithiof, zevende Zang. Het tweede bier aangekondigde dichtwerkje, dat sevens het tweede flukje der
Verzameling van voortbrengfelen van uitheemfche Vernuften
is , behelst de door den Heer P OTGIETER vervaardigde vertalingen van dezelfde Legende Axel, benevens de volgende proeven van Zweedfche poäzij: Het arme Meisje en
Laplandsch Liedje, beide naar FRANZAN; de Saga vat
Astolf en Florio's Klagt , beide naar ATTERB OM, en eindelijk Liedje van eene Weduwe, naar CHORAEI.
Wat nu den bundel van L. betreft; over het algemeen
zijn de korte ftukjes veel beter geflaagd, dan de Legende
Axel, waar geheel het dichtwerk naar genoemd is: en toch
zijn zelfs die korte ftukjes niet vrij van de gebrekeu, Welke geheel den bundel ontfieren, namelijk: duisterheid op
vele plaatfen, gewrongene woordfchikking, ongeoorloofde
afkapping van de zachte e in den onvolmaakten tijd, b. v.
fpreidd' voor fpreidde, hardheid van verfificatie , onzuiverheid in de maat, en een niet kunstmatig, maar uit overhaasting in de bewerking ontftaan ineenloopen der regels.
Zoo vindt men bl. 71: 'k Hoor , ja 'k boor u mij toefpreken.
BI. 80: Ontvangt Odin ten disch. Bi. 82: Daar nestlen we
en tieren we en zien 't zonlicht glimmen. Het dichtfluk
de Zen , bl. 83— 88, is op vele plaatfen onverflaanbaar ,
deels door de flordige interpunctie, deels door het in zulk
eerie halsbrekende maat hinderlijke ineenloopen der regels,
deels door de moeijelijke woordfchikking, b. v. bl. 85 en`
bl. 87: Klieft dan fnel tot voleind was de tijd der beproe-
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ving. Hard is ook, bl. 111, couplet 1, en bl. 115, behalve aanziet voor aanziet, ook nog het volgende:
Hoor! 't is de leeuwrik." Neen, het klagen
Der tortel hoort ge. Sluimrend beidt
Zijn ga ter zijde in 't nestje. 't dagen
De leeuwrik. Zalig paar! u fcheidt
Noch dag noch nacht. Vrij is uw leven,
En 't ruim des hemels uw gebied.
Te zaam op viugge wiek geheven ,
Zingt gij elkaer uw jublend lied.
En wat het hoofdgedicht Axel aangaat, dat is blijkbaar zoo
veel mogelijk opgepronkt met zwier van woorden , om het
oorfpronkelijke to overtreffen ; maar het blijfc er verre beneden. De regels zijn in elkander geflingerd, dat er bijna
geen lezen aan is ; terwijl er zulke zonderlinge omzettingen
zijn gebezigd , dat men foms niet weet, hoe men er een' zin
aan knoopen zal. Hoe duister is Vs. 106-110! Vs. 290 en
291 zijn onverflaanbaar door de verkeerde plaatfing der (;),
die achter vs. 291 flaan moest. Welk eene conftructie vs. 452
en /153:
Een leven ma , welks waarde voelen
Ik nog niet kon.
Welk eene afkapping , als ruifchend voor ruifchende, vs. 583 :
Ons fcheiden, ruifchend wooden , firoomen
En zedn... mijn
zij treft u niet.
Vs. 711 en 712:
Hen treft de dood, die niet ontwijken
gevlugt naar board.
Het moordend
Vs. 831:
Haar kus goat me een nieuu, Leven in.
Hoe hard! Waarom niet : Haar kus gout mij weir 't leven in.
Voorts vindt men nog wel eens de held' voor de heide en
dergelijke zonderlinge vrijheden.
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De Axel van

den Heer P o T GIETER is zuiverder van

taal en verfificatie , eenvoudiger en toch waarlijk getrouwer
en dichterlijker van flijl. Aileen die

blaauwe ROKEEN, vs.9,

willen ons niet bevallen. Liever lazen wij , zonder dat men
daardoor van bet oorfpronkelijke (hetwelk bier in dezelfde
maat en in evenveel regels gevolgd wordt) of zou wijken,
vs.

7-12

aldus, om er die

blaauwe rokken uit te krijgen:

Wanneer ons de avondzon verlaat ,
Dan waren , langs de purpren wolken ,
De fchimmen nog dier oorlogsvolken
Met gelen gordel , blaauw gewaad;
En ik begroec met eerbiedsblijk
Die helden van een hooger Rijk.
Voorts hebben wij op de Legende

Axel nog de aanmerking,

welke niet de Vertalers , maar veeleer het oorfpronkelijke

een form , die de bladen van het boek
des noodlots dooreenjaagt, een onding is , en dat de doodelijk
gewonde Maria veel te lang voor eene jlervende fpreekt.
Dit is onnatuurlijk. De Saga van Astolf is ons duister : is
treft; dat, namelijk ,

dat verheven , dan is het ons ten minfie te hoog. In die
zelfde Saga (bl. 53) fchijnt ons de regel :

Och! verlaat gij wie ge uw trouul verfpraakt, niet.
ondragelijk hard, terwijl bovendien
geen Nederlandsch

verfpreken voor beloven

is.

Anderzins hebben ons de proeven van Zweedfche poezij
in vele opzigten bevallen: want doorgaans is het heerlijke
poezij. De bewonderaars der Zweedfche Muze mogen zich
echter wel wachten voor dat

heilig donker,,

hetwelk ook

den Zweden , op het voetfpoor der Duitfchers , fchijnt te
behagen, maar dat in waarheid de voortbrengfelen hunner
dichtkunst ontfiert. Mogten zij , die tegenwoordig zoo fire.
y en naar het

mystieke en bet romantifche in de Dichtkunst ,
klasfieke voorbeelden der Oudheid te

toch niet vergeten de

befluderen! Dan zullen zij bet ware van het valfche fcboon
leeren onderfcheiden. Velen dier

mystico-romantieken,

of

hoe men hen noemen wil , vergoden BILDERDIJK. Waarom
volgen zij dan zijne lesfen niet beter ? Hij was wars van
dat

onderfcheidend Germaanfche; hij bezat, in elke foort van
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poezij , den echten tact. Gevoel en denkbeeld ftortte hij
zuiver en krachtig in heerlijke , maar needs

verliaanbare lie-

deren uit. Zegt hij sets, dat wij niet beamen kunnen, wij
begrijpen toch , wat hij

meent.

Vele Duitfche, Zweedfche

en Deenfche Dichters zoeken diepzinnig te zijn, en eindelijk
worden zij zoo fchijnbaar verheven , dat men naar den zin
hunner woorden raden moet; mogelijk zouden zij zelven er
geenen uitleg aan kunnen geven. Maar dit is een eerfte
vereischte, zoo wel in den Dichter als in den Prozafchrijver , dat men zichzelven verfta. Te regt zeide BoiLEAU:

Ce qui fe concoit biers f'enonce clairement.

Hoe eenvoudig

is ti oMERus, bij al de verhevenheid en rijkdom van zijnen
fcheppenden geest ! Doch wie beoefent meer de Griekfche
modellen? en echter:

Grajis ingenium, Grajis dedit ore rotundo
Mufa loqui.
Men vergeve ons deze uitweiding: wij veroorloofden ons
dezelve alleen in het belang der kunst.

Avonturen en zonderlinge Ontmoetingen, of Gedenkfchriften
van een' Schoorfleenveger. Door LOUIS LAX. II Deelen.
Uit het Hoogduitsch. Te Amilerdam , bij J. Guykens. In
gr. 8vo. Te zamen 464 bladz. f 4 -40.
Neponnik, de held van dit verhaal , is eerst fchoorfteenveger,, naderhand fludent, gunfteling vats eenen Vorst, tooneelfpeler , en eindigt met weder fchoorfleenveger te worden. Dit verhaal moet tot voertuig dienen , om des Schrijvers flaatkundige gevoelens in omloop te brengen. Wij
ftemmen gaarne toe, dat hier eenige verflandige aanmerkingen, over de betrekking tusfchen Vorflen en volken , over
beider doorgaande karakters , en over de oorzaken van y olksberoerten en omwentelingen, gevonden worden. Maar de draad
des verhaals zelf is niet zoo belangwekkend, dat de lezer
denzelven zonder verveling kan volgen door den verwarden
doolhof van uitweidingen. Wij meenen dus , dat er geene
reden was , om dit werk in onze taal over te brengen. Verfchillen andere lezers van ons in fmaak , wij mogen het lijden. lets fchadelijks , wat den geest en de ftrekking van
het werk betreft, hebben wij er niet in gevonden.
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Nederlandfche Muzen-Almanak , voor 1835. XYIIde .Taar.
Te Amllerdam , bij J. Immerzeel, Jun. f 3 - 50.
Almanak voor het Schoone en Goede , voor
dam , bij G. J. A. Beijerinck. f 1 -80.

1835.

Te Amger-

Almanak voor Blijgeestigen, voor 1835. Xde .Taar. Te
flerdam, bij Gebr. Diederichs. f :- 60.
Almanak voor Hollandfche Blijgeestigen, voor 1835. Pde.Taar.
Te Alkmaar, bij J. A. M. W. le Sage ten Brock. f :- 60.
Nederlandfche Folks-Almanak , voor
Amllerdam , bij H. Frijlink. f :- 60.

1835.

•Vile .Taar. Te

Gelderfche Yolks-Almanak, voor 1835. Ilk Jaar. Te Arnhem, blj C. A. Thieme. f : - 75.
11 et is oprnerkelijk , dachten wij bij het doorbladeren der
lettervruchten , die ons jaarlijks in den vorm van Almanakken worden aangeboden, hoe veel invloeds het tijdperk van
flaatkundig beflaan heeft op den geest der Dichters , die
bet beleven , en hoe zij de ware flem des y olks , als bij ingeving , onmiskenbaar doen hooren. Bij de Ouden was bet
reeds zoo, en ook bij ons blijft .dat kenmerkende beflaan.
Wij zullen daarvan iets aanflippen bij het doorloopen van
de onderfcheidene dicbtbundels , waarvan wij , naar jaarlijkfche gewoonte, onzen lezeren verflag en beoordeeling fchuldig zijn.
De Muzen-Almanak prijkt dit jaar flechts met ddn afbeeldfel ,
dat van den Weleerw. A: N. VAN PELLECOM, wiens handteekening ook het eenige

facfimile is , dat bier voorkomt.

misprijzen die fpaarzaamheid geenszins in den kunstkeurigen Uitgever, die, even als wij , den roem der Pazij van
onzen tijd op hoogen trap gezien heeft en — langzaam ziet
afflijgen. Imtners , hoezeer wij het voor onszelve trachten
te ontveinzen , zal de bel:wame Man ons geen ongelijk geven , als wij meenen op te merken , dat er , ondanks veel
voortreffelijks , in onze hedendaagfche dichtwerken verval te
befpeuren

is. De verfificatie wordt gedwongen en ftroef;

44

ALMANAKKEN.

nieuwe werkwoorden fluipen , tegen ons taaleigen , als op
wollen fokken binnen , en een aantal andere worden verkeerd en tegen derzelver aard gebezigd. Mannen als de Uitgever, die Dichter tevens is, als de grijze VAN wA LRE
en fommige anderen, worftelen vruchteloos tegen dien ftroom:

zij zullen zich niet aan onze fchoone taal vergrijpen , door
b. v. van

lijfflanger

een werkwoord te maken , of

'swig in

den zin van nietswaardig te bezigen , of hunne regels door
ftootende

t t t

te ontfieren , of door verkeerde klemtoonen

fchier onleesbaar te maken ; maar zij kunnen niet veel meer ,
dan hier en daar met ftouten greep den ftroom bedwingen ,
dien zij althans door hun voorbeeld geen voet wijken.
Hetgeen op 's harten grond leit , dat welt me naar de
keel ," zegt Recenfent v o NDEL na , en gaat nu over tot
eenig verilag.
De vier plaatjes , naar zoo vele fchilderftukken gegraveerd , doen het kunsttalent van onze vaderlandfche Graveurs NIEUNVH OFF , BENDORP en vELIJN eer aan, en
wedijveren met uitheemfche flaalfnijders. Twee andere gravures , door toepasfelijke verzen opgehelderd, zijn een nieuw
aangebragt fieraad , otfchoon wij het laatfte verre boven
het eerfle zouden verkiezen ; beide zijn, naar teekeningen
van BRELIKELA AR en HA ANEN , door den ijverigen TETAR VAN ELVEN vervaardigd , dien wij aanraden voorzigtig
te zijn , wanneer hij werktnigen tot graveren wil gebruiken ; wij houden er niet van. Het kunstjuweel van 'dezen
bundel is ontegenfprekelijk

de Hollandfche Tentfchuit

van den

Dimmer verouderenden VAN w A LRA , die bij een' fchat van
(tennis en belezenheid een Hollandsch-Haarlemsch hart heeft,
dat zich ook in het bevallige , losfe , levendige boven tijd
en jaren verheft , en Wiens won van weemoedige berusting den grijsaard zoo treffend kenfchetst , die, niet gelijk aan
oude betweters of jeremiadezangers, met zijnen tijd vrolijk voortgaande , de onfchuldige vermaken der jeugd levendig herdenkt. Wij kenden ze ook, de genoegens van het Haarlemfche tentjacht , en de Dichter tooverde oils terug in het
lang vervlogen verleden ! Naast hem, die ook de Latijnfche luit meesterlijk in eene Hollandfche Tier, als ware ze
oorfpronkelijk , weet te herfcheppen , blinkt de Uitgever zelf
in luimigen en ook erntligen TODD. VAN PE L LECOM toont
door zijne gefpierde verzen flan

Albion,

dat hij de plaats

waardig is , die hij aan het hoofd van dit boeksken bekleedt.
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Hij roept den reus van het Noorden tot bijiland aan ; hij
toont den volksgeest van ons land te. kennen : mope hij eenniaal als voorfpeller aangehaald warden! BEETS laat denzelfden toon klinken , dien hij nog duidelijker aangeeft , en
door eerie weemoedige wending treffend doet wegfierven.

de Vreem.
delingfchap , en HASEBROEK past dat onderwerp in zijnen
Balling meesterlijk op den jeugdigen Erfopvolger van den
De Dichter P. R. FEITH fchetst in fikfche toonen

oudflen tak der BOURBONS toe ; maar , moeten wij dat

ltuk

voor oorfpronkelijk houden , of is het eene navolging?

De Schrijver laat ons in onzekerheid , en wij zochten er
het laatfte in. VAN HALMAEL offert ook aan de flaatkunde
in zijnen

Gustaaf de derde , en toont .in Elvira bij herhaling
Zangen van den bekwamen n. H.

zijn kunsttalent, De

KLIJN verdienen wel de opname in dezen bundel van meer
blijvende waarde , maar wij zouden die gaarne met een onbekend flukje van zijne hand hebben vergezeld gezien.

L ooTs en B I LDERDIJK geven ons een deel van hunne nalatenfchap ten beste ; of is het flukje van den eerflen misfchien zijn zwanezang ? De

erotiques van SIFFIA bevielen

OHS bijzonder. VAN °OSTER WIJK BRU Y N behoudt zijnen
luimigen trant en BRESTER zijnen nalven toon. HEYE gaat
voort , zijne Tier op bevallige Wijze te flemmen. Twee flukjes van TOLLENS getuigen van 's Dichters voortdurend
kunsttalent. Ook WITHUYS leverde eerie bijdrage , door

P. HANOU VAN ARUM,
hier voor het eerst meenen te ontmoeten , treedt

een fraai plaatje opgeluisterd.
dien wij

niet zonder glans te voorfchijn. Dan , wij moeten ons bekorten en kunnen alien niet opnoemen ; — ook niet de Ver.
telling, die den trein opent ? vraagt veelligt iemand onzer
lezeren , en vrijmoedig antwoorden wij , nee:. Het fcherpe
oordeel van BILDERD4K over deze foort van dichttrant ligt
ons te vast in het geheugen , en de naam van Loos j z

s

te eerbiedwaardig , dan dat wij ons oordeel over dit werk
zijns Zoons willen uitbrengen. Drie Zangflukjes getuigen
van den opwakkerenden fmaak onzer dagen , dien de Redacteur zoo wel toont te kennen.

Schoon en goed mag , over 't geheel , het jaarboekje heeten ,
dat onder redactie van ROBID VAN DER AA, zijnen bovengenoemden mededinger floutmoedig op zijde fireeft. IIet
afbeeldfel van wijlen Mevrouw BILDERDIJK, hoe onbevallig Haar hoofdtooifel dan ook zij , verfiert den voorgevel
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van dezen Muzentempel, waarvan alle de plaatjes door de
keurige hand van VELIJN zijn vervaardigd. Men kan , ,
op fommige dier gravures aanmerkingen maken ; maar wij
gelooven , dat die niet alle. ten laste van den Graveur komen , en

de jagende Bergfchot

handhaaft des kunftenaars wel-

gevestigden roem. Wij zeggen het den Verzamelaar na, dat
geen buitenlandsch voortbrengfel , prijs en inhoud vergeleken , den toets tegen fommige onzer vaderlandfche jaarboekjes
kan doorftaan. De inhoud is in proza en pazij verdeeld.

De Kaninefaat houden wij, om lokalen ftijl en kleur,, voor
het fraaiile van het eerfte, zonder daarom het overige,
met name

Hulbert en Truitje ,

te verwerpen. De pazij

wordt door den verdienftelijken VAN WA L RE met eene navolging geopend. De Zoon van onzen ontflapen' Zededichter bij uitnemendheid volgt hem in krachtige oorfpronkelijke
verzen op. De Redacteur zelf toont in meer dan 66n geclicht , dat hij door dichterlijk gevoel voor zijne moeijelijke task berekend is. Een uitgebreid dichtwerk van LOOTS

Het
blinde Meisje van HASEBROEK ftrekt hem tot waardige voor-

bewijst , wat wij in dien Puikdichter verloren hebben.

gangfter, en Mr. sim oN VAN DER AA tot opvolger; waarlijk een keurig drietal. De

fralheide

van WITHUYS be-

viel ons minder , dan fommige zijner elders geplaatfie navolgingen; ons ligt misfchien de

Leonore van BURGER te

zeer in het geheugen. De beide flukjes van SIFFLE zijn
even fraai als die in deli

111itzen-yilmanak. Het laatfte flukje

van VAN OOSTERWIJK BRUYN is allerliefst, en die van
BEETS en VAN HALMAEL over

blond en bruin

waardige

tegenhangers van het bekende der verdienflelijke K o o LAART.
Wij hebben verfehillende tegenwoorden daarvan gelezen, maar
herinneren ons niet , een beter te hebben aangetroffen , dan
dit van laatstgenoemden Dichter. De begaafde m OE NS en
de fmaakvolle WARNSINCK leverden ook gelukkige bijdragen. Het versje, om den

Bergfchot blijkbaar vervaardigd,

beviel ons, en is waarlijk , bij het moeijelijke van de zaak ,
een juweeltje. Wij Happen de vermelding der andere, gansch
niet verwerpelijke, dichtvruchten over, om de ruimte, ons
vergund, niet te overfchrijden ; er ten 'flotte bijvoegende , dat wij ook aan dit bundeltje gaarne een ruim vertier
toewenfchen.
Twee bijdragen

voor Blijgeestigen

wedijveren dit jaar we-

der, om ons gemoed tot vrolijkheid te ftemmen. De oudfie
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begint met een histor; ,3ch flukje over THIJLL UILENSPIE.
GEL, dat niet van verdienfte ontbloot is. Onder de Anekdoten troffen wij verfcheidene bekenden aan, en zouden in
fommige meerdere kieschheid gewenscht hebben; die in de
Franfche taal lieten wij in een Hollandsch jaarboekje liever achterwege. De dichtflukjes zijn van verfchillende waarde; maar weinige durven wij fraai noemen ; zij maken voorzeker daarop ook Beene aanfpraak, en de geringe prijs van
dit bundeltje, dat met twee houtfna-afbeeldfels, drie caricatuurplaatjes en twee muzijkaukjes voorzien is, zal , vertrouwen wij , den zuinigflen , bij aankoop, zijne centen niet
doen beklagen.
Zijn broeder,,

voor Hollandfche Blijgeestigen , is lijviger

van inhoud en keuriger van fmaak. Het proza-gedeelte is
•uimig, en vooral het eerfle flukje bijzonder goed bewerkt.
In de poezij treffen wij de namen van LOOTS, VAN o o sTERW1JK BRUYN, ROBIDt VAN DER AA en Mr.
J. VAN LENNEP aan.

B URLAGE werkte het bekende versje

van BBB mAuER met fmaak om , en voor het eerst lazen
wij , in eene navolging van G OTTER, van den Marquis DE
TUOUARS eene bevallige bijdrage, vrij van den bombast,
die anders zijne Muze ontfiert. Mogt hij op dien weg
voortgaan, dan wanhopen wij niet, hem zijne plaats nog
onder de goede, ja voortreffelijke Dichters to zien innemen. Slechts twee gravures zijn in dit bevallige bundeltje
geplaatst.
De Volksalmanak, die zijnen vijfden jaarkring begint (*),
wordt opgeluisterd door twee bevallige plaatjes en een gelijk getal zeer goede caricaturen. Allerbevalligst zijn de
versjes van BRESTER en MOENS, door een prozaflukje
over het behond der echte beeldtenis van VAN SPEVK opgevolgd , dat bier zijne regte plaats heeft, offchoon wij het, om
de waarde der zaak, in een werkje van meer blijvende waar.
de, dan zulk een Almanak zijn kan, wenschten opgenomen.
Het verdienflelijke Tafereel van den vaderlandlievenden w ARNS1NCK zouden wij wat korter wenfchen; het beflaat nu
(*) Ons werd nog toegezonden

derde druk

een tweede en vermeer-

van dit jaarboekje voor 1831, (dus het eerfle

verfierd met nieuwe platen , en vermeerderd met bijdragen van SIFFIA, WARNSINCK, VAN
WALR, MOENS, enz. enz.
jaar der uitgave)
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de

verfcheidenheid niet kan winnen. Bijzonder beviel ons het
echt comifche flukje van den ongenoemden Afgevaardigde
op de vijftigfie vergadering van de Maatfchappij

van 't illgemeen,

tot Nut

en de dichtflukjes van LooTs en BUR-

LAGE. Ook VAN WALR heeft zijn offer aan dit belangrijke
boeksken goedwillig gebragt. — De Uitgever vinde in een
ruim debiet vergoeding voor de moeiten zijncr gelukkig geflaagde redactie!
Het laatfle bundeltje is eene nieuwe onderneming , die
voor het bevallige en in den zomer zoo druk bezochte

Gelderland

eene aanbeveling te meer worden moet. Wij

achten het denkbeeld allezins gepast, om in een jaarboekje
het lokale van die belangrijke provincie van tijd tot tijd te
doen kennen of in her geheugen terug te roepen. Ben uitvoerige kalender,, met weerkundige opmerkingen ; eene lijst
van jaarmarkten , eene opgave der rniddelen van vervoer,,
posterijen en logementen , geven aan het voorwerk eene gepaste uitgebreidheid , om tot Almanak voor de provincie
te verilrekken. De inleiding brengt ons , met de woorden
van den verdienfielijken SLICHTENHORST, reeds dadelijk
tot het oogpunt ter befchouwing van het doel der uitgave , kortelijk door den Verzamelaar ten ilotte aangedrongen. Het geheel voldoet daaraan nitmuntend. GelderCche
volksfeesten , oudheden , legencien , met een bevallig fleendrukplaatje ; gefchiedenis , taal en .tongval , — alles words
bevallig behandeld. Veel proza , weinig poezij , en daaronder reeds van elders bekende versjes van TEN HOET,
en eene levensfchets van dien Nijmeegfchen Dichter,, met
nog al meer verfcheidenheids , te veel om te vermelden :
ziet daar , dunkt OBS, kost voor alle monden ! De onderneming is derhalve in goede handen gevallen , en wij dury en die met de meeste ruimte aanbevelen, zoo wel aan
Gelderlands ingezetenen, als aan het geheele Hollandsch
lezende publiek , in Welke provincie ook geboren , overtuigd ,
dat ieder lezer ons dank zal betuigen voor deze onze onbe.
perkte aanmoediging ; waarmede wii van onze taak, waarfchijnlijk tot het volgende jaar, affcheid nemen.

BOEKBESCHOUWING.
Sermons fur quelques textes de ltcriture fainte , par
SLCRETAN, fecond Pasteur de 11;094
3. C.
Wallonne de la Haye. Arniterdam , Mesfchert ct
Häveker. 1834. gr. 8vo. 310 pag. f 3 - 60.

F ranfche Leerredenen uit to geven , is in ons Land

eene zeldzaamheid geworden ; en bij de hoogte , waarop
de kanfelwelfprekendheid thans in onze eigene taal flaat ,
behoeft dit ook juist niet : doch zijn zij goed , ja nitmuntend, dan zullen wij ze Reeds met dank ontvangen.
Zien wij dus , of wij dit van die van den Heer s AC RtTAN kunnen zeggen !
De eerfle Leerrede heeft ten opfchrift L'union de la
nature divine et de la nature humaine en jAsuscnitisT , en ten tekst JOAN. I: 14 , in het begin.
Van dit onderwerp zegt de Prediker al terflond , dat
bet is „ la premiere question qui a occupe l'Èglife
„ Chretienne , ct qui l'a occupee pendant les trois
„ premiers fiecles de fon existence, jusqu'a ce que la
„ foi de l'Eglife ait ad arretee fur ce point, fur le„ quel elle n'a jamais varie depuis.” Dus het Concilie van Niece, in het jaar 325 , heeft dit punt eerst
onfeilbaar goed geweten en bepaald ; en wie later daarover anders gedacht heeft , behoorde zeker niet tot de
Kerk ! wel peen ; want (dit is ook een bewijs van deszelfs belangrijkheid !) „ toutes ces fectes ont fini par
„ decheoir et ne plus mener,, comme nous le voyons
„ encore aujourd'hui, qu'une vie languisfante et cher„ tive.” — „ Si nous ouvrons aprs cela nos faintes
Ecritures ," zegt SACRETAN: Rec. meende , dat
dit vooraf moest gaan , omdat hij Been gezag der Kerk
erkent , naar welk Concilie zij zich ook regtzinnig
boven dat der H. Schrift. — SLCRATAN ontwikkelt nu , in het eerfle deel , de denkbeelden , waar.
BOEKBESCH. 1835. NO. 2.
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door 4c Apostel ons leidt tot de daadzaak , in den tekst
vermeld; d. hij geeft een zeker uitweidend overzigt
van betgene , dat cr , naar zijne meening , in het vorige
omtrent dat froord van God gezegd worth. Indien
men dus over dit fluk wilde handelen , zou men , meent
Rec. , op goede uitlegkundige gronden , zoo veel als
dit voor den kanfel gefchikt is , moeten aantoonen ,
vat de ware zin dier plaats is , en niet zich in befpiegelingen verliezen , volgens hetgene , dat men reeds
vooraf op den voorgrond gezet heeft , als hier de beteekenis van het froord. Jo. , wanneer hij deze Leerrede befchouwt , gelijk zij hier !hat , als voorbereiding
tot het Kersfeest , dan komt het hem voor , dat het
geheele tekstvers veel gefchikter zou geweest zijn , om
de komst des Zaligmakers in de wer gild voor te alien,
als de verheerlijking van Gods Woord-openbaring in en
door den mensch JEZTIS vol van genade en waarheid. — In het tweede deel wil s c RE TAN eenige
opmerkingen mededeelen over de gevolgen van deze voor
de menschheid belangrijke gebeurtenis. Welke echter
die gevolgen zijn, is Rec. , na herhaalde lezing , niet
duidelijk geworden : zij fchijnen wel hierop neder te
komen dat er in de inleiding van het Evangelic van
JOANNE s geleerd wordt de oorfpronkelijke eenheid
der menfchelijke en der Goddelijke rede ; (hoe is er dit
in te vinden ?) mar dat wij in die eenheid niet gebleVen zijn , en ze nit onszelve niet kunnen herifellen ; dat
God zich hiertoe tot den mensch moet nederbuigen , en
dat gedaan heeft in JEzus , enz. : dock er is zoo
weinig orde en zamenhang in , en de fpreker komt zoo
dikwijls met andere , ja met dezelfde woorden op betzelfde terug , dat zijne cigenlijke bedoeling met dit ganfche ftuk niet duidelijk uitkomt.
Het onderwerp der tweede Leerrede beet le temoignago des hommes et le temoignage de Dieu , volgens
1 J 0 A N. • V: 9-12 , waaruit men verwachten zou eene
befchouwing van de hooge geloofwaardigheid en belangrijkheid der Goddelijke getuigenis in het Evangelie , boyen alle geloofwaardige en belangrijke menfchelijke ge.
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tuigenis : maar neen SACRtTAN verftaat door 10
tdmoignage des hommes de verkondiging van het Evangelie, en door le termoignage de Dieu zekere inwendige
en onmiddellijke overtuiging van den mensch zelven ;
en op dit onderfcheid is zijne geheele preek gegrond en
ingerigt. Zonderling ! alsof de eerfle geen Goddelijke
getuigenis ware ! en waarlijk , men behoeft geen geleerd
uitlegger des Bijbels te zijn , om te zien , dat van de
laathe in dezen tekst althans niet gefproken words.
Het is wel waar , dat bet gevoel der hooge waardij
van bet Evangelie , en van deszelfs gefchiktheid voor
menfchen behoefte , des te meer dringt tot overtuiging
van deszelfs Godewaardigheid en Goddelijke herkomst ;
en de fpreker zegt hierover zeer goede dingen , en ftelt
dat niet ongepast voor in het voorbeeld van y GANNES; maar is dit inwendige bewijs Neer een tdmoignage de Dieu, dan het uitwendige ? — Op zonderlinge uitdrukkingen flieten wij bier en daar ; b. v,
p. 40 : „ Il y a tine chofe que le monde appelle bonheur ,
rnais que l'Evangile appelle M paix et la joye ;" en wat
verder „ Il y a encore tine chofe quo le monde appelle
„ vertu, mais que1%,vangile appelle faintetd , cha„ rite, victoire fur le monde." Zijn dan bonheur en
vertu onevangelifche woorden ? en waarom gebruikt de
Schrijver zelf ze dan naderhand , p. 43 , als hetgene ,
dat JOANNES door het geloof aan JEZUS gevonden
had: „ Fdrite, bonheur , vertu , certitude de l'immor„ talitd.".? Och ! men overdrijve het toch niet, ten
koste der waarbeid , met die kunflige , met die , waarom dan ook , gezochte antithefen.
Het thema der derde Leerrede , le vrai renoncement ,
naar M A T T H. XVI: 25 , rust , naar Rec s . meening,
op eene geheel verkeerde uitlegging van deze plaats.
Perdre l'dme is bier, volgens hetgene , dat de Heer
Sl■:CRtTAN met grooten omflag van woorden zegt,
de opoffering ja het geheele verlies van eigen vrijen
wil , („ noes n'aurons plus de volontd propre ," p. 62)
voor den wil van God : maar wat zegt dan trottver
D2
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l'ameR Uit kracht van duidelijke tegenftelling niet Anders , dan zijnen eigen wil opvolgen , met voorbijzien
van den wil van God ; doch dat zulks het laatfle lid
van deze fpreuk tot onzin maken zou , ziet elk. Daarenboven de opmerking van den zamenhang dezer plaats ,
van het Hebreeuwsch-Griekfche taalgebruik , en van de
gelijkluidende plaatfen bij de andere Evangelisten , toont
duidelijk genoeg , dat niet dine, maar vie de regte beteekenis van 11,v,0 is , gelijk zelfs de oude Nederduit.
fche overzetting hier te regt ?even vertaalt , hoewel zij,
in het 2511e vs. , voor hetzelfde woord te onregt ziel
geeft : en even duidelijk doelt de zin op de opoffering
des levens , die van de getuigen van JEZ u s om zijne
zaak destijds gevorderd kon worden ; terwiji er dan tey ens eene puntige- woordfpeling of dubbelzinnigheid is
in het woord leven , als ziende op eigenlijk leven en
levenswaarde , waarbij men het Lag/niche gezegde vergelijke Propter vitam vivendi perdere caufas. — Aan
het einde der verklaring werpt de•fpreker de bedenking
op , dat deze verloochening Itrijdig is met onze redelijke
natuur en met onze zucht naar geluk , en zegt daarop
te zullen antwoorden. Dit antwoord heeft Rec. echter
niet kunnen vinden , maar vindt hierop een deel , waarin
SACRLTAN fclnjnt te handelen over den aard en de
noodzakelijkheid dier verloochening , fomtijds niet zonder overdrijving , althans in de uitdrukking ; en hierop
een ander deel over de kracht , waardoor zij eeniglijk
gewerkt kan en moet worden , namelijk volgens den
tekst : pour l'amour de moi , waarbij hij dan zeer
weidt over de liefde voor J E z u s.. De zaak zelve , bij
dit laatfte bedoeld , moge goed zijn ; maar een inzien
van den oorfpronkelijken tekst zal toonen , dat dit hier
eigenlijk niet flat , want VVEZEll 4,oi; is niet pour l'amour
de moi , maar a caufe de moi. Dat hier voor 't overige , op zeer ernfligen toon , goede dingen gezegd worden , is waar ; maar het is niet minder waar , dat er
eene groote omflagtigheid en herhaling van hetzelfde in
lieerscht , en verfcheidene bladzijden grootendeels niet
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anders dan aaneengefchakelde Bijbeltekften zijn , die niet
altijd even gelukkig bijgebragt worden.
De vierde Leerrede , getiteld la foi morte , handelt ,
naar j A c. I1 : 14 , over het geloof, dat geen werken
voortbrengt , en dat niet zalig kan waken. Wanneer
echter SACRETAN voor la foi le pourra-t-elle fanver,, vertalen wil : cette foi &c. , dan moet Rec. opmerken , dat J A C O B U S geen bijzonder geloof befchreyen hceft , en er dus geene re'clen is, om het lidwoord
voor bet aanwijzend voornaamwoord te nemcn ; maar veel
meer nog , om door het geloof hier te veraaan het geloof Vergelijkt men de ganfche redenering , bijzonder vs. 22 en 24 , dan zal men dit , zoo men zien
en geen woordenarijd voeren wil , bevestigd vinden , en
niet zoo ligt met SECRATAN zeggen : „ point de
faint par les oeuvres ," alsof dit beftaanbaar ware met :
point de faint fans les oeuvres." Ook verder in dit eerfte
deel vonden wij niet altijd de noodige duidelijkheid en
naauwkeurigheid ; b. v. p. 90 : „ Une foi, qui ne pro„ duit pas — de telles oeuvres , — est une foi morte
„ et inutile. Elle pent bien produire quelques oeu„ vres ; — mais it y a loin de la aux oeuvres que St.
, J A C Q U E S entend.” Indien die eenige werken waarlijk voortbrengfels van het geloof zijn , hoe kan men dan
zeggen , dat het een geloof is , dat geene werken voortbrengt ? Waar is het , wat s c R TAN vervolgens
zegt, dat het geloof regtzinnig en nogtans dood kan
zijn ; maar geenszins kunnen wij hem toeflemmen , dat
dit in onze dagen maar zeldzaam het geval is ; en
waarom ? omdat er zoo velen zijn, zegt hij : „ Qui
„ ont rernie les doctrines vivifiantes de l'Evangile.”
Neen , wij vreezen veeleer,, dat er zijn , die zich verbeelden , dat zij in het bezit van het regtzinnigfte geloof zijn, maar bij welke het aan liefde en goede werken grootelijks blijft ontbreken. — Ook over het tweede
punt zegt de Prediker wel iets nuttigs ; maar indien hij
dit met meer geregelde orde en minder wijdloopige uitweidingen en herhalingen , en met vermijding van duistere uitdrukkingen gedaan hadde , zo.0 het belangrijke
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onderwerp vrij wat helderder voor den geest des hoorders of lezers kunnen Haan.
De 'viifde Leerrede geeft haar onderwerp vragenderwijze dus op , naar de woorden van den tekst , 1 j o A N.
II : 6 : Que doit faire celui qui dit qu'il demeure en
c H n. I s T ? Rec. acht het beter , zijn onderwerp in
duidelijke en bepaalde woorden, niet als een raadfel voor
te — In de inleiding verheft SECRETAN den
Apostel jOANNES en deszelfs fchriften zeer Moog ,
en over het algemeen met. alle reden ; maar hij over drijft
het , meent Rec. , met hem als een der eerfte Genien en
der diepzinnigfte Wijsgeeren op te hemelen. Non tali
auxilio &c. Verder merkt SECRETAN op , dat j 0ANNES ' zoodanig niet was v66r zijne bekeering : weet
hij dan de tijdflippen zoo naauwkeurig , wanneer j 0ANNES zoodanig geweest is , als hij (naar SACK ta. AN 's oordeel) niet of wel moest zijn , om bekeerd te
heeten ? En hoe past deze geheele inleiding op dit onderwerp ? — Nu verklaart de fpreker , wat het is, demeurer en CHRIST, maar met zoo veel omflag en zinnebeeldige omkleedfels , dat er de zaak niet duidelijker door
wordt , Welke volgens goede uitlegkunde met een enkel
woord had kunnen opgebelderd' worden , als beteekenende
een getrouw aanhanger van clittisTus te ;
en dan had al het gewigt der rede meer kunnen en moeten nederkomen op het vivre, comme it a v6cu. Op de
noodzakelijkheid van dit laatfle dringt hij vthrolgens wel
kortelijk aan maar hij komt toch , in eene foort van
toepasfing , terug op dat demeurer en C HRI S ; en
het is du's , alsof or fond. : „ Celui qui dit vit ,
„ comnle CHRIS T a vcicti, doit demeurer en lui."
Met 66n woord, er ligt al wederom eene duisterheid over
de denkbeelden en derzelver voorfielling.
In de zesde Leerrede , gcnoemd les mauvaifes penfdes,
wordt gehandeld over m AR c. VII : 20-23 , of eigenlijk over de woorden : „ Du coeur fortent les mauvaifes
„. penfdes", en „ cc font la les chofes qui fouillent l'hom,1 me." Dienvolgens wordt in het • lfle deel getoond ,
%vat. eil` al tot die booze gedachten te brengen is en in
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het 2de , wat zij al in den mensch verontreinigen : voor
dit laatile had Rec. , naar het docl van j E z u s in den
tekst, liever aangewezen gezien , dat zij den mensch waarlijk verontreinigen , en wat dit beteekent. In bet 3de iluk
vindt men , in plaits van menschkundige en Christehike
aanwijzingen , hoe zich van die booze gedachten te rei,nigen , gezegd , (p. 153) „ que nous avons rep , 1103
„ pas de Dietz , mais de notre premier pare , tine dme
qua nous devons natty
„ deja fouillee par le peche;
,, de nouveau , etre purifie d'abord clans Peat/ du Bap„ teme et par la foi de nos fouillures pasfees , peels
0 etre regeneres par ?Esprit ,” etc. (Dus de Doop
(ook de Kinderdoop ?) reinigt van vorige (Welke ?) onreinheden ! En wat doet dan de zoogenaamde regeneration ? Waar lezen wij dit alles alzoo in de H.
Schrift ? Al weder het oude misverfland van j o A N.
III: 3 e. v. !) en tot jonge lieden : (p. 155) „ Ne
„ croyez pas. que cela fuffife," (namelijk ;, conferver
„ pur et garder fon coeur") „ ft Dieu ne e vous donne
„ pas un nouveau coeur par fon St. Esprit." (Waar
geven toch jEzuS en de Apostelen bun zedelijk be=
ftuur op zulk Gene wijze , en nemen met de eerie hand,
wat zij met de andere geven ?) — De toon dezer LecT=.
rede , die te regt ernflig is , wordt evenwel bier en daar
hoog en aanmatigend genoeg ; b. v.: P. 154: „ Si volts
„ croyez pouvoir vous pasfer de regeneration etc.
„ allez ; nous nous retrouverons devant le tribunal de
avez
„ C H RI S T , et la votis nous direz , Ji
„ reusfi." Duistere , ja platte uitdrukkingen , als doze:
„ Il y a encore- de nos jours tine eau qui lave de la
„ lepre du peche, quand on f'y plonge aver foi"
(p. 155) ; „ nuees d'oifcaux immondes qui viennent
„ tro-tzbIcr le repos du fanctuaire, etc." (p. 156) „ re„ trempez vous dans les eaux de la grtfce," (p-.- 157)
kan Rec. geen fchoonheden vinden.
In de zevende Lcerrede , die ten tekst heeft
V: 3 , handelt sf::CRETAN over l'importance de lit
question concerriant le peche original, en •gaat•hierin
al een' zeer zonderlingen weg. Hij erkent in de inlei-
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ding dat velen , ook hij zelf te voren , dit befchouwen
als een fpeculatief gefchilftuk , niet op den Ptijbel gegrond , en althans van geen belang voor geloof, deugd
en zaligheid ; maar dat hij nu , let wel ! niet de waarheld , maar de belangrijkheid van dat leerbegrip zal bewijzen. Rec. meent , dat , indien de eerfte onbewijsbaar is , de laatfte althans van zelve wegvalt ; en hij
ontflaat zich dan ook gaarne van de verdere beoordeeling dezer Leerrede , daar hij den grondflag voor verkeerd houdt. Ook vindt hij de felling des Schrijvers
geenszins bewezen door de tekstwoorden , daar die flechts
dienen ter inleiding tot een geflachtregister van ADAM'S
nakomelingen in de linie van SETH, van wien geen
bijzondere reden gemeld wordt , om te zeggen , dat hij
in zedelijke bedorvenheid naar zijnen vader geleek , dat
dan nog veeleer van KAIN had kunnen gezegd worden ; en bet zal waarfchijnlijk wel eenvoudig zijn een
Haar hem als mensch geltikende zoon. Wilden wij
Itaan bij elke Bijbelplaats , die SECIITAN,_ tot flaying (van de waarheid ? of belangrijkheid ?) van dit begrip als in het voorbijgaan aanhaalt , bij het gezag der
Kerk , waarop hij zich bijkans in een' Roornfchen geest
beroept , en bij de verfchrikkelijke gevolgtrekking , die
hij nit dit begrip afleidt , de verdoemenis, van het ge,
heele menfchelijke geflacht , alleen om die pee* original , waar zou deze beoordeeling een einde .vinden
Zoo ergens , dan heeft hij althans hier zijne kerkelijke
regtzinnigheid , ja zijnen ernst en zijne kracht van fpreken zeer ongeiukkig aangewend.
Onder den zeer onbepaalden en ruimen titel, les lecons
de l'histoire, vermeldt de achtfle Leerrede, naar Band.
XIV: 16 , dat de volken v66r CHRIST us in hunne
booze wegen , bij toeneming, en zonder dat het te verhelpen was, gewandeld hebben ; dat die wegen niet de
wegen van God waren ; dat alzoo ieder mensch nog
op 'zijnen weg wandelt , zoo God hem niet op een'
anderen brengt. Hoe dit nu het thema van den tekst
is ; hoe dit een en ander zamenhangt ; hoe bet laatfte
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hierblj te pas komt ; hoe dit zoo bij uitftek les lepons
de l'histoire kan heeten , begrijpt Rec. niet. Om het
fchoone onderwerp , in den tekst vervat , waardig en
Apostolisch te behandelen , had , meent hij , het Godsbefluur , dat de volken liet wandelen in hunne wegen ,
d. i. in hunne wijzen van Godsdienst liet voortgaan ,
in zijne wijsheid , zoo veel wij menfchen dit kunnen ,
moeten voorgelleld , maar dan ook het volgende vers er
bijgevoegd worden , om de liefde van hetzelve niet
voorbij te zien hieruit hadden dan , zonder dit juist
ten titel der Leerrede te ftellen , zeer fchoone en nuttige lecons de l'histoire kunnen afgeleid worden.
De negende Leerrede heeft ten tekst L u c. XIX: 10,
en ten zonderlingen titel : ce qui dtait perdu , dat is ,
volgens de inleiding , (zonder op de gefchiedenis te
zien , waaruit deze woorden ontleend zijn) alle volken
ten tijde van JE rus en ook nu nog elk mensch ;
waarop in het lfte deel onderzocht wordt , wat het
zegt etre perdu , en in het 2de , wat er dan verloren
was , en wat jt z u s CHRIS TUS kwam zoeken en
zaligen. Naar tekst en zamenhang zou Rec: eenvoudig
gedacht hebben , dat titel en thema b. v. zijn kon :
jtzus, de Behouder van veronachtzaamde met2fchen.
Zijn beflek veroorlooft hem niet , verder in bijzonder,
beden dezer Leerrede te treden , waarin het , even als in
de vorige , al weder dikwijls op het onderwerp der zeyende nederkomt , en inhoud en voorilelling cene vervelende 'eenzelvigheid verkrijgen.
Dc tiende Leerrede geeft , volgens Hebr. IX: 26 ,
als onderwerp op : !'expiation oft les facrifices , en ban,
delt 1. over de oude offers en derzelver oogrnerk , en 2.
waarom zij onder het Evangelie opgehouden hebben.
Het eerfle althans zou men bier niet zoeken, en 'de be,
handeling is oppervlakkig ; ook fchijnt de Schrijver geen
onderfcheid te maken tusfchen zond- en dankoffers ; en
hij verzekert , (p. 251,2) dat onder de Israeliten „ le
„ pecheur etait enfeigne a chercher fon pardon dans
), la promesfe qui y dtait jointe" (a ces facrifices)
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d'un Redempteur venir" ; doch waar dit in de
Mozalfche offerwetten te lezen ftaat , wie dit weet aan
te wijzen , Brit mihi Magnus Apollo ! Het 2de {Ink
beftaat grootendeels uit eene langwijlige en niet zeer
duidelijke uitweiding over der Christenen deelneming aan
den flood van JEZUS bij het Avondmaal , waartoe s ECRETAN ook , maar zeer ten onregte , JOAN. VI:
53 e. v. fchijnt te brengen.
De elide Leerrede , over 1 Cor. XI: 26 , kan a1s een
aanhangfel der voorgaande befchouwd worden : bet is
eene rede bij de viering van bet Avondmaal , waarin deze
plegtigheid befchouwd wordt , zoo als het opfchrift
zegt , comme memorial du facrifice de CHRIST, ' en
wel , gelijk in de behandeling gezegd wordt, als
fice perpetuel. In den tekst althans flaat dit denkbeeld.
niet op den voorgrond ; en de behandeling is, behalve
het clot , voor zulk eene gelegenheid vrij droog.
Het onderwerp eindelijk der twaalfde Leerrede beet
partageant la gloire de' fan Chef. Hoe dit het
thema kan zijn , dat uit den tekst, Lux. IX: 28-35,
opgemaakt worth , en wat eigenlijk bet doel der Leerrede is , kornt Rec. niet duidelijk voor, al neremt hij
ook in aanmerking , dat SECRETAN bier de Kerk des
0. V. vertegenwoordigd vindt door MC:17,ES en ELIA S,
en die des "N. V. door de drie Apostelen. J E z u s ,
dunkt hem , is trier de boofdperfoon ; en de groote
vraag is , hoe men zich dit geval voor te ftellen hebbe ,
en wat er bet oogmerk van geweest zij ; maar hieromtrent vindt men hier geen voldoende oplosfing. Het is
eene doorloopende voorftelling van het verbaal , met
tusfchenbeiden ingevlochtene practifche aanmerkingen ,
maar die alien niet even gelukkig zijn , b. v. bij het
bidden van J E z us , over het bidden van den mensch ,
waarover SECRETAN z66 fpreekt , alsof het eene
ongeoorloofde zaak ware ; of bij de woorden van 1, ET RU die hij befchouwt als „ paroles irreflechies
„ d'un coeur qui n'a pas encore ad &laird fur fon Mat
„ devant Dieu;" of over de vrees (verbaasdheid) der
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Discipelen bij dit tooneel , waarbfj hij uitroept : Voila
„ Phomme , avant qu'il ait trouvd fon repos dam la
„ verrite Waartoe toch zulke gedrongene opvattingen
en overbrengingen , waarvan in de gefchiedenis noch fchijn
noch fchaduw is ?
Ziet daar het een en ander van hetgene , dat Rec. .
naar zijne overtuiging , van deze Leerredenen meende te
moeten zeggen , Welker ffijl (om er dit nog met een
woord bij te voegen) wel bier. en daar levendig en vurig,
naar verhevenheid firevende , maar ook wel eens zees
ongelijk , omflagtig en woordenrijk is, waaraan geen rijk.
dom van zaken altijd beantwoordt. Hij miskent geenszins den ernst , de goede meening , en in zekere mate de
begaafdheid van derzelver opfteller ; maar hij meent , dat
zij in vele opzigten veel te wenfchen laten. Bij de fchoone
modellen , zoo wel van heldere en gezond practifche Bijbeluitlegging , als van heerlijke Christelijke welfprekendheid , die wij in de Hollandfche Leerredenen van v A N
DER PALM, DERMOUT en anderen hebben gelooft
hij ook niet , dat er aan zoodanige Franfche Sermons
behoefte is ; maar tevens houdt hij het daarvoor , dat er
onder de Iraalfche Broeders nog wel geborene Nederlanders zijn , die vrij wat beters zouden kunnen leveren.

Bilbelfche Xarakterkunde, door AUGUST HERMANN
NIEMEIJER. Naar de zesde verbeterde uitgave
uit het Hoogduitsch vertaald door A. C. ROMSWINC R E L, Predikant te Dordrecht. Ifle Deel
betrefende het gehecle N. T. Te Leyden , bif L. Herdingh en Zoon en C. G. Menzel. 1831. In gr. 8vo.,
XLVIII en 637 bl. IIde Dee' , betrefende het Boek
Genefis en het Bock Job. 1832. XXII en 639
tilde Deel , bctrefende het Bock Exodus tot het
eerflel Bock Samuel , Hoofdfl. II. 1833. XVIII en
638 bl. f 15 - :
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1 e, groot genoegen kondigen wij hiermede eene nicuwe
vertaling aan van bet, federt vele jaren , ook in ons Vaderland , hooggefchatte work van den verdienflelijk en
A. II. N I E IJ E R. , getiteld Bzjbajrche 11.-arala crkund e.
De eerfle vertaling , van 1779 1783 , gefchieddc meestendeels naar de tweeds , voor een klein gedeelte flechts
naar de vierde uitgave. De tegenwoordige worth gegeven naar de zesde uitgave , die na des Schrijvers dood
bezorgd is door zijnen Zoon A. NIEMEIJER; heeft
dus , wat den inhoud betreft , alle volledigheid , die er
thans aan gegeven kan worden , en mug ook in de wijze
van overzetten en typographilche nitvoering met regt den.
voorrang hebben. — De inhoud intusfchen heeft niet
zoo veel verandering onciergaan , als men , na zoo groot
een tijdsverloop , van eenen Man , als NIEMEIJER,
den Vader , zou molten verwachten ; maar bij de v fIfde
uitgave gaf hij zelf reeds te kennen , dat zijne omflandigheden hem niet toelieten , die verbeteringen aan zijn werk
te brengen , welke hij wel noodzakelijk rekende , maar
die , zonder eene volkomene omwerking van het geheel,
niet konden gefchieden. Uit lien hoofde heeft ook de
Zoon bet zijnen pligt geacht , bet work in bet geheel
onveranderd het Publick aan te bieden , zclfs in datgene
waarover hij wist , dat zijn Vader zelf in lateren tijd
anders gedacht had : alleen heeft hij bet een en ander
doorgehaald , dat flechts te voren van ecnig tijdelijk nut
was , en nu zonder fchade gemist kon worden ; en dit
nogtans met alle fpaarzaamheid en voorzigtigheid. Zoo
heeft hij ook bier en daar met bedachtzaamheid cenige
kleinigheden veranderd , waar het tot welluidendheid of
duidelijkheid dienen kon , of eenige vergisfing , die bij
ongeluk ingeflopen was ; verholpen.
Ook de Vertaler heeft zich voor dit werk verdienf1elijk
gemaakt. Hij heeft, zoo veel Rec. , bij gebrek van het
oorfpronkelijke , oordeelen kan , eene zeer goede overzetting vervaardigd , die zich ook door de aangenaamheld voor de lezing boven de vorige aanbeveelt. Na ,
in een Voorberigt voor bet eerfle Deel , van zijnen daar-
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aan beffeden arbeid kort en eenvoudig verflag gedaan te
hebbcn , gccft hij ook het Voorberigt van den Hoogduitfchen Uitgever , en laat daarop de Voorredenen des
oorfpronkclijken Schrijvers volgen , die voor de vijf uit.
gaven geplaatst zijn , wclke bij deszelfs leven het licht
gezien hebben : allecn heeft hij , ter bekorting , uit de
vier eerfle datgene weggelaten , wat voor de tegenwoordige van geen belang is. Zoo ftaat ook voor het tweede
Deel eerst cen dergelijk Voorberigt van den Vertaler, en
verder de Voorrede dcr eerfte uitgave ; terwijl die der
dric volgende reeds door den Hoogduitfchen Uitgever
en die der vijfde door den Vertaler weggelatcn zijn , als
niets thans belangrijks behclzende. Voor het dcrde Deel
vindt men de Voorrede der eerfle , en uittrekfels uit die
der tweedc en derde uitgaven. Bij het eerfle Deel ontbreekt ecne opgave van den inhoud , zoo als bij het
tweede en derde gevonden wordt. In het werk zelf
heeft de deer RomswINCKEL niets veranderd ; alleen
heeft hij de aangehaalde Bijbelplaatfen meestal of naar de
oude Nederduitfche overzetting , of naar die van den
Hoogleeraar VAN DER PALM, nu en dan ook naar
ecne andere of eigene vertaling gegeven ; welk een en
ander ons doorgaans doelmatig voorkomt. — In de orde
der voorkornende ftuklicn is hij die gevolgd , welke in de
Hoogduitfche uitgaven onveranderd gebleven is , namelijk
dat in het mite Deel alles opgenomen wordt , wat N I EM E IJ E R over de Bijbelfche Karakterkunde des Niemen
Verbonds , waarbij hij zich eerst alleen dacht te bepalen , gegeven heeft , en in de overige die des Ouden Verbonds geregeld achtercen afgehandeld wordt : hierin is hij
dus afgewcken van de verfchikking , die de vorige Nederduitfche Vertaler gemaakt had , door de tijdsorde der
Bijbelfche Gerchiedenis gehcel te volgen ; welk laatfte
Rec. verkieslijker zou geacht hebben. — Slechts hier
en daar , en dit nog hoogst zeldzaam , heeft hij in den
tekst van NIE ME iJ E R ecnige woorden• ter opheldering
of dergelijke tusfchen twee haakjes ingelascht. Met ditzelfde onderfcheidingsteeken heeft hij ook ettelijke , maar
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mede zeer %veinige , aanteekeningen onderaan geplaatst ,
deels tot aanhaling van eenige Bijbelplaatfen , deels tot
teregtwijzing of meerdere opheldering , waartoe hij nu en
clan icts uit de aanteekeningen op VAN DER PALM'S
Bijbelvertaling , of volgens zijne eigene gedachten mededeelt : daar ook doze laatfte van 's Mans kunde en goed
oordeel getuigen , zou eene mindere fpaarzaamheid met
dezelve gewis onaangenaam noch onnuttig geweest zijn.
Achter elk Deel volgen drie Bladwijzers , namelijk der
aangehaalde Bijbelplaatfen , der merkwaardigfte perfonen
en zaken , en der aangehaalde Schrijvers.
Niemand zal verwachten , dat wij in eene beoordeeling
of zelfs aanprijzing treden van een zoo lang bekend en
met reden hooggefchat werk , dat nog zijne groote waarde blijft behouden. Het is zekerlijk jammer, dat bet
in twee opzigten onvolledig is ; vooreerst omdat N I EME IJ E R er zich nooit aan gewaagd heeft , om het karakter van JEZUS te befchrijven ; en ten andere omdat
hij van datgene , wat zijne eigene latere onderzoekingen
of die van anderen hem geleerd hadden , niet al dat gebruik tot volmaking zijns werks gemaakt heeft , dat men
van zulk eenen Man zou verwacht en gaarne ontvangen
hebben maar nogtans blijft het altijd een werk, eenig
in zijne foort , waarnit zeer veel tot regt verfland en tot
hooge , maar juiste waardering des Bijbels , zoo wel als
tot vruchtbare menfchenkennis en ware deugdsbetrachting , te leeren is. — Wij darken dus den Heer ROM sw IN c K E bijzonder voor zijne aan dit werk beftede
en niet geringe moeite, en wenfchen , dat hij en de Bockhandelaars , die de uitgave ondernomen hebben , zich
tot het voleindigen van dezelve door een ruim vertier
mogen aangernoedigd , en voor hunne aangewende moeite
en kosten aangenaam beloond. vinden. Hieraan mogen
wij naauwelijks twijfelen , daar wij nit het herdrukken
van zulke belangrijke werken , als dit van NIEMEIJER,
van de Gefchiedenis der Menschheid van MUNTINGHE,
van den Salomo van VAN DER PALM enz. , gelijk
uit vele andere blijken , met veel genoegen zien , dat de
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lust tot het lezen van zulke godsdienffige en zedekun.,
dige fchriften , waaruit degelijk voedfel voor verftand
hart en leven te halen is , bij onze Landgenooten nog niet
verflaauwd is; en wij mogen dus , met het oog op Hem,
die aan ailes goeds den wasdom geeft , hopen , dat het
nut , door zulke werken te flichten , voor de tegenwoor,
dige en volgende geflachten nog veelvuldig zal zijn.

rerhandeling over het Moederkoorn , deszelfs hoedanigheden , oorzaken waren acrd, nitwerkfelen op dieren en op het menfchelijk ligchaan; in den gezonden
toefland , alsmede deszclfs werkingen als Geneesiniddel ; door S. J. GALAMA, Stads Med. et ilrtis
Obfletricia Doctor te Sneek , enz. Te Groningen, by
J. Oomkens. 1834. In gr. 8vo. 219 Bl. f 2 -

D e Meer s. J.

GALAMA, aan wien de vaderlandfche
Geneeskunde reeds onderfcheidene belangrijke gefchriften ,
op fommige van welke hij de bekrooning met goud heeft
mogen wegdragen , te danken heeft , geeft door de Verhandeling , waarvan wij bier een kort verflag wenfchen
mede te deelen , een nieuw bewijs zijner werkzaamheid
en ijvcr ter bevordering en verfpreiding van nuttige kundigheden onder zijne Landgenooten.
In eene beknopte Voorrede wordt de aanleiding tot het
ontwerpen dezer Verhandeling opgegeven , zijnde namelijk de poging ter beantwoording der prijsvraag , door de
Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen , te Haarlem , in 1830 , over het Moederkoorn uitgefchreven.
(Zie het Programma van dat jaar.) De Maatfchappij,
hem den zilveren eerpenning , als bewijs harer tevredenheid over het destijds ingezonden antwoord , hebbende
aangeboden , met de vrijheid , om daarvan zoodanig
bruik te maken , als hij zelf voegzaam mogt oordeelen ,
zoo heeft hij het onvolledige trachten aan te vullen , en
de Verhandeling gedeeltclijk veranderd en omgewerkt ,
zoodanig als dezelve thans , op aanzoek van eenige ge-
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neeskundige vrienden , door hem is in het licht gegeven. Wij betuigen onzen dank aan den Schrijver en
aan zijne vrienden , die hem tot dit zijn befluit hebben
aangemoedigd en overgehaald , daar het jammer zou geweest zijn, indien de vrucht van zoo veel moeite , belezenheid en kunde , als in het onderhavige werk bevat
is, voor anderen onbruikbaar ware gebleven. Hetzelve
bevat drie Hoofddeelen , in het eerfie van welke gehandeld wordt over de hoedanigheden, de oorzaken en den
waren aard van het 111oederkoorn. Hierin vinden wij
de verfchillende benamingen opgegeven , waaronder deze
zelfitandigheid , door onderfcheidene Schrijvers en in de
meeste bedendaagfche talen , wordt aangeduid ; de verfchillende planten , waarop het Moederkoorn ontflaat ,
zijnde het gevoelen, dat de Rogge alleen , zoo als men
vroeger meende , aan deze plantziekte onderhevig zoude
zian , volgens vele latere waarnemingen , als ongegrond
te befchouwen. Voorts worden hier de gedaante en verfchcidenheden van het Moederkoorn
befchreven , met aan,
wijzing van het onderfcheid tusfchen deze en .andere
ziekten van het graan , als de roest (rubigo), de brand
(ustilago) , het uitwasfen van de graankorrels. Verder
wordt gehandeld over de wijze , waarop het Moederkoorn ontflaat, en wat kan worden vastgeffeld omtrent
de oorzaken , aan welke het deszelfs oorfprong verfchuldigd is , waaromtrcnt zeer uiteenloopende gevoelens beltaan , welke bier overwogen worden. Omtrent
den waren aard der zelfflandigheid , welke het Moederkoorn uitrnaakt , hebben mede zeer verfchillende
begrippen plaats. Velen willen namelijk , dat hetzelve
niets dan het ontaarde zaad zelf zoude zijn; anderen
houden het voor cell ziekclijk voortbrengfel of uitwas
van het vruchtbeginfel , op de wijze der exostofen; ter-.
wijl reeds vroegere Schrijvers het Moederkoorn hebben
befchouwd te zijn eene ware plant van cene bijzondere
foort , en wel eene zwam (fungus); aan welk gevoelen
latere onderzoekers meerdere zekerheid hebben bijgezet.
De leer van D E C A N D o L L E, die het Moederkoorn
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houdt voor eene kegelvormige, rolronde, fomwillen door
cow langwerpige fleuf gekenmerkte, van binnen witte,
van buiten zwart-purperkleurige zwam, (door hem felerotium clavus genoemd) welke des zomers tusfchen de
kafblaadjes van Mina alle grasplanten , en inzonderheid der roggeplant , op het yruchtbeginfel groeit , en
buiten de bloem als cen hoorn uitfleekt, wordt door den
Schrijver voor de waarfchijnlijkfte gehouden , ten aanzien van het ware wezen dezer zelfftandigheid ; welk
gevoelen , tot dos ver, door niemand met voldoende bewijzen is omvergeftooten, zelfs niet door de latere theorie van L E V E I L L it , die wil , dat het Moederkoorn
gevormd wordt door het niet bevruchte en geheel ontaarde vruchtbeginfel , en door eene zwam fpacetia fegetum genoemd , welke op den top van dit ontaarde
vruchtbeginfel is geplaatst. De Schrijver is echter buiten ftaat gebleven te bepalen , of de zwam , welke het
Moederkoorn uitmaakt , fclerotium , of fpermedia clays volgens FRIES en NVIGGERS, verdient te
worden genoemd. Genoeg , dat dezelve moet gehouden worden voor eene foort van uitwas van het vruchtbeginfel , behoorende niet tot de ziekelijke, (morbolfs ,
op de wijze der exostofen) maar tot de zwamachtige
ultgroeijingen (excrescenti€e fungofes), en geheel onderfcheiden van ontaard of onveranderd zaad. Het fcheikundig onclerzoek , door laatstgenoemden Schrijver met
veel naauwkeurigheid in het werk gefteld , en ook door
den Heer GALA ➢I A herhaald , wont het verfchil aan ,
hetwelk er tusfchen de beflanddeelen van gezonde roggekorrels en het Moederkoorn in de verfchillende tijdperken
der ontwikkeling beitaat ; de eerfte bevatten altijd ftijffel , waarvan de geringfte fporen door het iodium kenbaar worden, de laatfte zelfflandigheid niet; waaruit
dus wordt afgeleid , dat het Moederkoorn geenszins kan
worden befchouwd als een ziekelijk voortbrengfel van
het zaad zelf. Deze cerise Afdeeling wordt befloten met
eene opgave van al de zamenftellende deelen , welke
het Moederkoorn, volgens "WIGGERs, oplevert,
BOILICBESCH. 1835. NO. 2.
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zljnde ; 1°, eene eigenaardige witt y olio (oleum unguinofum album proprium); 20 . eene eigenaardige, witte,
kristallifeerbare, zeer zachte olie (materia unguinofa
propria , alba cristallifabilis , permollis); 3°. wasfloje
(cerine, cerinum); 4°. zwatnfloffe (funginum, materies fungofa); 5°. moederkoorta-flofe (ergotine , ergotinum); 6°. plantenvleesch extractieffloffe (osmazonunz
vegetabile); 7°. zwamfuiker (faccharum fpermwdia);
8'. gom extractieffloffe, met eene bloedkleurige verffloe en flikflofe bevattende (materia gummofo-extractiva fanguineo , cum pigmento conjuncta et
nitrogenium continens); 9°. planten-eiwitfloffe (albumen vegetabile); 10°. zure phosphorzure potasch (kali
phosphoricum aciduletn) ; 11°. phosphorzure kalk, met
fporen van ijzer (calcaria phosphorica , cum minimis
ferri vestigiis); 12°. kiezelaarde (terra filicea). Deze
uitkomften worden nog nader vergeleken met die , welke
het fcheikundig onderzoek der gezonde roggekorrels , en
van de uredo zee maydis (eene zwam , welke de roest
bij de =Is verwekt) , aan GREIF en DuLoNG hebben opgeleverd. Uit dezelve blijkt , dat de laatfte , wat
de voornaamfte beftanddeelen betreft , groote overeenkomst hebben met die, welke W I G G E R s uit het Moederkoorn heeft verkregen , waardoor deszelfs zwamachtige aard bijna buiten alien twijfel wordt gefteld.
Het tweede Hoofddeel handelt over de uitwerkfelen
van het Moederkooru op dieren en op het menfchelsyk
ligchaam in den gezonden toeftand. Hetzelve is met
geene mindere zorg en uitvoerigheid bewerkt dan het
eerfle , en bevat twee onderdeelen , als 1 0 . een overzigt
van de , tot dus ver , op menfchen en dieren met het
Moederkoorn genomene proeven ; 2°. eene opgave der
epidemii:n van de krieuwelziekte , in zoo ver dezelve namelijk gronden opleveren voor het gevoelen , dat het
Moederkoorn al of niet als de oorzaak dezer ziekte moet
worden befchouwd. — Ten aanzien der bedoelde proe.
yen , op gezonde dieren en menfchen genomen , hetzij
alleen of met andere zelfitandigheden vereenigd , en in
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verfchillende vormen namelljk onverdeelcl , In aftrekfel,
poeder , in brood gebakken , of met andere floffen vermengd , toegediend , vinden wij , zoo niet alles , dan
toch voorzeker het voornaamfte , beknoptelijk medegedeeld , wat hieromtrent door de Schrijvers geboekt is.
De eerfle , welke de fchadelijke uitwerking van het Moederkoorn op dieren vermeldt, is THUILLER, die ,
het jaar 1630, door proefnemingen heeft getoond s dat
hetzelve voor de dieren een doodelijk voedfel is. De
waarnemingen worden , volgens eene groote reeks van
Schrijvers , tot op onzen tijd voortgezet. Dezelve hebben zeer verfchillende uitkomflen opgeleverd. Velen bewijzen de groote fchadelijkheid en vergiftige eigenfchap.
pen der bedoelde zelfflandigheid ; terwijl volgens anderen , dezelve zonder nadeelige uitwerking werd verdragen.
De Heer GALAMA tracht dit verfchil van werking op
te losfen , en komt hierbij inzonderheid terug op de giften , waarin , en de omflandigheden , waaronder het Moederkoorn is aangewend. Het meest, werkzame en vergiftige beginfel , in het Moederkoorn aanwezig , is , volgens de proeven van 1VIGGERS, de moederkoornftoffe
of ergotine; offchoon deze niet alleen het werkzame beftancldeel fchijnt uit te maken , noch als zoodanig , als
geneesmiddel , te moeten worden voorgefchreven , daar
hetzelve niet in water oplosbaar is ; terwijl de waarnemingen van de meeste Geneesheeren bevestigen , dat het
waterachtige aftrekfel of afkookfel van het Moederkoorn
al deszelfs geneeskrachten'bevat. De ergotine wordt even.
wel eenigzins in water oplosbaar , met andere beftanddeelen van het Moederkoorn verbonden zijnde , en kale
misfchien reeds in eene geringe mate werkzaam zijn.
(Het flot hierna.)

Beknopte doch volledige Handleiding tot de ware Kenn,:
en zekerfle Geneeswitze van den Zziattfchen Braak.
E2
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loop. Door H. J. SCHOUTEN, Med. Dr. le AMfterdam. Te Atnfterdam, bit J. de Grebber. 1834. Ii
gr. 8vo. 70 Bl. f : - 75.

B

zal men aan dit werkje , door den Heer
heid
eknopt
S C H OUT E N eene Handleiding genoemd , niet kunnen
ontzeggen , wanneer men op het getal bladzijden (70)
let. Zijn Ed. zoude het in de kunst van wdl verzamelen zeer verre gebragt hebben , indien hij binnen zulke
ruimte had weten te brengen hetgeen in zoo vele gefchriften waarvan toch vele eene betrekkelijke waarde
hebben, gevonden wordt. De Bibliothek tier pract. Heilkande , (*) wier uitgevers HUFELAND en OSANN
zijn, is in een harer laatfle deeltjes reeds tot n o . 202 (tweehonderd en twee) gekomen, en fchijnt nog niet het einde
harer aankondigingen en beoordeelingen van gdfchriften over
Cholera bereikt te hebben ! Wat derzelver ware kennis
betreft, gelukkig hij, die uit de zoo vele door Dr. MISES
verzamelde gevoelens de beste keus had molten doen !
Wat de geneeswijze aangaat , zoude de Heer S C H O UT E N welligt voorzigtig gehandeld hebben met er het
woordje mine bij te voegen ; want , de voorrede met
het werk zelve vergelijkende , vindt men, bl. 63 en
volg. , van eenige Cholera - drankjes gewag gemaakt ,
waarvan de voorfchriften zonder welbepaalde aanwijzing
worden opgegeven. Het is eene geneeswijze met uitfluitende geneesmiddelen , zelfs met opgave van den vorm
en de giften , welke foinmigen zeer voldaan fchijnt te
hebben , maar met welke zeer velen , zoo onbepaald ,
zich niet zullen kunnen vereenigen.
Men bereikt in de Geneeskunde langs verfchillende wegen en met onderfcheidene middelen het voorgeilelde doel ,
de genezing ; maar, uit dit gezigtpunt befchouwd, wordt
het zeer moeijelijk , eene voor alien algetneen zekere geneeswil'ze op te geven. Wij kunnen vooral deze aanmerking niet terughouden , omdat de Heer s c H o u T E N
(*) 1834. 4 Sc.
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voor het tweede Hoofdftuk zijner Verhandeling het oplchrift kiest : zilgetnecne behandeling van den Aziatifchen Braakloop, en daaronder : Behandeling , welke bij
etc voorloopende verfchiptfelen, bij de Cholerine of diarrhea cholerica INIOETEN aangewend wordene Voor zooverre de bier aangeprezene geneeswijze den Heere s c no UT EN voldaan en hem gelukkige uitkomften bezorgd heeft,
blijve zij de gene, welke hij bij voorkeur volge, moge zij
voorgefteld worden als die door anderen in gelijke . gevallen zoude kunnen gevolgd worden , maar op de eer
der zekerfte geneeswijze kan zij geene aanfpraak maken.
De Heer SCHOUTEN veroorlooft zich hier wat veel,
bij zijne anders zeker goede bedoelingen.
Dat er in deze Verhandeling niets nienWs kan gevonden worden , fpreekt van zelf ; de Heer SCHOUTEN
fchijnt ook nit het bekende flecks de beste keus te hebben willen doen , en daarmede zijne wijze van zien en
handelen in een te naauw verband gebragt te hebben.
`Wij onthouden ons van algemeene aanmerkingen , die
ligt te maken zijn , over een onderwerp , hetwelk nog
zoo veel duisters aankleeft, 'waardoor de zaak echtcr tot
nog toe weinig nutte ophelderingen heeft ontvangen. Tegen de bijzondere geneeswijze van den Heer seri() uT E N veroorlovcn wij ons dezeive , om reeds gezegde
redenen , niet. Zijn Ed. zal ons in het algemeen belang vergeven , wanneer wij wenfchen dat ook zijne
behandeling , hoe gelukkige refultaten zij hem clan ook
moge opleveren , (voorrede , bl. VII) fteeds mindere
voorwerpen ter 'toepasfing moge vinden.
Urania: Befpiegelingen over God en den Illensch, in zes Zangen. Prij naar het HoopLitsch van c. A. TIEDGE, door
J. F. SCHIMSHEIMER. Hde Deel. Te ilinfierdatn, bij
L. van der Vinne. In gr. 8vo. 205 Bl. f 3 - 30.

O

ok dit tweede deel der Urania bevat zeer veel fchoons.
iletzelve behelst de zangen Deugd en Eeuwigheid. De laatfle
beet bij TIEDGE Vrijheid, wederzicn. De Vertolker heeft
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70

Bien zesden zang (want de vier eerfte zangen zijn in het
eerfte deel hehandeld) geheel omgewerkt, en dezelve heeft,
naar ons oordeel, daarbij in innerlijke waarde gewonnen; ook
de veranderde titel

Eeuwigheid fchijnt ons goed gekozen. In

't algemeen zoude ons echter in beide zangen, ja ook iu de
vier vorige, eene meerdere beknoptheid beter bevallen hebben. Men komt te dikwijls op dezelfde of bijna dezelfde
denkbeelden terug. In den zesden of laatflen zang, waar de
Vertolker meer zelf als dichter optreedt, is dit gebrek minder te vinden: hij heeft daar meer uit eigen gevoel gedicht ,
terwijl hij te voren zijne eigene denkbeelden telkens met die
van TIEDGE zocht te doen inilemmen en zamenvloeijen,
hetgeen hem noodzakelijk veel moeite veroorzaakte. Ons

vuig
flecht of laag in het algemeen, fchoon vuig eigenlijk
lui , vadzig , en daardoor blookarti g, laf beteekent. Men kan
dus zeggen eene wage rust, maar minder juist een wage lust.

hindert ook bier weder het menigvuldig gebruik van
voor

Voorts ftuit ons onder anderen, bl. 13:

Want nimmer rust de gier , die aan zijn lever
Bl.

PIKT.

21: Getuigen van den val eens Antonius zijn.

Bl. 42: Zij tuimelden daarlieen als een

BESCHONKEN

man.

In onze kiefche westerfche dichtkunst is dit beeld te zeer
beneden de deftigheid.
Bl. 43: De Zwijger , WILLEM AEN, naast de illmagt
Neb.lands vader. HENRI-QUATRE zeggen de Franfchen,
maar de Nederlanders vertalen dit HENDRIK DE VIERDE.
WILLEM E E N is volilrekt verwerpelijk; zelfs in het Fransch
noemt men hem GUILLAUME PREMIER.

Bl. 44: Het leven wordt vergruisd, en — BUFF o N is niet
sneer.
Bl. 47 — om 't niet weer TE doen dalen.
Bl. 48: Gelijk in 't golfgewoel de nooit verwrikte KAAP.
Rots moest het wezen. Kaap ilaat bier alleen om te rijmen
op fiaap. Verder aidaar : Hij (de fiorm) fchijnt in barens.
fchijnt ons toe onnood. Wat zal hij baren? — WIND !
willekeurig lachverwekkend te zijn.

B1. 50:
iaiet.

VRAAGT IIIJ NAAR MET WAAROM van

Gemakkelijker zou men lezen:

die bedeeling

Vraagt hij naar het

'
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waarom. Dus deugt dit halfvers, dat eer Trocharsch den,
.Tambisch is, in 't geheel niet.
BI. 55: Van Darius, door hem met eigen arm befchermd.
Bl. 70: Dot van den kernel kwam en DE AAKDE I , openbaarde. Lees ' T AARDRIJK.
Bl. 71, van Jezus : En echter Hij bleef kalm. Toch niet
In Gethfemane. De zedelijke grootheid van Jezus was niet
van Stafchen card. Hij voorzag niet alleen , maar gevoelde
zijn lijden, gevoelde dit ten flerkfle , en toch onttrok Hij
zich niet. Hij overwon de aandoenlijkheid van zijn hart
door moeijelijken ftrijd, en dit maakte zijne zegepraal te
grooter.
Bl. 94: De Herren rollen voort naar de Bens VOORSCHREV&
orden. Voorfchreven is zoo veel als te voren gefchreven,
b. v. voorfchreven partij lands. Doch voorgefchreven is bevolen of aangewezen , en dit werd bier gevorderd.
■—•
BI. 143: In 't beeld, dat zijnen :loam van AL CLUES
ontleent. Men zegt
LES ontleent.

ALC/DES, this

liever: van

HERCU-

BI. 157: Zal, bij 't etherisch ontwaken. Men zegt etherisch; dus liever nog: Zal,
't heerlijker ontwaken.

Peter de Groote , Zar van Rusland, Treurfpel, door Mr.
A. VAN HALMAEL, JR. Te Leeuwarden , bij G. T. N. Suringar. 1834. In gr. 8vo. 84 bl. en 12 bl. rianteek. f 1.40..

I

ndien recentien alleen of voornamelijk ten behoeve van de
Schrijvers der uitkomende werken waren, dan zouden wij
ons van de beoordeeling des bovenflaanden Treurfpels gerust
kunnen ontflaan; want de maker laat er zich in zijne 4an.,
teekeningen, bl. 8, aldus over hooren: , Of men voor het
overige mijne tooneelfrukken ongunflig recenfeeren wil; —
„ of men ze ook niet opvoeren wil,
ik trek het mij niet
aan; omdat ik niet naar eer en roem fireef, maar alleen
tracht nuttig te zijn , en mij vlei, dat men nog eenmaal
zal erkennen , dat ik dit geweest ben, wanneer het tooneel
een onmisbaar volksvermaak blijft, (en dit za1 en moet
, het blijven,) en men , na het, en te reek, verwerpen van
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honderden van tooneelflukken, die minder goed dan de
mijne zijn en toch dagelijks vertoond worden, naar betere

" zoeken, de mijne vinden, en ze opvoeren zal willen en
•

kunnen; moge die tijd ook nog zoo verre of zijn, en
ik dan mijne aardfche loopbaan reeds hebben voleindigd.
Ik was het mij-zelven verplicht, dit, eens voor altijd,
aan te merken , waarlijk evenwel

fine ird et fludio" ,

en

zekerlijk ook met alle befeheidene nederigheid. Doch daar
wij meenen, dat ook bet Publiek regt beeft, om van een
beoordeelend Tijdfchrift te verwachten, dat het verflag doe
van de tetterkundige voortbrengfelen des tijds, en daarover
met vrijmoedigheid en gematigdlieid de gedachten mededeele,
en vermits hieruit welligt nog iets voor anderen te leeren is,
zoo mogen wij ons oordeel niet terughouden. De Heer VAN
ITALMAEL intusfchen moge deze recenfie ter zijde leggen,
en er verder geen kennis van nemen ; want voor hem, die de
waarde van zijn eigen werk zoo goed gevoelt, en zoo gerust op de nakomelingfchap rekent, zal zij wel niet gefchreven zijni
Nog dine algemeene aanmerking moeten wij voorafzenden.
In dit fink worth, gelijk men reeds op den titel ziet, eene

Zar voor
Moskou , Kremmel voor Kremlin ,

vreemde fpelling van Rusfifche namen gevolgd:

Czaar , Maskwd

voor

ALEXAI VOOT ALEXIS, ME NT S CHT S CHIROF voor MENo P of MENZIKOW;

Paltdwa

voor

Pultawa enz.

Of

dit beter naar de oorfpronkelijke fchrijfwijze en uitfpraak is,
kan Rec. niet beoordeelen , als de Rusfifche taal niet magtig
zijnde. Of dit laatfle bij den Heer VAN HALMAEL bet
geval is, weet hij niet, daar deze, in zijne

4anteek. bI. 1,

alleen zegt , zich in dezen van de Hoogduitfche werken van
TAPPE en MULLER bediend te hebben. Ook zou hij voor
zich oordeelen , dat bet gebruik der algemeen bekende fchrijf.
wijze dezer namen voor den Lezer meer duidelijkheid geeft;
te meer, omdat de Schrijver zeif er toch eenige van uitzondert. Doch hij wil hem hieroVer niet hard vallen , evenmin
als over deszelfs afwijking van de gewone fpelling onzer
taat, waaromtrent hij zich dus uitlaat, t. a. p. 8: „ Zoo
„ volg ik ook de (zoogenoemde) algemeene fpelling niet,
omdat die, in vele opzichten, mijn verfland, en mijn hart
(hoe vreemd dit laatfle ook klinken moge) beleedigt en
„ kwetst." Rec. wist niet , dat die zaak der fpelling zulk
eene zaak van het hart was ; en het zou hem fpijten, den
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hoogst gevoeligen Schrijver, wegens Rusfifche namen of Nederlandfche fpelling, harteleed aan te doen (*).
De titel van dit fink is vrij onbepaald, en men vraagt natuurlijk, in welk opzigt en in welke omftandigheid de groote
Czaar ftof tot een Treurfpel oplevert. Den inhoud doorloopende, ziet men, dat hij daarin, ja, wel eene zeer belangrijke rol fpeelt, maar dat nogtans de gene, die het meeste belang en medelijden inboezemt, en als 't ware de fpil is,
waarom het ganfche fink draait , A LE x I s is , de zoon van

PETER, wien deze eerst tot afftand van de troonopvolging
genoodzaakt, maar voor ware of vermeende misdaden genade
gefchonken heeft, doch wien hij daarna, wegens medepligtigheid aan ontdekte nieuwe zamenzwering, door eene vergadering van Regters ter dood laat veroordeelen , maar wien
hij, om deszelfs publieke fchande voor

te komen , of eigen-

lijk wegens verwijtingen , die hij zich uit hoofde van vorig
pligtverzuim omtrent denzelven doet , zelf den giftbeker toereikt , hetwelk deszelfs dood ten gevolge heeft. — Zietdaar
in 't kort het hoofdbeloop van dit fink, waaruit fchijnt te
blijken, dat

de dood ran

ALEXIS,

Grootvorst van Rusland,

of dergelijke, met meer regt de titel had kunnen zijn. — De

Aanteekeningen des Schrijvers zijn, behalve die, .waaruit wij
flraks iets ontleenden , meest van historifchen aard, ter opheldering, en ter aanwijzing van de overeenkomst met, of ook
de afwijking van de gefchiedenis.
De eenheid der handeling en de karakters van PETER en
ALE XIS zijn over 't geheel volgehouden. In den eerlien ziet men den man , die aan zijne plannen , en aan hetgene , dat hij meent het heil van Rusland ook in de toekomst
te zijn, alles , ook zijne liefde voor zijnen zoon opoffert ;
in den laatflen den zoon, die minder zelffiandigheid heeft ,
en ligt medegefleept wordt door eenige den Czaar vijandige
Grooten, maar in wien toch liefde voor zijnen vader, hoewel hij meent door hem miskend en benadeeld te zijn, tot
op het laatfle oogenblik heerscht: en daarom fchijnt het verachtelijk en bitter uitvaren over zijnen vader, na den zoo
kalm gedanen affland van den troon, (bl. 14, verge!. 12 en
13) minder natuurlijk , en ook met zijne vervolgens geuite
gevoelens minder overeenkomflig te zijn. Zoo fchijnt ook de
(*) Behoort daartoe mede , bl. 8, uitivijding voor uitwelding, en, wat de taal betreft, bl. 10 en 50, belle:men
voor in- of toeflemmen?
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ijfelijke en gansch onnatuurlijke vervloeking, die PETER.
zich tegen zijnen zoon veroorlooft, bl. 13, tot volhouding
van deszelfs karakter niet noodig te zijn.
Het fluk bevat fchoone, treffende plaatfen, die van dichterlijk gevoel en goede dichterlijke uitdrukking getuigen.
Hiertoe mag men rekenen de zamenfpraak van PETER en
ALE/Cis over hunne onderlinge betrekking (bl. 30-34); die
Van PETER, en zijne verflootene Gemalin EUD 6 K IA;
(bl. 44-48); de alleenfpraak des eerften, bij het berigt van
eene muitzieke misnbegdheid onder het leger in het Meeklenburgfche (bl. 50); de afwisfelende rede van denzelfden,
na het ontdekken van de zamenzwering (bl. 65, 66). De
toefpraak van PETER tot KATHARINA en den Vice-admiraal CR v Y s (b1. '73-77) is ook op zichzelve in haar
geheel fraai; doch in die omflandigheid, waarin de vader in
tweeftrijd met zichzelven is , wat met zijnen fchuldigen
zoon te doen, fchijnt de uitweiding over zijne eigene verdienflen voor Rusland te lang en min gepast. De Dichter
fchijnt dit gevoeld te hebben, dant hij in de ilanteek. 31,
bl. 11, zegt:
Wanneer, bij het ten tooneele brengen van
dit Treurfpel, deze Lierzang fours te lang geoordeeld
mocht worden, moge men zich bepalen tot het voordragen
, van het eerfte en de beide laatfte coupletten ," met eene
kleine verandering, hetwelk allezins doelmatiger fchijnt. Wij
nemen het eerfle en een gedeelte van het voorlaatile couplet
ter proeve over:
g unt gij dan, clierbren, niet bevroeden,
Al 't geen uw vriend en gade lijdt?
Neen, wat mijn ganfche ziel doorrijt,
Befpeurt gij niet, noch ziet haar bloeden,
De wond, die eeuwig bloeden zal!
(Op zijn hart svijzetule.)

Hij , die zoo luid zich bier doet hooren,
Wiens woorden nimmer gaan verloren,
't Geweten, dat zich niet laat fmoren,
Wijt mij meest AlexUes val;
En (ach!) verwijt mij dien, rechtvaardig;
'k Erken 't (helaas! te fpa) met fchrik,
Meer doemenswaard', meer itraffenswaardig,
Meer fchuldig, dan mijn kind ooit heeten kan, ben ik !
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Neen, vallen moet hij vallen, fneven!
Dat wil 's Volks bell , mijn hoogfle Wet ;
En ik — ik word misdadig , reds
Mijn machtfpreuk hem 't verbeurde leven.
(Weder op zijn hart wijzende.)
Zoo fpreekt bet daar, met kracht en klem. enz.
Er zijn ook plaatfen, die Rec. minder gelukkig voorkomen. De toefpraak b. v. van EUDOICIA tot haren zoon
ALEXIS, bij de eerfle wederontmoeting, (W. 22) die zeer
hartelijk fchijnt te moeten zijn, is vrij ffijf en droog. —
Stroef is de conflructie en niet zeer dichterlijk de uitdrukking in de volgende woorden (bl. 37): „.En zegt,— Of
, en in wat hij faalde, en hoe hij dit herflell' ; Maar
niet door d'indruk ran het oogenblik bedrogen, Alleen,
nadat men 't lang , dat 's: wel, heeft overwogen; 't Ge, lukkige gevolg" enz. — BI. 52 fpreekt de Metropolitaan
DOSITIlif tot EUDOKIA van , 't bevel der Kerk , Vorflin,,
d• at ik verkondig, gij opvolgen 'wet en eeren. "I Verwon„ dert me inderdaad, dat ik dit u moet leeren ," vrij prozaisch en niet zeer deftig. — De wijze , waarop PETER
zich , bij zijne onverwachte verfchijning in de vergadering
der zamengezworenen , uitlaat, (bl. 60 e. v.) heeft lets
kluchtigs, dat misfchien met de deftigheid van het Treurfpel
niet ftrookt : het is waar, volgens ilanteek. 27, bl. 11,
fchijnt het met de gefchiedenis overeen te komen ; maar vermits de Dichter dit vroegere tooneel toch later geplaatst
en door het (verdichte) doorileken van KIIC1I1 zeer ernflig
geeindigd heeft, ware misfchien ook het overige beter biernaar te wijzigen. — Bij bl. 80, 81 zou Rec. willen vragen, of bet toch niet wat al te overdreven tragisch is, dat
de vader den zoon eerst vergiffenis fchenkt , en dan hem den
vergiftbeker aanbiedt, ja hem dezen ziet uitdrinken. Bet
overige van dit tooneel is anders ook roerend genoeg, zoodat men zelfs daarna niets meer verlangt, en de woorden van
PETER tot ALEXIS, in het volgende tooneel: „ Is thans
, de haat, mijn zoon, uit uwe borst geweken?" er bij afvallen. — Eenige uitdrukkingen bier en daar zou men met
betere verwisfeld mogen wenfchen. B. v. bl. 5 het noodlot
met zijne klingen doorhakken, is vrij hard en onnatuurlijk. —
Zou hcrzien, bl. 15 en elders voor wederzien gebezigd, in
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het gebruik daarmede wel hetzelfde, en ons zien, voor elkander zien, niet een Gallicismus zijn? — „ Dat de aan„ blik van uw lot u dus ter neder dondert ,” (bl. '79) heeft
een gemeen en ruw aanzien. — Bl. 81: „ Neen, Vader;
geef, geef en omvat mij fpoedig, fpoedig!" zou men
welluidender dus kunnen lezen: „Neen, Vader! geef, o geef!
omvat" enz. — Het geheele fink eindigt met dezen uitroep
van PETER: ,, och, mijn zoon!" Deze woorden , gelijk men weet, van DAVID overgenomen, en, volgens Aanteek. 33, de tekst der Lijkrede op Prins ALEXIS,
en bier aan het einde van het ftuk geplaatst, fchijnen, bij
goede uitvoering, treffende tragifche uitwerking te moeten
doen; en nogtans (zal Rec. het zeggen, zoo als hij het
meent) zijn zij bier minder gepast. Bij DAVID is het de
klagelijke uitroep , waarin hij uitberst , op het vernemen van
den dood zijns muitenden zoons, wien hij uitdrukkelijk wilde
gefpaard hebben, maar wien men nu tegen zijn' wil en bevel afgemaakt heeft. Hoe geheel anders heeft PETER bier
gehandeld! Hij zelf heeft zijnen zoon den giftbeker toegereikt, waaraan dezelve geflorven is ; daarop drukt hij nu
zijne tevredenheid deswege ten opzigte van Rusland uit ;
doet zijnen gebiedenden wil kennen, dat ALEXIS moet gezegd worden van diepe ontroering geflorven te zijn; maak;
befchikking over het publieke rouwbedrijf; en eindigt nu
met de zoo even gemelde woorden heeft dit niet eene gemaakte houding en onnatuurlijke vertooning?
Zoo komt Rec. van zelf tot den indruk, dien dit gebeele
Treurfpel bij den afloop op hem gemaakt heeft. Hij erkent
gaarne al het moeijelijke van een goed Treurfpel te leveren,
en even gaarne doet hij hulde aan al het goede, dat hij in
onderfcheidene partijen van het befchouwcje opmerkte; maar
nogtans liet het over 'c geheel eene zekere onvoldaanheid
bij hem achter ; een medelijden, ja, met ALEXIS, en zelfs
met PETER, en toch eene ontevredenheid, omdat het ftuk
alzoo eindigde, dat men met de uitkomst niet bevredigd
wordc. En vraagt hij, wat het zedelijk doel van het fink
is , hij moet betuigen, dat ook dit hem niet helder en voldoende is. Moet het gevonden worden in hetgene, dat voor.
aan met hoofdletters als motto flaat, en waarheen ook de
redeneringen van PETER tot aan het einde fcbijnen te
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den: „ SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO! " dan is er ton
in de toepasfing van dit gezegde groote voorzigtigheid noadig, opdat het niet worde: , Het doel heiligt de rniddelen
en onbepaalde of overdrevene grondtlellingen behoeven zoo
min op het Tooneel als in de Raadsvergaderingen verkondigd en verdedigd te worden.

Petits Pames a l'ufage de l'Enfance, traduits de j R. VAN
ALPHEN, par AUG. CLAVAREAU, Membre de la Societé Litt. de Leide, Chev. de 1'Ordre du Lion des Paysbas. a Utrecht, chez J. G. van Terveen et Fils. 1834.
12mo. 118 p. f :- 50.
Gedichtjes voor de vrolijk ontluikende Jeugd, door PETRoNELL A MOENS. Met Plaatjes. Te Haarlem, bij de
Wed. A. Loosjes , Pz. 1833. 12mo. 140 bl. f :- 90.
Het is voor eenen Nederlander eene aangename waarneming,
dat de uittiekend lieve Gedichtjes voor Kinderen van zijnen
voortreffelijken VAN ALPHEN, die hem in zijne kindschheid
zoo vermakelijk en nuttig geweest zijn, na zoo vele jaren,
door eenen vreemdeling in de Franfche taal worden overge.
bragt. De taak is voorzeker niet gemakkelijk; en de Overzetter derzelven, de Heer CLAVAREAU, betuigt ook , in
zijne Preface, dit gevoeld te hebben. Bij de overgieting
moet er van den fijnflen geest van naiefheid, waarin zij zoo
zeer uitmunten, veel vervliegen: en hoewel het waar is, wat
hij zegt, „ que tous les paws de VAN AL P HEN font excellens pour tous les pays" ; bet is niet minder waar, dat een
echt Nederlander daarin voor Nederlandfche kinderen gedacht en gedicht heeft, en dat zulks de overbrenging in
Franfche gedachten en gedichten nog moeijelijker maakt. Het
doet ons echter groot genoegen , na lezing en vergelijking,
te mogen verklaren, dat deze Overbrenger zich van zijne
taak zeer loffelijk gekweten, zich met den geest van zijnen
Schrijver refit gemeenzaam gemaakt, en denzelven, hoe veel
het ook bier en daar moest verliezen, doorgaans in zijne
taal gelukkig uitgedrukt heeft. Dit nader na te gaan , en de
overeenkomst of het verfchil breedvoerig aan te wijzen, zou
een ondankbare arbeid zijn; en wij betuigen liever onzen
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dank aan den Heer CLAVARBAU voor de niet geringe moelte, hieraan beiteed. Voorts vereenigen wij ons gaarne met
den wensch van den Heer VAN ALPHEN, den achting.
waardigen Zoon des beroemden Mans , onlangs , bij de aanbieding dezer vertaling , in de Tweede Kamer der Staten-Ge.
neraal uitgefproken, dat de kinderen van onze Franfche of
verfranschte naburen door dit werkje mogen doortrokken
worden van de beginfels van Nederlandfche godsdienitigheid
en zedelijkheid en hoewel wij het gebruik van deze overzetting aan onze landgenooten , die het noodig mogten rekenen , gerust mogen aanprijzen, voegen wij er nogtans den
wensch bij , dat hetzelve dat der oorfpronkelijke Gedichtjes
in geenen deele moge verdringen.
Ook de werkzame en verdienflelijke Mejufvrouw m OENS
blijft voortgaan , zelfs in hare klimmende jaren , voor het
nut en genoegen der jeugd te arbeiden , waarvan de boven
aangekondigde Gedichtjes eene nieuwe en aangename proeve
zijn, die zij wil aangemerkt hebben, als gelijkvormig aan
haar Letterkransje voor lieve en brave Kinderen , in 1808
uitgegeven, en in 1828 voor de vierde maal herdrukt. Dat
zij onzen eenigen VAN ALPHEN, wien men ziet dat zij
bier en daar navolgt, niet nabijkomt, erkent zij zelve, en
moeten wij haar , zoo wij opregt zullen zijn, volkomen toe.
ftemmen; maar wij mogen ook haar edel doel en loffelijk
pogen, om nuttig te zijn en te vermaken, zeer prijzen.
Mag Rec. zijne gedachten in algemeene bewoordingen
drukken, dan zal het hierin beflaan , dat er in dit bundeltje
verfcheidene eenvoudige en lieve gedichtjes voorkomen, die
den kleinen gewis behagen zullen; dat echter ook vele wat
te lang en te wijs beredeneerd, fommige zelfs boven de
fpheer van kinderen van 5-10 jaar zijn, voor welke de Schrijfiter ze beftemd heeft, en eenige welligt beter in een aangenaam onderhoudend prozaisch verhaal, dan in berijmd proza
zouden kunnen voorgefteld worden. Bij wijze keus nogtans
en verftandig gebruik , zal ook dit boekje, dat met 6 lieve
plaatjes verfierd is, onder de kinderboekjes , ter afwisfeling ,
eene goede plaats beflaan.
Zestal Brieven over, vooral in dezen tijd , belangrijke godsdienflige ondenverpen, door PETRONELLA MOENS. Te
Anlierdarn bij G. Portielje. 1834. In gr. 8vo. 98 Bl. f 1- :
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I)e geachte Dichteres, aan welke ons Vaderland ook verfcheidene nuttige fchriften in proza , van een' goeden godsdienftigen geest doortrokken , te danken heeft, behandelt
dit werkje drie gewigtige onderwerpen , waarvan vooral het
laatfle in dezen tijd belangrijk heeten mag , en waartoe zij
niet ongepast den vorm van brieven verkozen heeft ,om hierdoor hare gedachten vrijer en ongedwongener nit te drukken.
De eerge brief is van Sophia aan hare vriendin, over het
niet vooruitzien van onze lotgevallen, en werpt de vraag op,
waarom wij dit meest al niet kunnen. — De t'eede brief beheist hierop het antwoord , en toont aan, dat dit gevorderd
wordt door de bedoeling van God, door ons eigen geluk , en
door het maatfchappelijk leven; welk een en ander niet zoo
zeer in afgetrokken betoog voorgefteld, als wel door gepaste
verdichte voorbeelden opgehelderd wordt.
De derde brief (van Clara Rofendal) aan den Heer Philant loopt over de Joodfche Natie, en het niet algemeen toetreden derzelve tot het Christendom. Naar aanleiding eener
verdichte gefchiedenis van eene Joodfche familie , wordt daar.
in de vraag voorgefteld , waarom de Joden niet kunnen of
willen gelooven , dat j E z u s de Mesfias is. — In den vierden brief worden door Philant hiervan (b. 50) deze vier
oorzaken opgegeven : 1. De hoogmoed hunner vroegere en
latere Schriftgeleerden : in de ontwikkeling hiervan bepaalt
hij zich echter meest tot den tijd van j E z u s. 2. De algemeene zinnelijkheid , welke het nakroost van ABRAHAM,
dat van ouds zoo veel behoefte had aan zinnelijk onderwijs ,
nog altijd blijft aankleven: dit punt vindt men echter (wat
vreemd is) bij de verdere uitbreiding niet afzonderlijk bewerkt , maar het vloeit daar ineen met het eerile. 3. De
algemeene affchrik der Joden van de leer des Veelgodendoms,
waardoor zij zich niet alleen niet konden vereenigen met de
eer , aan jEZUS . CHRISTUS toegebragt , maar (gelijk in
de verdere behandeling zeer goed aangetoond wordt) in wel.
ken afkeer zij ook niet weinig verflerkt worden door de begrippen en twisten , die er al vroeg onder de Christenen ont..
itonden over „ het leerflelfel" (1. leerflelling of leerfluk)
der zoogenaamde DrieEenheid ," en door de onder dezelve
ingevoerde vereering van Heiligen door middel van beelden.
4. De mishandeling der' Joden door de Christenen: kort ,
maar doelmatig wordt dit ontwikkeld , en met goede hoop
op der Joden teregtbrenging en herflelling befloten.
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De vijfde brief van Wilhelmina aan hare vriendin befchrija
de gevolgen van donkere menfchelijke leerbegrippen en dweeperij-, en ftelt die voor in een akelig tafereel van het treurig
uiteinde barer dochter , die door de buitenfporigfte godsdienflige denkbeelden, welke anderen haar ingeboezemd hadden, zoo verbijsterd was geworden, dat zij , in haren hoogzwangeren ftaat, zichzelve om het leven bragt. Hierop
tracht, in den zesden brief, hare vriendin haar door de beste
Christelijke troostredenen op te beuren , en deze diep ongelukkige moeder, ten aanzien van het toekomflig lot van hare
dierbare dochter, verflandig en godsdienflig gerust te ftellen.
Hierbij weidt zij ook tusfchenbeiden hoogernflig uit over het
dwaze en fchadelijke beftaan van zoo velen, als er zich, helaas ! ook thans opdoen, die eene gansch verkeerde en onbijbelfche manier van denken en voorftellen in het godsdienflige
volgen, en daarbij tevens de deerlijkfte onkunde en de hoog.
moedigfle liefdeloosheid aan den dag leggen; die, in den
verborgen raad van God vermetel wanende in te dringen, de
harrifte en onwaardigfle begrippen omtrent Hem voorflaan,
en anderen onbarmhartig veroordeelen, en hierdoor grievend
krenken , bedroeven en beangfligen. In het vooronderftelde
geval zijn deze uitweidingen misfchien wat te lang; maar,
als in de geheele toedragt van hetzelve natuurlijk aanleiding
hebbende, en als ook thans belangrijk , mogen zij wel gelezen en behartigd worden.
Aanmerkingen van belang heeft Rec. niet ; en al had hij
er ook op deze of gene uitdrukking, zou hij ze thans terughouden om het vele goede, dat hij hier vindt, en wegens de
heldere, Bijbelsch liberale denkbeelden en edel Christelijke
gevoelens, die de waardige Schrijffter hier met vrijmoedigheld en warmte voordraagt, en hem dit werkje met dat genoegen en die bijzondere goedkeuring hebben doen lezen,
dat hij het gerust aanbevelen, en er den besten zegen van
God op wenfchen mag.

Friendelijk woord tegen het uitJlel der Bekeering, zeer gepast
voor onzen tijd; door j. H. S oNST RAL, Predikant te
Helder. Te Anflerdam , bjj J. Guykens. In gr. 8vo. 48
131. f;- 50,

J. H. 6 ON 8 T B. A 1. 0 VRIENDELIJII WOOM.
Weet glj wel, wat bekeering is? Kom , laat mil het u
zeggen: bekeering is eene volflagen verandering en omzetting
van hart en wandel , zoodat wij , met een waar berouw over
onze zonden , van dezelvc affland doer, en, tot God en
zijne dienst terngkeerende , eene geheel andere en betere levenswijze beginnen en doorzettcn. Zij is dus eene zedelijke
verbetering ; ja, dit is in Evangeliefliil nog te flaanw uitgedrukt. Zij is nog meer, eene verandering en vernieuwing van
den mensch om Gods en om cunt s T u s wil, waardoor men
als het ware een nieuw fchepfel worth." Met doze woorden

bekeering
oproergeest ,

geeft de Eerw. Schrijver te kennen, wat hij door
verflaat. Van omftandigheden, die wij beleven,

oorlogsvuur

en

pestziekte

(Cholera?), worden drangredenen

ontleend, en voorts wanbegrippen beftreden, welke misfchien
nog meer algemeen zijn , clan men wel eens zich verbeeldt.
Wij gelooven, dat de won getroffen is , welke op zekere
foort van lezers den mcesten indruk kan maken, doch bij
sneer geoefenden niet zoo zeer ter aanbeveling zal flrekken.
Gaarne erkennen wij het veelvuldige goede in dit werkje.
Naar ons oordeel ware het echter beter geweest , zoo de
Heer soNsTRAL meer bepaaldelijk had aangewezen, tot
welke gebreken en ondeugden onze natie thans bijzonder
overhelt. Bij al het goede, waarover wij, vooral In de laatjaren, ons mogten verblijden, wordt er toch ook
ile
veel kwaads gevonden , dat geene plaats behoorde te hebben. Veelligt is wel eens geprezen, wat geenen lof verdiende.
Onderfcheidt zich onze landaard in eenige opzigten allezins
voordeelig, daar blijven echter nog verkeerdheden over, die
verbeterd moeten worden. Had de Eerw. Schrijver hieromtrent eenige gepaste wenken gegeven, zijn

vriendelijk woord,

naar wij meenen, zou' in nuttigheid gewonnen hebben. Ware
voorts opzettelijk en duidelijk aangewezen, dat ieder mensch,
zoo wel de meer gevorderde, als de nog achterlijke, bij
voortduring zich ernflig op verbetering moet toeleggen , ook
hierdoor wel bijzonder zou de waarde van het boeksken verhoogd zijn. Wij vreezen althans , dat menigeen , die geene
echt Bijbelfche begrippen van

bekeering heeft , ook na het

leien van dit woord zich nog zal blijven verbeelden, dat de-,
zelve in korten tijd of plotfelijk en op ecru:mat gefchiedt.
De Heer SONSTRAL Wil dit gevoelen geenszins
gen, maar had er bete; y our llunnen waarfchuwen,
11
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De ftij1 is vrij duidelijk , doch overigens niet boven het

middelmatige. Enkele uitdrukkingen althans luiden vreemd ,

Ik lieb plan it het vet-wain der bekeering van
hare zwarte zijde voor te fiellen, en u tot derzelver befpoediging aan te inoedigen; en bl. 37: Hebt gij dan, o tnedeveroordeelde ten doode! enz.
b. v. op bl. 9:

Antwoord van een Christen op de Woorden van een Geloovige,
door den Abt B A U T A I N. Naar het Fransch. Te Breda,
bij F. P. Sterk. 1834. In kl. 8vo. 108 Bl. f : -80.
Ook dit in onze taal overgezet

Antwoord van een' Christen,

welks Franfche Schrijver zijnen Collega almede gevoelig
aantast , wel bijzonder op de punten van het gezag der Koningen , de flaatkundige vrijheid, het eigendomsregt en den
krijgsmanspligt , en hem op zijne wijze zoekt aan te , toonen , hoe deszelfs denkbeelden daaromtrent geheel firijdig
zijn met het Evangelie en de voorfchriften der (Roomschkatholieke) Kerk; ook dit itukje verdient in zijne foort
gelezen te worden, want het bevat veel waars en goeds;
(b. v. over' de Christelijke vaderlandsliefde en de Christelijke
vereeniging van volken en menfchen, bl. 57-60) maar van
langwijligheid en herhalingen

is het gansch niet vrij. — Dat

men bier en daar den Katholiek , ja den voorflander van het
kerkelijk gezag in den Roomschkatholieken zin ziet uitkomen , zal men, billijk denkende, den Schrijver niet kwalijk
nemen. Doch wanneer hij nu de Melling, dat alle Magt van
God komt, zoo ver wil uitflrekken , alsof er geen regtmatige opfland tegen dwingelanden konde zijn ; dan gelooven
wij, dat hij te ver gaat: of wanneer hij daaruit, dat er bij
Israel geen volkskeus voor Overheidsperfonen plaats had ,
(hetwelk nog niet eens zoo onbepaald waar is) wil befluiten , dat zij ook nu niet noodig is; dan houden wij dit voor
eene zwakke redenering , omdat de inrigting der Theocratie,
waarin God ook in burgerlijken zin de hoogfie Koning was ,
geheel andere maatregelen vorderde: of wanneer hij beweert,
dat de Kerk de burgerlijke Magten altijd geeerbiedigd, en
als eene zending van God vereerd heeft; dan zouden wij
hem wel eens willen verzoeken, eenige bladen uit de gefchiedenis der ' Hierarchie onbevooroordeeld te lezen , en ons
dan onpartijdig te zeggen , of zij zich nooit boven alle we-

DAUTAIN, ANTWOORD,

reldlijke Magt verheven geacht , ja hoogst beleedigend tegen
dezelve betoond heeft. Maar de Franfche Abt zal onze recenfie niet lezen; en dus hiermede punctum!

Gefchiedenis van JEZUS CHRISTUS, onzen Heer, voor Ongeleerden en jonge Lieden. Te Groningen, bij R. J. Schier.
beek. In gr. 8vo. 350 Bl. f 3 -:
Wij prijzen het loffelijk oogmerk des ongenoemden Schrijvers. Hij wilde. jets bijdragen ter bevordering van de kennis
der gefchiedenis van jzzos CHRISTUS. De titel duidt
echter niet bepaald genoeg den inhoud des boeks aan. Men
vindt hier de berigten der vier Evangelisten, met derzelver
eigene woorden, volgens de vertaling van den Hoogl. VA,N
DER PALM, tot een geheel zaamgevoegd en naar vertnoedelijke tijdsorde aaneengefchakeld. Alles is onder acht Afdeelingen gebragt. De Schrijver maakt geene aanmerkingen,
en geeft de, redenen niet op , waarom hij de gebeurtenisfen
in deze volgorde plaatst. Doch het werk is befiemd voor
ongeleerden en jonge lieden. Hoe men zich de opvolging ook
voorflelle , daar blijven fleeds zwarigheden over. Wij zouden bier en daar eene andere tijdsorde vermoeden, -en ookniet
zee, onbepaald overal aan de vertaling des Hoogl. VA N DER,
PALM de voorkeur geven. Bovendien heeft de ftiji op eenige
plaatfen verloren, dewij1 de Schrijver foms verfchillende bewoordingen , die de Evangelisten ter aanduiding van dezelfde
zaak bezigen, zamenvoegt , om den geheel to maken. Hierdoor ontftaat wel eens noodelooze gerektheid. Doch wij willen door aanmerkingen het bedoelde nut niet tegenwerken.
Wij werifchen , dat de regte kennis van het Evangelie ook
door de uitgave van dit boek bevorderd moge worden.
teraan vindt men opgave van den korten inhoud, met aanwijzing der plaatfen bij de vier Evangelisten. Papier en druk
zijn bijzonder goed.
De Natuur en de Mensch, of Levensbefchouwingen van Pechter Gerhard op zijne Wandelingen met Neef Jonas, door
o. G. HELDRING. Ilde en Hide of laatfle Stukje. Te 4mF 2
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flerdam, bij G. J. A. Beljerinck. 1833. In gr. 8vo.
f 2-50.
De bekwame Schrijver heeft, in beide deze latere ftukjes ,
geheel in de manier van bet eerfte ftukje voortgewerkt , en
het geheel Levert dus eene niet onaangename, foms luimige en gemeenzame, elders weder , roerende en ernftige lectuur-• op, welker !trekking heilzaam is , en den niensch .niet
alleen de natnur leert befchouwen, maar hem telkens van de
natuur tot bet Opperwezen en de overdenking der gewigtigfle
waarheden opleidt. Echter fchijnt ons het geheel wat gerekt;
en fchoon men ieder atZonderlijk hoofdflult met 'genoegen
lezen zal, ja de afwisfeling van toon , nu eens ernftig , dan
eens luimig, den lezer te gemoet komt , zoo zal dit niet genoeg zijn, om hem op den duur te boeijcn en bet geheele werk
met belangflelling ten einde te doen brengen. Uit dien hoofde
vreezen wij, dat de Schrijver zijne loffelijke oogmerken bij
de meerderheid van het lezend publiek niet hereiken zal.
Welligt zou hij beter zijn geflaagd, indien hij het voornaamfle
zijner denkbeelden en lesfen in eCm ftukje had zamengetrokken ; maar thans, hoe wdl en lief het werkje gerchreven is ,
heerscht er , naar ons gevoel, toch zekere matheid en wijdloopigheid in. Om het menigvuldige goede, dat er in voorkoint , wenschten wij ongelijk te hebben, en te vernemen,
dat het boeksken druk gelezen en herlezen wordt.

Hillegonda van Teylingen. Een oorfpronkelijk Nederlandsch
Familietafereel pit het midden der zestiende Eeuw, onder
de Grafelijke Regering van Karel den V. Door F R. H E RB I G. II Deelen. Te Leeuwarden, bij G. T. N. Surhigar.
M gr. 8vo. 413 Bl. f 4 - 50.
1)e Sehrijfiter geeft in een Voorberigt te kennen dat zij
geene moeite gefpaard heeft, om aan dit verdicht verhaal de
kleur te geven van dat tijdvak der Vaderlandfche Gefchiedenis , waarin het onderfield wordt te huis te behooren. Zij wilde
bij een nuttig en belangwekkend onderhoud de herinnering aan
(van) vele der voorvaderlijke zeden en gewoonten voegen; terwijl zij door het fchetfen van verfchillende karakters aan het
geheel eene aangename uerfcheidenheid en eene zoo leerzame
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firekking wenschte aan te brengen , als waartoe de voorgelling
der dengden en gebreken van anderen den mensch vermeg en
behoort te Leiden. Zij koos den,vorm van brieven, en poogde, aan de vrnchten van haren geest eenen glued-van oorfpronkelijkheid en nationaliteit be te zetten. Voorwaar, eene
niet gemakkelijke taak Dat eene Nederlandfche Vrouw op
deze wijze voor landgenooten nuttig zijn wilde, moeten wij
allezins prijzen; doch bet fpijt ons, er niet

te kunnen bij-

voegen, dat zij gelukkig flaagde: Men vindt wel deze en
gene bijzonderheden nit gemelde tijdperk aangeduid, maar aan
het geheel ontbreekt de regte

kleur — bet kenmerkende der

eeuw, dat wij bier meenden te molten verwachten. De bandelende perfonen gebruiken te dikwerf ultdrukkingen, welke
ons den gemeenzamen en platten ilij1 van lateren tijd herinneren. Wij zouden meer geest en leven in dezen Roman verlangen; de zestiende eeuw, zoo rijk iii treffende gebeurtenisfen , verfchafte biertoc overvloedige ftof. Waarom niet
beter partij getrokken van de gisting der gemoederen en van
den flrijd der begrippen? Naar ons oordeel hadden er enkele
edele karakters meer moeten uitkomen.

Hillegon,?a, de hoofd-

perfoon , is een fchoon meisje en eene brave doubter , maar
wekt te weinig belanaftelling; ongemeene grootheid van ziel
kan men Naar niet toekennen. In vele brieven heerscht eene
nuttelooze, foms vervelende oniflagtigheid, — misfchien een
gevolg van de zucht, om oude zeden en gewoonten te fchetfen. Ook vindt men ongepaste berhalingen, daar verfchillende perfonen foms hetzelfde vermelden. Bovendien hinderde
ons kwalijk aangebragte geestigheid. In een vroeger werk
van de Schrijffler hebben wij dezelfde font opgemerkt; fchoon
dat voortbrengfel van bass vernuft ons over het geheel beter
beviel, clan het onderhavige.
Om het gezegde te haven, zullen wij flechts een en ander,
dat met den geest der eeuw of het karakter der perfonen niet
overeenkomt , aanhalen. D. I. bl. 42. fchrijft een Spanjaard,
een Roomschgezincle , het volgende: „ Den goeden ouden
driekroonendrager, welke op zijn 6911e jaar de waarlijk niet
kleine reis van Rome naar Nice ondernam , zij al de cer,
wanneer hij den zoo lang gewenschten vrede tot Rand bragt,
hoewel de oude dit ook al niet zonder hand-en floppen zal
verrigten; want ik hoorde mompelen van een huwclijk tusfchen zijnen kleinzoon

Oostenrijk ,

Octavio Farnefe

Margaretha van
Alexander de Me

en

weduvve van den vermoorden
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Nu , wanneer de eene hand de andere wascht , wor-

den ze beide fchoon ; en wij weten wel , dat een Pans even
graag, als een zijner leeken, een vet boucje bekluift." Hoe
onwaarfchijnlijk ! — Bl. 106: „Daar flaat de Domklok twaalf
tire, ba het uur der fpoken en geesten! — ik zal maken ,
dat ik mijn' gevcderden vriend vind ; want ik ben volftrekt
geene ,liefhebfter,, om kennis te maken met wezens, die het
daglicht niet kunnen verdragen en er niet voor uit durven
komen, waar zij eigenlijk t'huis behooren ; ik ga liever met
den ruwften, domften Boer om, dan met die verfijnde perfoontjes , welke een kind kan wegblazen en doortasten." Zoodanige taal wordt een Haarlemsch meisje nit de helft der
zestiende eeuw in de pen gegeven. Dezelfde Agatha fprak
ook al van befchaving en rerliciting , die gelijk is aan eene

leer (ladder), waarop men flechts den voet op de eerfle fport
behoeft te zetten, om al nooger en hooger te fisjgen. In het
tweede Deel ontbreekt het mede niet aan valsch vernuft ,
b. v.: , Trouwen is goed , (zeide vader PAULUS) maar
Diet trouwen is nog beter. Het huwelijk fchijnt dus voor
dien braven man ook geene rozen gevlochten te hebben, en
over het algemeen geloof ik, dat vele getrouwde lieden dit
met den Aposcel zullen zeggen. Te gelijk echter zegt hij :
Trouwen is beter , dan branden. Als dit nu waar is, dan
vooral geenen man tegen zin en wil ; want is zulk een huwelijk niet gelijk aan een martelaarsvuur, dat langzamerhand ons verteert ?" Een voorbeeld van anderen card is het
volgende: „ Te middag precies jaagt de damp der fpijzen
en het gerinkink van teljoor en lepel ons naar het veld ,
waar menigeen den held vertoont , zonder een' druppel manhaftig bloed in zijne aderen te hebben, en waar tand ,
kakebeen, gorgel en maag vrij wat meer gelden, dan fijn
verftand en andere bekwaamheden." Hetgene D. I. bl. 94
en 95. door een' belijder van de Roomfche kerkleer worth,
gezegd, is geenszins in den geest van Rome, en zal de
goedkeuring van Pausgezinden niet wegdragen.

De Protestant. Een Tafereel uit de tijden van Koningin M A-,
R 1 A van Engeland. Door Misf DEBRA v. Naar het Engelsch, met Inleiding en Aanmerkingen van den Vertaler.
II Deelen. Te Groningen, bij W. van Boekeren. In gr. 8vo.
XXIX, 675 bl. f 5 - 80.
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IIet werk, dat onder dezen titel wordt aangeboden , is
geen gewone Roman. Eene verdichte gefchiedenis dient alleen tot inkleeding, om een doorloopend geheel daar te ftellen , terwijl de hoofdinhoud op werkelijk gebeurde dingen
berust. Wij twijfelen niet, of zoodanige lektuur zal velen
onzer landgenooten welkom zijn. Moge een fchandelijk voortbrengfel van

Fransch vernuft in eene en andere aanzienlijke

flad gezocht en toegejuicht worden , wij gelooven echter ,
dat onze natie in het algemeen nog degelijkheid en ernst en
godsdienftigen zin genoeg heeft, om in zedelooze gefchrilten geen' fmaak te vinden. Evenwel is het niet te ontkennen,
dat het lezen van

vele Romans bier en daar toebrengt , om

zekere ligtzinnigheid te bevorderen en het volkskarakter te
doen verflappen. Uit dien hoofde zouden wij ons verblijden , en het voor een gelukkig teeken der tijden houden ,
zoo

deze Protestant goeden aftrek mogt vinden.

Ten behoeve van zoodanige lezers , die minder bekend
met de gefchiedenis van

Engeland mogten zijn, laat de Ver-

taler,, bij wijze van Inleiding, eene korte fchets van de
voornaamfle gebeurtenisfen , welke van den aanvang der zestiende eeuw of tot aan de komst van Koningin ELIZABETH
tot den croon, ten jare 1558 , aldaar plaats hadden , voorafgaan. Men heeft dus terfiond een kort overzigt van dat zoo
belangrijke tijdperk van flrijd tusfchen gewetensdwang en vrijheid, toen Spaansch geweld ook in ons Vaderland zoo vele
onfchuldigen op den brandflapel bragt , of een' anderen fmadelijken dood deed ondergaan. HENDRIK VIII was geen
vriend der Protestanten , maar geraakte wegens zijne begeerde echtfcheiding in onmin met den Pans, en begon nu
op zijne wijze de Kerk te hervormen. Na diens dood, onder het Koningfchap van zijnen minderjarigen ZOOBEDUAR
VI , werden verder nog beflaande misbruiken afgefchaft en
verbeteringen ingevoerd. Ook erlangden de Geestelijken weder vrijheid, om, gelijk het in vroegere eeuwen was geweest, een wettig huwelijk aan te gaan. De Pans had ech.
ter in

Engeland nog vele aanhangers, die de Hervorming af-

keurden en tegenwerkten. Na den vroegtijdigen dood van
EDUARD V1 9 in 1553, beklom MARIA, oudfle dochter

van

HENDRIK

VIII ,

den troon, en huwde ten volgenden

jare aan PHILIPS, Zoon van KAREL V. De Koningin ,

Romes kerkleer toegedaan , liet de Protestanten vervolgen en
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mishandelen op zoo wreede wijze, dat zelfs gematigde Pansgezinden het grootelijks verfoeiden. Zij deed zulks, offchoon zij plegtig had beloofd, op bet fink van Godsdienst
verdraagzaamheid te zullen betoonen.
De bekwarne Engelfche Schrijffter flelt in een treffend tafereel de treurige gebeurtenisfen dier dagen voor. Zij overdrijft niet ; maar blijft der waarheid getrouw in het fchetfen
der karakters ', zoo van Roomfchen als Onroomfchen. Men
bemerkt overal den geest des tijds in zekere opgewondenheid der gemoederen, lage wreedheid en domme heerschzucht aan den eenen, edele geestcitift voor eene heilige zaak
en vastheid van beginfelen aan den anderen kant — voorts
oak dat bijzondere, hetwelk den Engelfchen landaard onderfcheicit van andere volken.
De hoofdperfoon is OWEN WILFORD, die, echtgenoot
en vader zijnde, bet predikambt aanvaard had in den' Hid,
toen aan Geestelijken de vrijheid was hergeven, om eene
bui,velijksverbindtenis aan te gaan. Algemeen bij zijne Gemeente en ook bij velen buiten dezelve bemind, zoo , om
zijne kunde, als om karakter en wandel, predikte hij de
Hervormde leer met de beste • gevolgen; loch juist hierom
wordt o w E N, de Protestant , gehaat door de thans weder
bovendrijvende Pausgezinde partij, die eersc list en kunstg:epen beproeft, nu eens beloften en dan weder bedreigingen bezigt, om hem tot verzaking van zijn geloof te bewegen. Hij toont zich itandvastig, en wil liever bet fmarteIijkile leed ondergaan, dan, tegen zijne overtuiging, de
Roomfche kerkleer belijden. ALICE, zijne waardige echtgenoote, is een voorbeeld van tulle, vrouwelijke deugd , en
drattgt haar kruis met Christelijke lijdzaamheid. ROSE, de
zeventienjarige dochter, toont zoodanige fterkte von geest
en zoo verheven' moecl; dat zelfs de bitterfte vijanden verbaasd Haan. Men moet de buitengewone omflandigheden
van dien tijd in aanmerking nemen, om te. kunnen begrijpen , wat een feeder meisje, opgevoed in de beginfelen der
onderdrukte voorflanders van Kerkhervorming , door de kracht
des geloofs vermag. EDUARD, de zoon, een edel en vurig jongeling, geraakt mede in moeijelijkheden. ABEL A LL E N de nude getrouwe knecht , met zijnen ietrouwen bond,
deeit,:in hev lief, en leed der familie. Deze man fpeelt zijne
rol zeer goed ; alleen zouden wij zeggen , dat de Schrijfiter
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foms hem eene hier minder pasfende geestigheid heeft willen
in den mond leggen.
De vervolgers van de onfchuldigen onderfcheiden zich
door verfoeijelijke boosheid en verregaande laaghartigheid.
Doch daadzaken , in de Gerchiedenis van dien tijd opgeteekend , bewijzen, dat de Schrijffler hen geenszins to zwart
heeft gefchilderd. Sir RICHARD SOUTHWELL daarentegen is een man, die wel nit innige overtuiging de Roomfche kerkleer aankieeft en zuiks ter zaligheid noodig acht,
maar toch eenen afkeer heeft van het ketterdooden. Uit
zwakheid laat hij. zich door een' Spaansch' monriik geheel
beheerfchen. Door de fchuld van dien fluwen biechtvader
wordt de goedhartige vader,, in weerwil van zichzelven,
wreed tegen zijne eenige dochter.
De verfchillende karakters zijn alien good volgehouden.
Men leest de beide hoekdeelen met toenemende belangftelling
tot het einde toe. Wij hebben de vertaling niet kunnen vergelijken met het oorfpronkeiijke. Het kwam ons echter
voor, dat misfchien bier en daar eeti beter woord had kunnen gekozen worden. Enkele fouten, als der

nacht , der

herfst , zijn er ingeflopen.

en JACQUES POLTROT. HistorischRomantifche Tafereelen nit den Godsdienstoorlog van FrankUit het Hoogduitsch van
rijk , in de zestiende
A. VON TROMLITZ. Te Nijmegen, bij J. F. Thicmc.
In gr. 8va. 327 Bl. f 2 - 90.

ANNA GROSLOT

P et

werk vangt aan met eene gefchiedkundige inleiding ,

ten doel hebbende om den lezer bekend to maken met het
tooneel en den tijd der ware gebeurtenisfen , die ten grondflag zijn gelegd voor beide de verhalen, die hier voorko.
men. Beide behooren tot den did , waarin de outs EN in

Frankrijk

den meesten invloed hadden en zelfs het Konink-

lijke geflacht beheerschten. Het eerile verhaal , dat ons
bier wordt aangeboden , ANNA GROSLOT, flelt ons haar
voor als de beminnelijke dochter van JEROME oRosLoT,

Orleans, die door FRANS
DEN II om deze zijne godsdienilige gevoelens ter dood

het hOofd der Hervormde partij to

wordt veroordeeld. De dood echter van dezen Koning , nog

90

A. VON TR 05 MLITZ, ANNA GROSLOT , ENZ.

eer het vonnis is voltrokken , veroorzaakt zijne redding en
ANNA ' S ongehoopte verbindtenis met LA moTHE, een'
haar waardigen geliefde. Het tweede verhaal heeft ook eene
ware gebeurtenis ten onderwerp , de vermoording van den
beruchten Hertog VAN GUISE door jAcQuEs POLTROT.
Beide verhalen getuigen van des Schrijvers gemeenzame bekendheid met de gefchiedenis en het karakten der in dezelve
handelende perfonen. Zijne levendige verbeelding flelt hem
in (hat, om zijn onderwerp op eene belangwekkende wijze
te fchilderen. In alle opzigten beantwoordt het werk aan
de vereischten van gefchiedkundige romans , en wij twijfelen
er niet aan, of lezers , die in zoodanige lektuur fmaak hebben, zullen dit boek met genoegen lezen.

een voorbeeld van edele zelfopofering , een Boek
inzonderheid voor jonge Yrouwen en Moeders. Prij vertaald nit het Hoogduitsch door A. B. VAN MEERTEN,
geb. SCHILPEROORT. II Deelen. Te ilmfierdam , bij
J. van der Hey en Zoon. 1834. In gr. 8vo. 597 Bl. f 5 - 90.

L A URA,

L AURA ortoss, eene Predikantsdochter, door teleurgefielde
liefde gekrenkt , Gouvernante van een kind , ALWINA, bij
Graaf en Gravin soLD EN, offert de liefde, die zekere

behoeve van hare
welke zij bemerkt

Beer STEINAU haar toedraagt , op, ten
jongere vriendin LUCIE WOLDNER,

heeft dat hem bemint, en op welke zij zeer verilandig en
edelmoedig deszelfs neiging weet over te brengen , zoodat
het een zeer gelukkig huwelijk wordt, terwiji zij fleeds de
wijze en hartelijke vriendin en raadgeeffter van Luc I E blijft ;
maar na den dood van deze , en volgens derzelver dringend
verlangen, wordt zij de echtgenoot van STEINAU. Ziet
daar het eenvoudige thema van dezen Roman ; dat men uit
brieven, meest van LAURA aan hare zuster JULIA en aan
LUCIE, en van STEINAU aan zijnen vriend ADOLF, verneemt. — , Nu ja ! dit is wel een mooi , maar toch doodeenvoudig thema" , zeggen misfchien fommige Lezeresfen;
er fchijnt zoo niets

gecompliqueerds

in, en wij vatten het

zoo terflond." Ja , mijne Geeerden! zoo is het ook ; maar
dit thema worth met zoo vele variation gefpeeld , er

is zoo

veel fchoons en welluidends in , en het lost zich alles in
zulke harmonic op , dat ik geloof, dat gij het met genoegen
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hooren zult; met andere woorden, er is zoo veel gezond
verfland, zoo veel godsdienflig en zedelijk gevoel, en te
gelijk zoo goede zamenhang in alles , en zoo veel bevalligheid van voordragt in, dat ik het u om meer dan eene reden kan aanprijzen, en ik de verrasfing der nieuwheid niet
voor u wegnemen wil, door u eene breedvoeriger fchets
van het werk te geven ; en volgens eene aanteekening (D. I ,
bl. 199) kan ik u zeggen , dat de hoofddaad, de opoffering

een boek
inzonderkeid voor jonge vrouwen en mo&ders, en in het eerst
van LAURA, eene ware gebeurtenis is. Het heet

dacht ik, dat dit flechts een uitlokkende titel was ; maar
nader zag ik, dat het toch bijzonder ook voor deze zeer
nuttige dingen bevat: doch dit behoeft u, die dit niet zijt,
of u , die dit misfchien nog wel zoudt wenfchen te worden , van de lezing niet of te houden , want gij zult er ook
voor u veel bruikbaars in vinden , en het niet onvoldaan
nederleggen. — , Maar heeft Mijnheer de Recenfent dan
niets aan te merken, dat hem in dit boek niet of minder
goed voorkomt ? Een Recenfent heeft immers altijd wat te
vitten." — Met uw verlof, mijne lieve Lezeresfen! een
Recenfent en een vitter zijn geen namen van dezelfde beteekenis ; en vervalt zelfs de eerfle , hoe goed ook anders ,
er fomtijds toe, dat hij op kleinigheden foot of ze opzoekt , die hij , bij al het voortreffelijke, wel voorbij kon
gaan , denkt dan , dat ook hij een mensch is , en hem iets
menfchelijks overkomt! — Maar gij vraagt , of Rec. over
het boven aangeprezene boek dan niets meer te zeggen, er
niets op aan te merken heeft. Ach! wat zou het baten,
mijne Waarden! al ging hij zich nu eens in zijnen critifchen
regterfloel zetten, om deftige uitfpraak te doen , wat hij
fchoon, en wat niet fchoon, en waarom hij dit zoo vond;
waarom hij dit of dat liever niet of anders gefleld zou hebben? De oorfpronkelijke Schrijffler zou zijne wijsheid toch
niet lezen; en bij de Vertaalfler, die zich zoo wdl gekweten heeft, met dezen goeden Hoogduitfchen kost in eenen
goeden Nederduitfchen fchotel op te disfchen, zou hij er
flechten dank mede behalen ; en gij, vreest hij, zoudt het
toch niet lezen, maar liever het boek zelf, en daarover
zelve oordeelen. — Misfchien vindt gij dan met hem, dat
het huwelijk van LAURA met STEINAU wat gemakkelijk
en fchielijk gaat , hoewel het in de gegevene omflandigheden, indien men zich in het werkelijke leven verplaatst ,
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zeer begrljpelijk is: doch misfchien zon het u nog meer bevredigd hebben, indien de geheele . gefchiedenis anders afgeloopen ware; maar, maar dan zoo zij ook minder romanesk
geweest zijn. Goedlteuren zult gij het echter, dat de eigenlijke verbindtenis van L , AUR A met s T E I N A U bijkans ongemerkt plaats beelt, bet verdere zich goed flaande houdt
en niet lang gerekt worth, en de twee laattle brieven een
belangrijk ernftig Plot bevatten. -- In LAURA vooral erkent
gij (gelijk flraks gezegd i's) een fchoon godsdienflig en,
neemt gij alles zamen, een Christelijk godsdienflig gevoel,
en gij prijst het nograns te regt, dat zij dit niet kwistig ten
toon fpreidt; maar misfchien wenscht gij toch, dat het Chris_
telijke bier en daar nog meer openlijk uitgedrukt flonde. In
het eerfie Deel hindert u misfchien het wet al te dikwijls
voorkomende

noodlot ; met L AURA zegt gij , 107: „ lie-

ver de leiding der Voorzieni3Oeid" ; en als gij hare zecr
goede teregtwijzing desaangaande, D. II , hl. 160, leest ,
zult gij er welligt geheel mede bevredigcl zijn. — Misfchien
zult gij oordeelen, dat de flijl Nvel eens wat al te hoog
boven den brievenflijI, .en de voorfielling der verhaalde zaken boven de ondervinding des gcwonen levens verheven is.
Wat het eerfle betreft; ja! indien dit work door een' Man
gefchreven ware, dan zoo Rec. daarover nog wel een
woordje willen wisfelen; maar nu is eene Vrouw de Schrijffler, eene Vrouw de Vertaalfler ; en dus eerbiedig de band
op den mond! anders mogten zij eens bet barde woord over
hem uitfpreken, dat LAURA zich , D. I, 21, laat ontvallen, dat „ alle mannen egoisten zijn", waartegen hij
evenwel met alle bercheidenbeid

protest

aanteekent. \Vat

het laatfle aangaat, hij wil niet ontkennen, dat men bier
wel eens hooge poezij des levens aantreft, welke gij in bet
alledaagfche proza der gewone wereld niet zoo ligt wedervinden zult; en hij zou a daarbij wel willen toeroepen:
„ Denkt, dat bet in een' Roman that! Gij Gouvernantes ,
bij voorbeeld, denkt, dat alie Graven en Gravinnen, of hoe
die menfchen van hoogen titel ook heeten, geen Graaf en
Gravin SOLDEN, en hunne kinderen alien geen A L w IN A s
zijn! Maar zijn ook alle Gouvernantes wel L AURAS? " enz.
Doch wilt gij eenen vriendenraad van Rec. aannemen, trekt
dan de quintesfence uit do voorflelling van de bier aangeprezene goede gezindbecien en laden ! Neemt deze met u
in het poetifche en het prozaTich ,2 i:efieek,:! van ow Leven;
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en gij zult er u wdl bij bevinden , als bij een kostelijk flerkingsmiddel van den geest! Denkt vooral niet, dat, waar
LAURA hare verftandige raadgevingen en opmerkingen mededeelt , bet eene te hooge poezij is; maar acht en gebruikt
het, als verflaanbaar en bruikbaar proza, waarmede gij
overal en ten alien tijde voordeel kunt doen! — En bier.,
mede, geeerde Lezeresfen! na hulde aan de onbekende
Schrijffter en vriendelijken dank aan de hem perfoonlijk
ook onbekende Vertaalfter, geeft Rec. u dit werk over;
en, affcheid van u nemende, wenscht bij u van deszelfs lezing zoo wel veel nut, als veel genoegen."
Het Kerkhof buiten de Heerepoort te Groningen, of vlugtige ,
wijsgeerige , godsdienflige en zedekundige Befchouwingen van
hetzglve. Door H. J. ABBRING. Te Groningen bij J. Oomkens. 1833. .111 gr. Svo. 15 Bl. f : -25.
Rec. begrijpt niet, waarom de Schrijver de begraafplaats
buiten de Heerepoort het Kerkhof ncemt. Deze benaming
past immers daar niet meer , waar men de dooden verre van
de kerken begraaft. Het ftukje zelve bevat vele goede aanmerkingen, die grootendeels ook op andere begraafplaatfen toepasfelijk zijn, en door menigeen met genoegen gelezen zullen wprden. De begraafplaats buiten de Heerepoort heeft
echter,, wegens den weg derwaarts en de nabijheid van het
Sterrebosc jets vooruit, dat men niet overal vindt. De
Heer ABBRING noemt dit bosch bij herhaling een woud ;
de Iezer , die nooit op de plaats zelve was, zal buiten twijfel hierbij aan een bosch van meerdere uitgefirektheid denken. De Schrijver zegt: De wandelaar float ongevoelig eenen
blik op de plaats , waarvan hij eenmaal eenige voeten ruimte
denkt in te nemen; maar bier komt toch ook menigeen wan.
delen , die elders begraven zal worden. ABBRING had zijne
meening, weike goed is, juister kunnen uitdrukken. Is ongevoelig ook wel het regte, ondubbelzinnige woord ? De
Schrijver onderftelt immers , dat de wandelaar onmerkbaar
wordt overgebragt in (op) een z,edelijk flandpunt. Het is jammer, dat hij in dit anders lieve ftukje niet wat meer op keurigheid van uitdrukking zich heeft toegelegd. Hij laat zich
bl. 3 voeren door zijn' geleigeest — wat denkbeeld moet de
Christen hieraan bechten ? Hij fchrijft b1. 11: Binnen tredende,

94

H. 3. ABBRING, HET KERKHOF TE GRONINGEN.

verkondigen u twee heerlijke fpreuken op twee zerken , dat gij
een' Godstuin zult betreden. De Duitfchers noemen eene begraafplaats Gottesacker, maar het woord Godstuin is bij ons
in deze beteekenis niet gangbaar en zoude ook minder gepast zijn. Terflond hierop laat hij volgen : „ Toen ik mij
hu werkelijk in dit tolhuis der natuur, dezen flagboom voor
het laden, dien eindpaal van leed en krenkingen , die zoete
verblyven der rust voor den pelgrim be y ond ," enz. Welk
eene opeenftapeling van ongelijkfoortige beelden! In denzelfden volzin heet de begraafplaats tolhuis , flagboom , eindpaal, zoete verblifren. Van flerven fprekende, zegt men wel
den -tol der natuur betalen ; maar is de begraafplaats dan het
tolhuis? Als de tol betaald is, wordt de flagboom weggenomen , en men gaat het tolhuis voorbij ; doch de eindpaal
kan nog verre zijn, zoodat de reiziger een' langen weg moet
afleggen, eer hij de zoete verblijven der rust bereikt. Een
weinig verder leest men , dat de braze mensch bier (te weten , in dit tolhuis der natuur) eindelijk zijn floffelijk deel
der aarde toevertrousvt , (doet hij zelf dit, of doen het anderen?) en dat hij zijne aardfche fchelp, die hij zoo zeer
koesterde , Welke hem zoo menig zinnelijk genoegen verfchafte ,
bier aan de maden ten prooi moet laten , enz. Men vergelijkt, ja , bet fterfelijk ligchaam bij eene fchelp, die wordt
weggeworpen, wanneer de parel uit dezelve is genomen;
doch de fchelp op zichzelve heeft geene waarde, en kan
ook niet aan de maden tot eenen maaltijd flrekken , waaraan
ze zich zullen vergasten , zoo als AsnaiNG het bier
drukt. Wicht, in de beteekenis van meisje, en wel in tegenftelling van knaap, is een Provincialismus. — Wij prijzen
geest en ftrekking van dit boeksken.
verkorte Vaderlandfche Historie in Yragen
en Antwoorden, voortgezet tot na de oprigting van het
Koningrijk der Nederlanden, ten dienge der Jeugd in de
Scholen en Huisgezinnen. Te Dordrecht, bij Blusfe en van
Braam. 1833. In kl. 8vo. 143 Bl. f 50.

WAGENAAR' S

Het voorberigt aan de Nederlandfche jeugd is op rijm gefteld, en luidt als volgt:
Dit werkje geeft , in zuivre taal,
Een bondig, een opregt verhaal
Van Nederlands Gefchiedenisfen....
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In het algemeen wordt z-alks naar waarheid van dit boeksken
gezegd ; op de zuiverheid van taal valt echter wel iets of te
dingen, b. v.

historie is geen zuiver Nederlandsch , en niet

flechts op den cite!, maar ook in de opfchriften der hoofdftukken komt dat noodelooze bastaardwoord telkens voor,
gelijk bl. 12-37 ingefloten.
Het verje zegt verder:
't Heeft, in veel uitgeftrekter blain,
De fcherpfte toetfe al doorgeflaan,
En wordt u thans op nieuw gefchonken

Door de eigen pen, dezelfde hand....
Dit is ons onbegrijpelijk. Maar laat ons verder hooren:
Doch meer gefcbikt naar uw verftand,
Om ook uw leerzuchr meer te ontvonken.
Maar ftel zijn nut niet flechts gelijk
Met dat van eene

landskronijk

Waarom toch niet? Eene beknopte landsgefchiedenis heeft,
in het wezen der zaak, altijd veel van eene kronijk.
Neen , neen ! (zegt de Schrijver)

in't antwoord op de vragen ,

Zoo gij met lust en aandacht leest,

Steekt zulk een voedfel voor uw' geest,
Dat zelfs den kieschten kan behagen.
Eigen lof riekt kwalijk , en hetzij de Schrijver dat rijmpje
zelf gemaakt of het van een' ander ter plaatfing ontvangen
heeft, door de opname prijsc hij zijn werk boven mate en
waarde. Dat zielevoedfel, hetwelk zelfs den meest kiefchen
behagen kan , hebben wij bier niet gevonden; fchoon wij
anders den Schrijver gaarne den lof willen geven, in 't algemeen datgene gedaan te hebben, wat hij , voor kinderen
fchrijvende,

behoorde te doen. Het is dus een goed en nut-

tig kinderboekje, dat nit den aard der zaak eene in vragen
en antwoorden geftelde kronijk is, voor zoo ver dit kon,
!lit WAGENAAR' S voortreffelijk werk zamengetrokken.

Handboekje bij het onderwijs in de wiskundige Aardrijksbefchrijving , volgens de nieuwe Aardglobe van c. COVENS,
tot gemak van Onderwijzers en Leerlingen ; door J. V A N
WIJK, ROELANDSZ. Ifle Stukje. Te Kampen, bij W. J.
Tibout. 1834. In kl. 8vo. XII en 94 bl. f : -70.

!6 3. VAN CV R, ROELANDS Z. , HANDBOERJR , ENZ.

Verjaargroete aan den Weled. Heere 3. V A N W If K , R 0 E.
LANDSZ., door P. II. GALLi. Te Kampen, bij W. J.
bout. In 8vo. 11 Bl. f :- 30.
De verdienftelijke VAN VVIJK wont ook weder , in het eerfle hier aangekondigde flukje van zijn Handboekje bij het
onderwijs in de wiskundige Aardrijksbefchrijving volgens de
nienwe Aardgiobe van c o v E N s , ten nutte der jeugd werkzaam te zijn en te willen blijven, al is het, dat zij n arbeid
wel eens door fommigen miskend, of uit een verkeerd gekozen oogpunt beoordeeld wordt. Hij vinde in het nut, dat
hij flick , de beste belooning voor zijne onvermoeide vlijt!
Ook de welmeenende hulde zijner hoogfchatters zal hem
zeker,, als zoodanig, niet ongevallig zijn, en hij verdient
grootendeels den lof, welken de Heer GA L LA hem toezwaait in zijnen Verjaargroet. Wat de dichterlijke waarde
van dat vers betreft , wij kunnen er voor onszelven met
hoog meé loopen. De ganfche vinding fchijnt ons gekunfleld , en er wordt geweldig veel in overhoop gehaald, dat
bij het onderwerp weinig te pas komt. Ook fchijnt de Heer
GALL.i zich nog niet gemakkelijk in de taal der Zanggodinnen te kunnen uitdrukken. Hij fchijnt dit flechts , want wij
hebben betere gedichten van hem gelezen; maar nu kunnen
wij alleen over het ons hier aangebodene fpreken. Wat moet
men denken van dergelijke regels , bl. 5:
Verkwikkend is de rust , wanneer ze op donzen vlerken
De fponde zachtkens naakt , en op onze ooglea firijkt,
En bij den uchtendgloor, en zonder dat we 't merken,
Vernieuwde krachten leent , en zelve I ons ontwijkt.
Maar als hoar luim de peul blfdt weigren op te fpreiden,
En zorge en onrust wenkt, en om ons heenvergaart, enz.
Verder,, bl. 7:
Daar praalt der kunjien God zijn eerbiedwaarde tempel ,
Wiens trotfche gevelfpits tot merk en opfchrift draagt:
Dat geen ontwijde (voor ongewijde) voet mag treden op
Dat

/lechts verdienge

den drempel,

dak door vaste zuilen fchraagt.

Die laatfle regel is enkel misbruik van figuurlijke taal. Over
die aetherifche fchragen zie roKEE, stmoNsz., Moderne

Helicon.

Bl. 8. Hier gonsde en joelde 't eens van 't fcheepsvolks laid
gefchater. Die regel is niet goed gedacht en in geenen Nederlandfchen fchrijfftijl gefield.
Over het geheel is dit gedicht meer een lofdicht, en wel
een wat te hoog gefiemd lofdicht, dan een hartelijke verjaargroet van den eenen vriend aan den anderen.
De Heer G A L L E wont, ook in dit ons weinig bevallende
dichtftukje, niet van aanleg ontbloot te zijn: hij ga voort
zich in de kunst te volmaken , en levere ons voortaan keuriger bewerkte voortbrengfelen zijner dichtluim

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen door j. w. STATIUS MULLER, Predikant bij de Evang. Lutherfche Gemeente te Amflerdam , enz. Te ilmfierdam , bij C. L. Schleijer.
1834. In gr. 8vo. 299 BI. f 3- 60.
Len woord aan mine Gemeente, op den 21 Sept. 1834,
ztynde de dag der godsdienflige viering miner v0en-twintigjarige Ambtsbediening bil dezelve. Door
J. W. STATIUS MULLER. Te ilmflerdam ,
C. L. Schleijer. 1834. In gr. 8vo. 32 Bt. f : -50.

D e Deer S

TATI US MULLER, door eenige nuttige
fchriften reeds lang met lof bekend, werd, door verzwakking zijns gezigts , tot zijne gewone werkzaamheden buiten ftaat gefteld ; maar , wenfchende nogtans
eenigzins bezig en voor zijne Gemeente nuttig te zijn,
befloot hij tot de tiitgave van cenige, anders niet voor
de drukpers beftemde Leerredenen. Datzelfde voortdurende gezigtsongemak belette hem ook, den dag zijner
vijfentwintigjarige ambtsbediening in zijne tegenwoordige
Gemeente perfoonlijk te vieren ; maar hij wilde nogtans
een woord tot dezelve fchriftelijk fpreken. — Nemen
wij doze omflandigheden in aanmerking , dan zou onze
kritiek bijkans zwijgen , al ware zelfs het werk van mindere gehalte ; maar het hceft op zichzelf genoeg, om
zich aan te bevelen , en ontflaat ons dus te meer van
breede en ftrenge beoordeeling : en wat wij 'nog aan te
merken mogten hebben , moge (indien het al van zoo
veel belang is) meer tot leering van anderen , dan ten
behoeve van den Schrijver zelven zijn.
Men vindt hier dan in hare foort goede en zeer nuttige Leerredenen , waarin belangrijke onderwerpen behandeld worden. H-ooge vlugt of kracht van welfprekendheid moet men er over 't gcheel niet in zoeken ;
BOEKBESCII. 1835. NO. 3.

98

j.

IV. STATIC'S AIULLE

maar heldere denkbeelden , geleidelijke orde , eenvoudige
en duidelijke voorftelling , ernst met liefde vereenigd , dit
zal men bier zeker vinden ; en tot aankweeking van godsdienftigen zin lezende , zal men het bock niet onbevredigd
nederleggen. — Wij zullen den inhoud der tien Leerredenen, bier of daar met eene kleine aanmerking verzeld ,
kortelijk mededeelen.
I. Hoe goad het voor ons zijn zou , dikwills van de
menfchen te denken, dat zij niet weten , wat zij doen.
Tekst L LT K. XXIII: 34a . Gepredikt na de viering des
Avondmaals , en wel bij den aanvang van de overdenking der kruiswoorden in de Lijdensweken. Het
thema wordt in de volgende bijzonderheden goed ontwikkeld : 1. Het boezemt ons menschlievende gezindWen in. 2. Het maakt ons genegen tot verzoenlijk.
heid. (Behoort dit oak niet tot het eerfte ?) 3. Het
verzwakt den fchadelijken indruk van kwade voorbeelben. 4. Het komt te pas bij het handhaven der eer
van .onze Godsdienst. Met een kort woord , op het gehouden Avondmaal pasfende , -wordt alles befloten. —
Dem en fommige andere Leerredenen hebben eene dubbele inleiding ; en in deze eerfte laat het zich nog verdedigen , als algemeene inleiding tot de overdenking der
kruiswoorden ; maar anders kan Rec. de vereeniging der
zoogenaamde exordia remota et proxima, hetzij dan dat
men ze vooraffpraak of inleiding noeme , niet aanbeve.
len , want zij overladen de aandacht , en rekken noodeloos de iengte der Leerredenen.
II. Redevoering van j u D A. Tekst GEN. XLIV:
14-34. Deze redevoering of liever toefpraak van j u D A
tot j O Z E F wordt eerst in het licht der voorafgaande
omaandigheden gefteld en kort geparaphrafeerd , en daarna het zedelijk onderwijs afgeleid nit de fchoone den.
den van den fpreker,, die er in doorftralen , namelijk
voorzigtigheid , met arenge waarheidsliefde gepaard ; de
teederile liefde omtrent ouders ; befcheidene vrijmoedigheld in het fpreken der waarheid (dit misfchien beter bij
of terltond na het eerfte) ; getrouwheid in het honden.
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van het eenmaal gegeven woord. Eenheid zoeko men
dus Kier niet , Welke misfchien in de ouderliefde van
j uon, als het middelpunt zijner handeling , zou te
vinden zijn ; maar zoo als het bier behandeld is , is het
eenvoudig en nuttig.
NA BO T ii's wijnberg, of de gevolgen der onIII.
vergenoegzaamheid. Tekst 1 K 0 N. XXI: 1-16. Het
onderwerp wordt door den tekst goed in bet licht gefteld , en de onvergenoegdheid , als verderfelfjk voor
rust en deugd , in eenige bijzonderheden bewezen ;
waarna , in nuttige opmerkingen en vermaningen , eenige
hulpmiddelen tegen dezelve worden aangeprezen.
IV. Hoedanig lvij 072S naar het voorbeeld en de
grondbeginfelen van JEZUS, omtrent gefiruikelde en
gevallene fnenfchen to gedragen hebben. Tekst
VIII: 1-11. Niet minder belangrijk , maar levendiger
van ftijl , dan de derde , is deze Leerrede. Gepast is
de inleiding , hoewel in het eerite gedeelte wat te langl
Men heeft medelijden met ongelukkigen in bun lot ;
waarom dan ook niet met zedelijk ongelukkigen ? Na
opheldering van het verhaal , worden drie regels daaruit
1. Haat den zondaar niet , maar hebt medeafgeleid
lijden met hem ! 2. Wie zonder zonde is , die werpe
den eerilen (teen ! 3. Ga been , en zondig niet meer I
(Een paar vragen , omtrent het tweede , de eene uitlegkundig , de andere zedekundig ! Zou jEZUS met dit
zeggen wel die perfonen zelve letterlijk bedoeld hebben ?
Immers niet de regters , maar de getuigen wierpen den
eerften (teen. Was het niet een fcherp verwijt van Israels toenmalige onzedelijkheid op dit punt , en van de
algemeenheid dier zonde , waardoor het itraffen naar de
wet in onbruik geraakt en bijkans onmogelijk was ?
Kan men dus dit zeggen van jnzus, op een zoo bijzonder geval ziende , wel zoo onbepaald als zedelijken
regel voorflellen ? Is het althans als zoodanig wel duidelijk genoeg ?)
V. Wat wit van kinderen kunnen en snoeten leeren,
zoo wij in het,Hemelf*willen komen. Tekst MATT H.
G2
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XVIII: 3. Ook hier is veel goeds gezegd. Er is ook
ja , veel van kinderen te leeren , hoewel dan toch met
veel bepaling ; maar zou J E z u s dit alles hier wel bedoelen ? S telt Hij hier den eenvoudigen kinderzin niet
eeniglijk over tegen zijner Discipelen rangzucht ? En
is dit dus niet het 6d nige hoofdpunt , waaruit dan ook
nog wel een nuttig onderwerp voor de Christenen in
't algemeen te maken is ?
VI. De breede en de fmalle weg. Tekst MAT T H.
VII: 13 , 14. Mede een ftichtelijk onderwerp , misfchien `vat te veel als locus communis behandeld. —
(Zou het wel geheel juist zijn , den weg der deugd
eenen zeer onaangenamen weg te noemen ? Het is immers de weg , die ten leven leidt.) — Hierbij eene
algemeene vraag , die evenwcl het werk van den Heer
MULLER niet uitfluitend raakt. Zoekt men niet wel
eens te veel in elke uitdrukking van dat fpreekwoordelijk gezegde van J E z u s ? Zou het ook niet zijnen
bepaalden zin in dien tijd hebben , toen JEZ u s'
leer nog bij zoo velen tegeniland vond , gelijk zijne
Discipelen , tot welke zijne rede gerigt was , ook zouden ondervinden ? Het ilaat immers in verband met
vs. 15 , waar van valfche Profeten gewaagd wordt ,
voor welke , al mogten die eenen breeden weg aanwijzen , zij zich te wachten hadden. Zou J E z u s er ook
wel mede bedoeld hebben , dat er in het algemeen en
altijcl flechts weinigen deugdzaam en gelukkig worden ?
\Vas het zijne manier wel , om ons zulken bekrompen maatftaf der beoordeeling van anderen in handen
te geven ?
VII. Het H. Avondmaal , een voortdurend
voor de Goddelijkbeid der zending van JEZUS, en
vow' de waarheid z liner leer. Tekst L u K. XXII: 19".
Eene Leerrede over een zeer belangrijk onderwerp en
zeer wel bewerkt , die Rec. met bijzonder genoegen ' gelezen heeft, en eene der beste van dezen bundel acht ;
maar waarop hij alleen deze bedenking zou hebben , dat
zij hem voor de gelegenheid , waartoe zij gediend heeft,
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„ onmiddellijk voor de viering des H. Avondmaals" ,
veel te lang voorkomt , daar hij van gedachte is , dat
die plegtigheid door geen lange Leerrede moet overladen
worden. Dit fchrikke echter niemand van de aandachtige lezing af,, waarbij men voor verfland en hart bevrediging zal vinden !
VIII. De vreeze Gods , de hoogJle wijsheid voor den
mensch. Tekst j 0 B XXVIII: 28. Wat het zegt , God
te vreezen; ,dat dit de ware svgsheid is ; dat het God
zelf is , die ons deze svijsheid gelecrd heeft ; dit zijn de
drie hoofdpunten dezer goede en nuttige Preek , die met
korte en hartelijke toefpraken tot jonge lieden , ouders
enz. zeer gepast befloten wordt.
IX. Gods onbegrilpelijkheid , weldadig voor ons.
Tekst j o B XI: 7 , 8 , 9. Het plan is : De waarheid ,
in den tekst geleerd , ontvouwen en bewijzen ; — de
bedenking nit den weg ruimen , alsof God nu, wegens
zijne onbegrijpelijkheid , geen voorwerp onzer aanbidding
kon zijn ; — doen zien , hoe heilzaam en weldadig het
zelfs voor ons is , dat wij God niet kunnen begrijpen. —
Het eigenlijke onderwerp vindt men dus eerst in het derde en kleinfle fluk , en het ligt ook in bet geheel niet
in den tekst ; maar wat er over gezegd wordt, is op
zichzelf wel.
X. Hoe zonde zich met zonde firaft. Tekst LUK.
XVI: 1-9 , bet gewone zoogenoemde Zondags-Evangclie. Het onderwerp is niet naar bet hoo fddoel der
gelijkenis , die ook niet opzettelijk verklaard wordt,
maar, gelijk bet bij zulke meermaals behandelde floffen
dikwijls gaat , flechts van ter zijde daaruit afgeleid.
Evenwel bet is erne zeer ernftige Leerrede , waarin ook
van den tekst een nuttig gebruik , ter opheldering der
behandelde waarheid , gemaakt wordt.
Het ftukje eindelijk , getiteld : .den woord aan rnijne
Gemeente enz. , is geen Leerrede , maar een plaatsvervangend zeer hartelijk woord, naar tijclsgelegenbeid allezins gepast. Het een en ander worde door 's Mans
Gemeente met genoegen en vrucht ontvangen ! de bundcl
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Leerredenen !Heine ook elders veel Christelijk nut ! en
de waardige Steller ondervinde, bij de verduistering zijns
gezigts , dat het verkwikkende licht van de Godsdienst
helder in zijne ziel fchijnt

Zestal Leerredenen, nagelaten door JACOBUS SIEs Kandidaat voor de Ileilige Dicnst. Te
Groningen, bf,i, R. J. Schierbeek. 1834. Itx gr. 8vo.
8 et; 138 id. f' 1 - SO.
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anneer in de voorrede van dit bnndeltje gezegd
wordt : „ wie bewondert bier niet de heldere , oorfpronkelijke inzigten in de Bijbelleer,, den levendigen flip ,
„ den diep in het hart indringenden toon , en bovenal
„ de gemoedelijke , ondervindelijke en zoo duurzaam
roerende voorftelling van het den Spreker roerende
„ Christendom ?" dan achten wij dit wel eenigzins
civerdreven , maar aarzelen echter niet , deze Leerredenen
in vele opzigten voortreffelijk te noemen. Ware den
braven, verdienitelijken Opiteller een Langer leven op
airde vergund geworden , bij zou ongetwijfeld , bij verdere oefening een fieraad voor de Christelijke kerk zijn
geworden ; maar dit heeft niet mogen gefchieden. Na
rijkelijk zijn deel gehad te hebben aan de wederwaardigheden dezes levens , nam God hem tot zich , in den
jeugdigen leeftijd van nog geene 23 jaren. Wij hebben
deze zijne opftellen met veel ftichting gelezen , en billijken de droefheid van de Embder gemeente over den
dood van dezen jongeling , die z66 ter harer leering en
vermaning fprak. Niet alleen wegens het weldadig deel
der uitgave , maar ook om de innerlijke waarde dezer
Leerredenen , prijzen wij dezelve ten ernftigfle aan , opdat ons publiek zich deze gemoedelijke lectuur aanfchaffe , en daardoor tevens medewerke ter verbetering der
omftandigheden van de bedroefde moeder des ontflapenen , welke zoo veel heeft moeten opoiTeren , om dezen
te doen worden , wat hij geworden is. Bij deze aanbe-
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veling geven wij alleen tekften en onderwerpen op. L
Roem in het kruis van onzen Fleer J. C., naar Gal.
VI: 14. II. Het zain nabs God, naar Ps. LXXIII:
28a. III. De dienst van de wereld en van God , naar
1 Joh. II: 17. IV. Het aardfche leven een zaalt0
voor het volgende , naar Gal. VI: 7b. V. Gods' goedertierenheid bedoelt des zondaars bekeering , naar Rom.
II: 4b. VI. De kracht van Christus in den Christen,
naar Phil. VI: 13.

Het Christendom, een werk niet uit menfchen; maar
tilt God. Leerrede over Hand.. V: 38b , 39a ; ter
viering van het achttiende Ecuwfeest der vestiging
van het Christendom.. Uitgefproken den 27 Mei
1833 , door R. W. VAN ROSSUM, Predikant te
ISTieuwenhoorn. Te 's Gravenhage , bij J. P. Beekman , Hz. 1833. In gr. 8vo. 32 Bl. f : - 35.
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ij zijn het eens met den Recenfent van de bekende
Goedevrijdags-leerrede van den Zwolichen Leeraar V A N
SENDEN in dit Tijdfchrift , en houden het daarvoor ,
dat de invoering van het Christendom geene zaak is ,
die het voorwerp van een plegtig Eeuwfeest zijn kan.
Echter laten wij hieromtrent gaarne aan ieder zijn gevoelen , en hebben dus deze Preek van den Eerw. vA N
ROSSUM, zonder tegen dezelve te zijn ingenomen , gelezen. Hij toont in dit welgefchreven opitel eerst aan ,
dat het Christendom , indien het een raad of een werk
uit menfchen ware, niet kon worden gevestigd , noch
blijven beflaan ; lettende daartoe op den haat , waaraan
JEZus gedurende zijn openbaar leven was blootgefteld,
en die zich voornamelijk bij de Grooten des yolks openbaarde — op het karakter (liever den !land) van j Ez u s' , vergeleken met het werk , dat voor
hen was achtergebleven — op de beginfelen van J Ez u s' leer , vergeleken met de toenmaals heerfchende
denkwijs en zedelijkheid bij Jood en Heiden
en op
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de vervolgingen , waaraan de Apostelen en belijders
van den beginne aan , waren blootgefteld. Pervolgens
bewijst de Redenaar , dat het Christendom een raad of
een werk uit God is ; en dit uit de gefchiedenis van
deszelfs vestiging — uit de aanvankelijke uitbreiding van
hetzelve — uit den verderen voortgang dezer leer — uit
hare bewaring — en uit den zegen , dien het Christendom , van deszelfs vestiging af,, tot op den huidigen
dag , aangebragt heeft. Eindelijk worden de gevoelens
ontwikkeld , welke de herinnering hieraan in ons opwekken en verfterken moet. — Wij lazen deze Leerrede
met zeer veep genoegen. Zij is lang ; maar het was ook
eene bijzondere aanleiding. Taal en flit verdienen lof.
Dat de Nietovenhoornfehe en alle Gemeenten , welke
het geluk hebben , bewijzen te ontvangen van de hoogte , op welke de kanfelwelfprekendheid in ons Vaderland that, dat voorregt toch op prijs itellen ! Ach !
daar zijn er zoo velen , (wij fpreken in het algemeen)
die vroom gewawel ftellen boven echt Bijbelfche , milde
voorftelling van het reine Christendom ! Mogt , ook in
dit opzigt , het werk dat uit menfchen is , wijken voor
de levende woorden Gods !

De Ontheiliging van het Huis Gods , op den 18 07 17
October 1834, te 's Gravenhage , door A. CAPADOSE, Med. Doctor. Te 's Gravenhage, b fy J. van
Golverdinge. 1834. In gr. 8vo. f : - 30.
lets over de Ontheiliging van het Huh Gods, cnz.
van A. CAPADOSE. Door A. KIST, EZ. Ziet
daar buiten fchreeuwden de fnoevers. J EsAIA
XXXIII: 7. Te Dordrecht, bij Blusfd en van Braam.
1834. 1n gr. 8vo. f : - 25.

Z onder , tot het wederleggen van de dwaasheden en
boosaardige aantijgingen van den Heer CAPADOSE,
de bijbelfche gezegden zoodanig uit derzelver verband te
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rukken , als de man zelf gewoon is dit te doen , om
eenen glimp aan het door hem beweerde te geven , willen wij alien , die eenig belang flellen in ons oordeel
over CAPADOSE ' S prulfchrift , eenvoudig opmerkzaam
maken op 2 Chron. XXIII: 12 enz. Toen nu Athalia
hoorde de fern des yolks , dat toeliep , en den Koning
roemde — in het Huis des Heeren — ziet (ook) de
Koning fond b fj* zijnen pilaar — en de Overflen en
de trompetten waren bij den Koning; en al het yolk
des lands was blade, en blies met trompetten; en de
zangers waren er met muzikale inflrumenten, en gaven
to kennen , dat men lofzingen zoll Coen verfcheurde
Athalia hare kleederen, en zij riep Verraad , verraad l Inderdaad ,. men behoeft deze plaats geen geweld aan te doen , om ze op CAPADOSE toe te pasfen ; want geheel zijn misbaar en klagt is zoo tamelijk
gelijk het kleederfcheuren en verraad , verraad roepen
van het booze wijf, hetwelk ook om geene andere oorzaak zoo fchreeuwt , dan omdat Kerk en Staat niet beftuurd worden , zoo als hare onverdraagzaamheid en
heerschzucht dit gaarne zouden zien. Ware onze Overheid in Kerk en Burgerflaat waarlijk zoo heerschzuchtig
en onverdraagzaam , als CAPADOSE Naar wenschte ,
dan hij groot gevaar , dat aan hem bevestigd werd
hetgeen in het 14de en 15de vers van hetzelfde Hoofdfluk verhaald worth van A T H A L I A. Daar wij niet
zoo onchristelijk zijn , om te verlangen , dat de man
zijnen lasterlijken uitval tegen het achtingwaardigne gedeelte van zijne landgenooten met den dood zal bekoopen , voegen wij uit de beide genoemde verzen en bet
21fte flechts datgeen zamen , wat tot onze pia vota
behoort : Jojada zeide : brengt ze uit — en zij ging
uit. En al het yolk des lands was blade , en de fad
werd
De Heer KIST heeft -de ondankbare moeite op zich
genomen , om het gefchrift van C A P A D O S E opzettelijk te wederleggen. Lezers , die ecne nicer uitvoerige
beoordeeling van C A P A D o s E wenfchen , dan wij het
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der moeite waardig achten , zullen hun verlangen bij
eerstgenoemden volkomen bevredigd vinden. Duidelijkbeid van voordragt , waarheidsliefde en iiefderijke befcheidenhcid verfieren zijn boekje.

Uitgezochte Verhandelingen , over Onderwerpen van Gefchied- , Staat- , Zede- en Letterkunde , van K. H. L.
P ö L I T Z, Ridder , Hofraad en Hoogleeraar to
Leipzig. Naar het Hoogduitsch. Te Leyden,
C. C. van der Hoek. 1833. In gr. 8vo. 331 Bl. f 2 - 40.
P 6 L I T z en zijne veelvuldige gefchriften zijn ook
bij ons niet onbekend. Zijne Gefchiedenis der iVereM
is v66r eenige jaren door NVITSEN G E Y S B E E K
vertaald. Het voor ons liggende boek is grootendeels van
eenen flaatkundigen aard , en loopt over bet thans zoo
veelvuldig behandelde onderwerp van den besten Regeringsvorm , die federt 1789 tot nu toe zoo veel twist
verwekt en zoo veel bloed heeft doen ftroomen. P 15LIT z behoort tot dezulken , die al dat bloed niet te
vergeefs gefpild achten , omdat de menschheid toch is
vooruitgegaan. Hij is echter geen Revolutionair,, maar
eerder een voorilander van het juiste midden. Hij onderfcheidt drie flaatkundige flelfels : dat der Omwenteling , van den Teruggang , en , tusfchen deze beide
door , dat der Hervorming. — Zonder de eerfle eenigzins goed te keuren , is hij echter nog meer tegen de
tweede , en hij draagt groote zorg , reeds in zijne
eerfle Verhandeling, de overeenftemming van den flrijd
voor burgerlijke en ftaatkundige vrijheid in onzen leeftijd met dien voor godsdienftige en kerkelijke vrijheid
ten tijde der Hervorming te vergelijken , hetwelk in de
negende Verhandeling door het verhaal van de fnoodheden des Boerenkrijgs en der Illunfierfche Herdoopers
nog nader wordt aangedrongen. Doch hier gaat de vergelijking in an opzigt mank. De Hervorming ging uit
van een' geheel godsdienftigen geest. (Zelfs de fchadc-
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lijke uitwas der Wederdoopers was flechts eene over-,
dr-living van dit beginfel.) Doch waar dweeperij in de
Franfche Omwenteling was , (en die was verfchrakelijk !) daar ging dezelve tevens gepaard met afkeer van
de Godsdienst , wel is waar vooral van de Remiche ,
maar toch ook van de Christelfyke in 't algemeen (men
zie flechts het werkje van L A II AR. P E du Fanatisme
dans la langue rëvolutionnaire); en wij behoeven de
monflers der Omwenteling, die de priesters met de
woede der Inquijitic vervolgden , hier niet eens te vermelden , maar noemen flechts MIRABEAU, CONDORCET, BRISSOT, het Vijfmanfchap van 4 September 1797, BENJAMIN CONSTANT, en zoo
vele andere zich noemende Liberalen, die den meest
onbeteugelden Godsdiensthaat aan den dag leiden.
Het is ook niet ter goeder trouwe gehandeld , en ook
alles behalve voorzigtig , dat de Schrijver de vooritanders der Terupperking met de vijanden der Godsdienftige Hervorming in dene klasfe plaatst , zeggende , dat
zij dezelve als tweeden zondenval befchouwen , en 'de
vrije drukpers daarom haten , omdat door haar de Bijbelvertaling in de handen des yolks -kwam , en de moedertaal tot de openbare Godsdicnstoefening werd gebezigd. Het is niet ter goeder trouwe ; want de genen ,
die gefireng het monarchale beginfel voorflaan , en de
Staatkundige Hervormingen met leede oogen zien , zijn
op verre na niet alien vijanden der Kerkhervorming.
Het is niet voorzigtig ; want daardoor worden , in zeker
opzigt , alle de voorfianders der Kerkhervorming onder
de terugiverkende flaatslieden (of zouden er die niet
wezen ?) van de zonde der vijandfchap tegen de drukpers vrijgekcnd. Anders kan men niet ontkennen ,
dat de tijd der Hervorming en die der Franichc Omwenteling veel overcenkomst met elkander hadclen. Beide
hadden hunne Ultra's ter regter- en linkerzijdc (fchoon
de boeren in Frankenland en de Herdoopers geenszins
met de Franfchen, nosh het treurfpel te Illuniter met
de Franiehe R.epublick in afgrijfelijkheid kan worden
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vergeleken). Ook zouden wij met PöLITZ ons wet
met het juste milieu kunnen vereenigen. Maar de
Schrijver moest deze daadzaken niet op verkeerde perfonen toepasfen , noch de mannen der terugwerking voor
zulken verklaren , die de drukpers door eene fpeelkaarten-, most- en fervettenpers zouden willen vervangen ,
noch het Ministerie WELLINGTON (van 1830) als
een terugwerkend Ministerie befchouwen , daar hetzelve
den gewigtigen maatregel van de Emancipatie der
Roomschgezinden in Engeland en Ierland heeft doorgezet. Maar fommige perfonen hebben het vooroordeel tegen zich , zoo als WELLINGTON en zijne
vrienden : men kan hem niet vergeven , dat htj de Revolutie te Waterloo heeft gefnuikt.
Het denkbeeld des Schrijvers , in lien Verhandelingen
uitgedrukt , is het volgende : Verderfelijk is bet ftelfel
der Omwenteling , hetwelk, den gcheelen grondflag der
Staten omver zoekt te werpen , en niets dan woelingen
en ftormen voortbrengt ; ten minfle even fchadelijk het
terugwerkende ftelfel , hetwelk eindelijk , door toenemend bederf,, den ftaatkundigen dood ten gevolge heeft,
ten zij de Staat zich door bet Hervormingsftelfel , de
invoering van gepaste , met tijd , omftandigheden en den
trap van zedelijke en godsdienffige befchaving overeenkomffige verbetcringen , vernieuwe, en daardoor de Omwenteling voorkome. (Hier wordt zelfs hct Christendom , als Hervorming van de Mozaifche Godsdienst
tot voorbeeld aangehaald.) Het Omwentelingsftelfel wil
onvoorwaardelijk bet Ideaal der Rede tot wezenlijkheid
brengen ; het Terugwerkingsftelfel befchouwt het als
de vrucht eener opgewondene verbeelding ; het Hervormingsftelfel wil Ideaal en ondervinding zoo veel mogelijk verbinden. Het eerfte wil de Souvereiniteit des
Yolks , de wetgevende Magt , titfluitend aan eene Volksvergadering op te dragen , en eene onbepaald vrije drukpers ; — het tweede , het Goddelijk regt des Vorften ,
die- (zegt P6LITZ zeer overdreven , want geen voorftander der legitimiteit , of hi,j moest een Turk zijn
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zal zulks beweren) in den kerker werpen , veroordeelen, ja tot den zijden ftrop en het f/zeren zwaard kan
veroordeelen , zonder eenige reden buiten zijnen allerhoogften wil te geven ; het wil verder Beene wetgeving
buiten de zijne , en het bezwaren , zoo veel mogelijk ,
der drukpers ; — het derde flelfel , einclelijk , erkent een
maatfchappe4jk verdrag , hetwelk de regten van Vorst
en Volk verzekert , den Regent de uitvoerende en (in
zijnen naam) de regterlijke, benevens een aandeel aan de
wetgevende Magt overlaat , en voorts vrijheid van druk. pers , doch beperkt door ontzag voor de regten van Regeringen , Kerkgenootfchappen en afzonderlijke perfonen.
Tusfchen de ftaatkundige beginfelen van Omwenteling
en Hervorming flaat , zegt POLITz, dat van beweging
in 't midden, gelijk tusfchen dat van Hervorming en Terugwerking dat van injlandhouding. Doch wij vinden
geheel niet , dat bet Bewegingsflelfel van dat der Omwenteling verfchilt : het is veeleer , volgens des Schrijvers eigene bepaling , eene voortgezette Omwenteling ;
en vele Julijmannen van 1830 zouden niets liever gewild
hebben , dan den goeden ouden tijd van 1793 , met Republiek , valbijI enz. , terug te erlangen ; want ROBE sPIERRE was de Heilig van het jonge Frankrijk ,
toen dit helfpook door de kracht en ftandvastigheid der
ware Hervormers , der Doctrinairen, naar den afgrond
is teruggedreven. Dit , met het St. Simonismus , zijne
gemeenfchap van goederen en vrouwen op den koop toe,
noemde men van 1830 tot 1833 partij der beweging.
Het beginfel van inflandhouding, hetwelk het beflaande , al is bet ook met vroegere verbeteringen , wil doen
voortduren , maar niet verder hervormen , wordt door
P6LITz bijna gelijkgefteld met dat der terugwerking ;
(dit confervative fielfel is echter het door de Ouden reeds
geroemde praefentern ftatum .R_eipublicae tueri) ja de beweging wordt bij de diligence , de igandhouding bij
eenen reiziger vergeleken , die in eene herberg het reizcn
vergect. Maar dan moet die herberg toch wel goed wezen ! Het Hervormingsflelfel moet toch eens Palen heb-
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hen; want men kan niet altljd en op den duur 'herv0D,
men; er client toch eens onwrikbare vastheid in den Staat
te komen , eu dan komt het ftelfel van inflandhouding
de tot beweging overhellende Hervormingen ftuiten. Mogt
het thans aan den edelen PEEL in Engcland gelukken,
dat hij , na door behoorlijke hervormingen aan den
wensch der bedaarden en gematigden te hebben voldaan ,
den voorthollenden wagen der beweging tegenhield! Dat
P O L i T z veel te zeer met de beweging is ingenomen ,
blijkt daaruit , dat hij (bl. 134) ook Bern, met VenetiJ
en Genua , optelt onder de Republieken , die wegkwfjnden tinder de teringziekte der Aristokratie. Het yolk
was onder de Aristokraten van Bern gelukkig, zeer gelukkig, tot dat het, opgeruid door de fnoode Franfche
Revolutionairen van 1798, dezen onderfteunde in de omverwerping der Bernfche Staatsregeling, die dus niet aan
de tering, maar onder de flagen der Jakobijnen en het
zwaard van BRUNE bezweek. Mogt de tegenwoordige
vreedzame burger, onder den gedurigen angst voor het
opgeruide gemeen en de vreemde handwerkers , die tot
dolle {tappen worden aangemoedigd , thans in Bern zoo
gelukkig zijn, als onder de oude, weldadige Patricilrs,
onder welke bet land , zelfs het IVaadland , als een
Eden bloeide !
Maar P6LITZ verdient lof, dat hij de fprenk : alles
voor het Volk en niets door het Volk, goedkeurt , en
daarmede de flaatkundig onmondigen, de groote yolks.
masfa, die flechts de burgerlijke vrijheid genieten mag ,
van alien invloed op het Befluur verwijderd wil hebben,
en den gefchiedkundigen grondflag van den Staat tegen
de omwentelingsgezinden , die zeggen , dat de Gefchiedenis van Europa eerst van 1789 beginnen moet , handhaaft. Hij beweert , dat het voor eenen aan den Monarchalen vorm gewenden Staat even zoo moeijelijk is, op den
duur den Republikeinfchen Staatsvorm te handhaven, als,
omgekeerd , voor eene Republiek , in eene Monarchij te
veranderen. Schrijver en Vertaler beide fchijnen de Republiek der Vereenigde Nederlanden vergeten te hebben.

UITGEZOCHTE VERHANDELINGEN.

111

Doch hiertegen kan men aanmcrken, dat het Monarchale
befta.nlicel in onze oude Republiek , de waardigheid van
Stadhouder , juist bij het Volk (de masfa) meer geliefd
was , dan het aristokratifche. Den roes van 1795 willen wij niet rekenen ; daarvoor hebben wij zwaar geboet.
Maar Rec. moest glimlagchen, toen hij Korfunaast Washington onder de Republieken zag opnoemen. Eene
publiek onder den Engelschinan MAITLAND, die den
menfchen alle gemeenfchap met hunne Griekfche broeders van het wasteland in derzelver nood. ontzeide
Zeer belangrijk is de twaállde Verhandeling , over de
drie fielfels van Staatsbuishoudkunde : het mercantile
of verbodsflelfel ; het phyfiokratifche der vroegere Franfche Economisten, en het industriae flelfel van ADAM
SMITH. Het eerfte zoekt het bare geld in 't land te
houden ; het tweede befchouwt den landbouw , het der.
de den handenarbeid als de eenige bronnen van yolkswelvaart. De Phyfiokraten wilden flechts eene enkele,
belasting , die op den landbouw. (De Schrijver ontwikkelt niet, hoe het kwam, dat juist een tak van beftaan,,
dien men bij uitftek bevoordeelen wilde , alleen door de
fchatkist getroffen werd.) SMITH wilde drie belastingen
invocren: op den grond , de nfiverheid en de kapitalen,
maar den arbeid zoo veel mogelijk vrijheid verleenen.
In de tweede Afdeeling vindt men Gefchzed- en Zeckkunde. Na een paar Verhandelingen over de Opvoeding,
waarin men niet veel nieuws vindt, leest men er eene,
ten opfchrift hebbende : het toppunt van Befchaving ,
en ftrekkende , om te doen zien , dat het tegenwoordige
Europa daartoe veel meer genaderd is, dan v66r 40 jaren.
Het is waar,, de geftrenge wetenfchappen, vooral de natuur- , fchei- en werktuigkunde , hebben zeer veel gewonnen maar ook de zedelijkheid ? ook de godsdienfligheld ? ook de letterkunde ? Dat men toen minder en
met minder belangftelling dagbladen en tijdfchriften las ,
is toch waarlijk geen bewijs van hoogere befchaving
voor onzen tijd , dien men teregt de Eeuw der Journalen zou kunnen noemen ! De zedelijke kracht zou
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in de jongfle 40 jaren verhoogd zijn I Dus ook de
kracht , om aan de domfte en wildfte volksleiders weernand to bieden ? Men zie Pars , Brusfel, Antwerpen , Aken, Bern , Zurich, IVarfchau in 1830 ; weder
Brusfel, Bologna , Parma , Bristol , Lyon in 1831 ;
weder Parip , Frankfort, flambach in 1832 ! Hoe vele op.
roeren , ftraatverfchanfingen , verwarringen , onbefchaamde logens , door het domme getneen geloofd , en wat
dies meet is ! Men vergelijke dit met den rustigen toeftand en de gedurige , maar langzame en bedaarde, verbeteringen in bijna alle Europefche Staten omftreeks 1776
en 1780 1 Men vergelijke met die woelige tooneelen de
algemeene zucht tot vooruitgang , welke het laatstgenoemde tijdvak bezielde , en waarvan s t G u R in het
eerfte Deel zijner Gedcnkfchriften een zoo bekoorlijk tafereel ophangt , wat Frankr0 betreft ! Hoe durft de
Schrijver,, na alle de aangeftipte tooneelen, nog van
werkdadige medewerking tot behoud van eigendom en openbare orde boven vroegere tijden gewagen ? (bl. 245) —
In de Letterkunde ? Welke mannen had Frankrilk
had Duitschland toen ; welke redenaars Grootbrittanje !
En thans alles is ftaatkunde alles boweging , regten van den mensch , ministeriële verantwoordelOheid
en verandering. In plaats van Lord CHATHAM,
FOX, SHERIDAN, BURKE, heeft men thans
HUNT, HUME, O' CONNELL en andere geIfykmakers die de aloude Engelfche Conftitutie tot den grond
toe willen floopen. In FrankrIfk — welke dichters !
Geen goede fmaak , geene fchaamte , geene zeden meer !
Op het tooneel is alles , wat groot en eael was , verdwenen , en woestheid , wrccdheid en losbandigheid zijn
daarvoor in de plaats gekomen. Het zangfpel is — aan
den Duivel overgelaten. Waar zijn in Duitschland de
KLOPSTOCKS, de GLEIMS, de LESSINGS, de
CLAUDIUSSEN, de GOT HE S, de HERDERS, de
SCHILLERS? - In de Wijsbegcerte.... doch hierop
zullen wij nader terugkomen. Dit beet nu vooruitgang ;
dit , naderen tot het toppunt van befchaving ; dit , ver-
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xneerdering van zedelijke kracht! P 6 LITZ Wil de vermeerdering der tijdfchriften , der dagbladen en der boeken in bet algemeen als een bells van toenemende befchaving befchouwd bebben , even alsof hier de rnasfa ,
niet de waarde, betlisfen kon !
Doch gaan wij over tot de derde Afdeeling , over Gefchied- en Letterkunde. Volgens P6LITZ, was de Gefchiedenis vroeger aan Godgeleerden en Taalkundigen
overgelaten. Met een' voorriamen glimlach (zouden de
Duitfchers zeggen) wordt hier bet gebruik der Heilige
Schrift bij de Algemeene Gefchiedenis afgewezen. Nu,
daarom is ook die Gefchiedenis tegenwoordig een ligchaam zonder hoofd of begin , eene wereld zonder God ,
waarin de mensch of het blinde geval alles doet , of
waarvan men ten minfte niets omtrent haren oorfprong
weer , omdat men de oudfle Openbaring als Mythe befchouwt. Men zie flechts R O T T E C K' S Algemeene
Gefchiedenis en den eertlen druk van BECKER!
(S C H L O S S E R denkt anders.) De Taalkundigen hadden te veel op met Griekenland en Rome. Men zal
echter moeten erkennen , dat de Griekfche en de oudfte
Romeinfche Gefchiedenis ten minfte eene onuitputtelijke
bron van edele gevoelens en daden opleveren , wier beoefening meer waardig is , dan die van vele barbaarfche
Volken , hoewel de ftudie van dezen ook niet behoort
te worden verzuimd. Maar wat weten wij van de Indifche Oudheid , dan fabelen ? wat voor belang boezemt
de Chinefche ons in ? Het is echter , en wij geven dit
den Schrijver gaarne toe , onloochenbaar , dat de Gefchiedenis der nieuwere Staten op vele (ook vaderlandfche) Inrigtingen van hooger onderwijs niet van dat gewigt fchijnt te worden erkend , als zij inderdaad verdient. En hieromtrent zijn wij aan H U M E en ROBEItTSON, gelijk voor de latere jaren der Oudheid
en de Middeleeuwen aan GIBBON, onbegrijpelijk veel
verfchuldigd. De Gefchiedenis werd nu meer omvattend en wijsgeerig. SCHLOZER en SPITTLER
beoefenden die , volgens den Schrijver , het eerst , onBOEICRESCH. 1835. NO. 3.

114

K. H. L. PuLIT

Z

afhankelijk van de Godgeleerden , Taalkundigen en ook
van de Regtsgeleerden, als eene wetenfchap op zichzelve.
De Kantiaanfche Wijsbegeerte , de Staatshuishoudkunde
en Statistiek oefenden grooten invloed op de Gefchiede=
nis ; en men kan niet ontkennen , dat dezelve in grondig
onderzoek (zoo al niet in vorm) in de laatfte jaren groote
vorderingen gemaakt heeft , vooral in Frankrijk. Het
eerfte opflel eindigt met eene loffpraak OpROTTECK's
illgerneene Gefchiedenis ; het tweede toont de groote
vorderingen van Franfchen en Engelfchen in de Gefchiedkunde aan , ten gevolge , zoo als de Schrijver
denkt , der onmentelingen in die beide Rijken (1688 en
1789.) De derde Verhandeling bevat een overzigt van
de voornaamfte veranderingen in de Bovennatuurkunde
(de befchouwing van het verband der dingen in ons met
die buiten ons) federt K A N T. Hier worden wij in
het land der gisfingen , of liever in dat der droomen ,
verplaatst. KANT wierp het dogmatifche flelfel van
WOLFF, hetwelk tot op hem in Duitschland onbepaald
geregeerd had , omverre — M o z E s M E N D E L sSOHN noemde hem den alvcrgruizer. Hij loochende
geenszins het bettaan van dingen buiten ons , maar beweerde , dat wij die alleen door derzelver verfchfinfelen
konden kennen. BECK wilde alles alleen in de verftandsvormen zien , en was dus Idealist. FICHTE
ging nog verder : hij bragt alles tot zijn Ik thuis ; dit
was hem de fpiegel alley dingen , die buiten dat niet
beflonden ; zoodat er eigenlijk niets was dan de Heer
FICHTE, gelijk wederkeerig voor een' ander noch de
Heer FICHTE, noch iets anders beflond , •naar hijzelf alleen. „ Het z9"13 vertoont zich onmiddellijk in de
bewustheid ; maar het wet en vertoor2t zich daarin altijd
als object, dewijl wij niets kunnen weten zonder iets
tie weten. Alles , wat in deze verfchijning begrepen is ,
van bet aan mijzelven door mijzelven abfolut geftelde
doel , tot het vormelooze ftof der wereld , zijn tusfchengelederen der verfchijning , en derhalve zelve ook flechts
verfchijningen. Het eenige zuivere ware (zegt FICHT E)
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is miine zelfilandigheid." (B1. 300 , 301.) Hoe klaar is
dat alles ! Heilig daarbij de Scholastieken der twaalfde
en dertiende Eeuwen ! Men zou gezegd hebben , dat
de zucht , om wat nieuws te zeggen , ook op gevaar
af van alle gezond menfchenverftand te verkrachten , niet
verder kon gegaan zijn ; maar men had zich vergist.
SC HELL I N G riep S P I N O Z A weder te voorfchijn ,
doch verduistcrde hem nog , even zoo als c lc t R o
dit van EPICURUS ten aanzien van DEmoKRITus
zegt , (De Finib. L. 1. C. 6.) SPINOZ A geloofde
aan God , maar fchreef Hem misfchien onvereenigbare
eigenfchappen toe (uitgebreidheid en denkkracht); s c H E LLIN G ftelde een geheel onbepaald denkbeeld daarvoor
in de plaats , het Abfolute, waarin voorwerp en onderwerp (object en fubject) zouden zijn. Zelfs het
eigen Ik, de perfoonlijkheid , verdwijnt daarin , en words
flechts verfchijning. Er is derhalve geen enkel z !in ,
geen ding op zichzelve; neen ! de edelfle mensch en de
fnoodfle booswicht , NEWTON, HOWARD, de VuurZander en de menfcheneter,, zijn flechts wijzigingen van
hetzelfde wezen! Nog hooger werd deze leer opgevoerd door B A R D I L I; maar bier begint het voor
onze oogen te fchemeren van al de luchtkasteelen , en
wij gelooven , dat de bouwmeester zichzelven en zijn
luchtig gebouw niet verflaan en gekend heeft. De twijfelaars (fceptici) zien af van .alle verklaring en bewijs
van het verband tusfchen fubject en object. Verflandiger was KR UG, die het beftaan van onszelven , dat
van anderen en de wederkeerige werking derzelven op
anderen, als onmiddellijk zeker,, tot grondflag van alle
volgende redeneringen leide. Doch hooger nog, maar
op vasten grond , rees de man, die, te midden der
buitenfporige afdwalingen van den geest in Duitschland,
met H A M A N N en c LA UDIUS, den weg bleef bewandelen , die alleen tot het doel kon geleiden — FREDERIK HENDRIK J A C O B I. Alle wijsgeerige
wetenfchap berust , volgens hem, op geloof ; het bovenzinnelijke vernemen wij door eenen inwendigen zin ,
H2
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wiens uitfpraken wlj moeten aannemen en niet kunnen
bewijzen. Dit geloof leert ons de eenheid van al het
beftaan , in zoo verre als het berustende is in God , en
de Wijsbegeerte is fiechts het refultaat der ontwikkeling van dit levendige geloof. Met veel genoegen vernemen wij, dat S C H E L L I N G zelf van zijn vorige ftelfel is teruggekeerd; dat de zoon van FICHTE nog
flelliger het perfoonlijke beftaan tier Godheid leert ;
ja , dat beiden de Openbaring , als kenbron der waarheid , hoogelijk beginnen to waarderen. Mogt deze terugkeering zich bevestigen , en mogten dus de dwalingen
en de onzin , juist door derzelver overmaat , de oogen
geopend en tot de waarheid geleid hebben 1
De vertaling van dit bock kon beter zijn. Wij hebben daarin eene menigte Germanismen opgemerkt. Het
werk is voorzien met eene aanprijzende Voorrede vanden Hoogleeraar TVDEMAN, to Leyden.

Verhandeling over het Moederkoorn, enz. door

S. J. GALAM

A.

(Vervolg en flot van U. 67.)

Ten aanzien van het tweede onderdeel , waarin het Moederkoorn , als de oorzaak der krieuwelziekte , words overwogen , komt vooreerst de onderfcheiding in aanmerking der
twee hoofdvormen, waaronder deze hoogst verfchrikkelijke
en doodelijke kwaal gewoonlijk verfchijnt , namelijk als inzonderheid met hevige krampen, fluiptrekkingen, brakingen ,
gezigtsverduistering, bloedsontlastingen uit den neus en de
longen, ijlhoofdigheid, enz. gepaard gaande , zonder koorts
(convulfio cerealis, raphania), of waarbij , na voorafgaande
verfchijnfelen van duizeligheid , hoofdpijn , droogheid in de
keel , maagpijn , braking, benaauwdheden , ligchaamsverzwakking en koorts , eene drooge verflerving volgt , zoodat
de vingers , voeten , neus , handen , armen , beenen , dijen
van zelve afvallen , zonder dat er eenig bloedverlies plaats
heeft (necrofis ustilaginea, convu1fio folanenfis, ergot, ergotisme). In beide gevallen heeft er eerst een gevoel van
krieuweling plaats, hetwelk gemeenlijk in de toppen der yin-
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geren ontflaat, en zich vervolgens onder de Mild van het
geheele ligchaam verfpreidt , waarop de hevigfle fluiptrekkingen van alle ledematen of veiled volgt , waaraan de lij.
ders iterven.
De epidemrdn van dezen aard, menigvuldig in onderfcheidene landen waargenomen, worden in eene gefthiedkundige
orde nagegaan , met aanwijzing der Schrijvers , die dezelve
hebben geboekt ; waarbij dan telkens de gevoelens worden
vermeld, in hoe ver het Moederkoorn al of niet voor de
oorzaak moest worden gehouden, hebbende velen deze zelfflandigheid als geheel onfchuldig verklaard, en anderen bij
het koorn voorkomende gebreken, als de honig- en meeldauw,, of de inmenging van fchadelijke zaden, zoo als van
Bromus fecalinus , Lolium temulentum , Raphanus raphaniserum , tfgrostemna githago , Rhinantus crista galli , als de
eigenlijke oorzaken dezer ziekte opgegeven.
Na de gronden, nopens dit onderwerp, hetzij om de fchadelijkheid te haven of te ontkennen, bijgebragt , rijpelijk te
hebben overwogen, maakt de Heer GALAMA het befluit op,
dat het genoegzaam bewezen is , dat het Moederkoorn eene
nadeelige werking op de dierlijke huishouding uitoefent;
doch dat, wat het vermoeden betreft, dat de naaste oorzaak
der krieuwelziekte in hetzelve zoude gelegen zijn , zulks
noch als volkomen bewezen , noch als volkomen wederlegd
moet worden befchouwd , en dat nieuwe waarnemingen deze
zaak, v6Or zij ten rigtfnoer genomen kan worden, zullen
moeten ophelderen. Zij blijft evenwel een onderwerp-, de
zorg der Hooge Overheid ten hoogile waardig; wordende te
dezen aanzien, behalve op \de reeds beflaande, nog op andere middelen opmerkzaam gemaakt, ten einde het ki,vaad,
uit het Moederkoorn kunnende voortvloeijen , te voorkomen.
Het derde Hoofddeel loopt over de werkingen , die men
van het Moederkoorn, als Geneesmiddel , heeft waargenomen. — Ook hierin volgt de Schrijver de orde, welke hem
de gefchiedenis aan de hand geeft. Hetzelve was , als middel ter bevordering en verflerking der kraamweeEn , reeds
van overlang, in Duitschland en elders , onder den naam
van vlagen- of kraampoeder , bekend. Naderhand in vergeteiheid gekomen zijnde, is het eerst weder in Noord-4merika
ter fpraak gebragt , en , federt dien tijd, door vele Geneeskundigen , in onderfcheidene landen, als bloedflelpend, maar
vooral als een opwekkend middel , ter bevordering van den
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tragen verlosfingsarbeid, aanbevolen en gebezigd. De verfchillende omftandigheden en aanwijzingen, waaronder hetzelve worth aangewend , en de wijze van toediening, worden hierbij aangeduid. De uitwerkingen, welke dit middel
tot de bedoelde oogmerken aan velen heeft opgeleverd, bewijzen deszelfs werkzaam vermogen en onfchadelijkheid,
hoewel ancieren daaraan nadeelige uitwerkingen op het kind
willen toegefchreven hebben. Eenigen, zoo als Dr. Du s c
Hoogleeraar te Berlijn, en anderen , hebben de meerdere of
mindere werkzaamheid van het Moederkoorn , met opzigt
tot deszelfs weea-bevorderend vermogen, gemeend daaraan
te moeten toekennen , of hetzelve velOr dan na den oogst
der rogge is verzameld geworden; zijnde het, volgens hunne
proeven en waarnemingen , alleen in het eerfie geval werkzaam, terwijI het na den oogst verzamelde daarentegen
van alle geneeskrachtige werking beroofd werd bevonden.
Sommigen houden het Moederkoorn voor een narcotise.'
middel , welks werking men niet altijd kan berekenen , en
dat derhalve Heeds met voorzigtigheid gebruikt moet worden. Na eene uitvoerige reeks van waarnemingen, zoo van
buitenlandfche als inlandfche Geneeskundigen, over het vermogen van dit, tot dusver bij ons niet algemeen bekende en
gebruikte, middel, te hebben voorgedragen, deelt de Schrijver ook zijne eigene tienjarige ondervindingen nopens hetzelve mede , en zegt , dat het Moederkoorn , volgens zijne
ervaring, mits hetzelve needs ter regter tijd en plaats gegeven wordt en van goede hoedanigheid is, de bedoelde
opwekkende kracht der baarmoeder , ter bevordering der
verlosfingswean, in zulk eene mate bezit, dat men bijna
nooit aan het gewenschte gevolg behoeft te twijfelen; doch
hij maakt voorts opmerkzaam op de nadeelige gevolgen,
welke dit middel hebben kan , wanneer het te 'onpas wordt
aangewend. Men vergete niet, zegt hij , dat het Moederkoorn aanmerkelijke narcotifche eigenfchappen bezit, en,
zelfs in niet zeer groote giften toegediend, zenuw- en an..
dere toevallen kan veroorzaken, hetwelk tot groote behoedzaamheid moet aanfporen; wordende door hem de aanwijzingen en tegenaanwijzingen tot deszelfs aanwending nader
opgegeven , met bepaling der giften, naar verfchillende omilandigheden , afhangende van het individuele gefiel der 1ijderesfen , en naar den vorm , waarin het middel wordt toegediend , en deszelfs deugdzaamheid.
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Wij hebben flechts eenige hoofdpunten kunnen opvatten ,
om den inhoud van dit zaakrijke werk te doen kennen. Voor
uittrekfels is hetzelve niet wel vatbaar, aangezien het grootendeels beflaat uit een aaneengefchakeld'verflag van waarnemingen en gevoelens over dit, in vele opzigten, nog zoo
raadfelachtige , middel, zoo coat deszelfs aard en wijze van
ontflaan, als werking betreft. Als zoodanig beantwoordt het
werk, onzes oordeels, aan het oogmerk, waartoe het gefchreven werd , en bij de, door de Hollandfche Maatfchappij
der Wetenfchappen te Haarlem opgegevene, prijsvraag is
uitgedrukt. Men vindc hier het belangrijkfte, wat over het
onderwerp tot op onzen tijd gefchreven is, bijeenverzameld,
en de ftrijdige gevoelens, waar het noodig was, oordeelkundig toegelicht. Deze Verhandeling mag dus als een hoogstnuttige arbeid worden befchouwd voor hen, die, wegens tijdsgebrek of andere redenen, verfloken zijn vele fchriften te
lezen. Inzonderheid is zij aan te bevelen aan de Geneeskundige Verloskundigen, die meer dan anderen in de gelegenheid zijn , het Moederkoorn voor de bepaalde doeleinden
aan te wenden. Moge dus dit werkje in veler handen komen,
en de Heer GALAMA lust en aanmoediging erlangen, om,
ten nutte zijner Landgenooten en tot eigene voldoening, voor
de wetenfchap op dezelfde loffelijke wijze- werkzaam te
blijven, als hij zulks tot nu toe, ongeacht de beflommeringen eener uitgebreide genees- en verloskundige praktijk, geweest is!
Epitome Therapim Generalis; in ufum Discipulorum fcripfit
G. C. B. SURINGAR,
Chir. et Art. Obfietr. Doctor,
Med. pract. in Schola Clinica et in illustri Athenxo Profesfor. Amilelodami, apud C. G. Sulpke. 1834. 8vo.
maj. forma , pp. 130. f 1 -50.
In eene korte , maar welgefchrevene Voorrede, die de kenmerken draagt van bekendheid met de klasfieke letteren (*),
(*) Als kleine bedenkingen zijn ons de navolgende voorgekomen: Pag. 57. hirudinum fuctus kan met het gezag van M . T.
VARRO verdedigd worden , maar klinkt met eene omfchrijving met het werkwoord fugo beter. Exinanitio, p. 56, ware
beter omfchreven door evocari, mittere of exhauriri ; hoewel
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ontvouwt de Schrijver, hoe hij tot het opftellen eerier aigemeene Genezingsleer (Therapia generalis) gekomen is. Niet
minder bekend wont hij te zijn met de voortreffelijkfle werken, welke, zoo hij wet zegt, door alle tijden been de
hechte grondflagen voor de Geneeskunde blijven. Met regt
brengt hij hulde aan BOERHAAVE, GAUBIUS, VOLTELEN en PARADIJ S. Onpartijdig plaatst hij aan de zijde dezer mannen, fieraden van Nederland, JACOBUS GREGORY
onder de buitenlanders , een Arts van den eerflen rang, en
belijdt hij tevens aan GMELIN, een der fcherpzinnigfte Artfen , veel verfchuldigd te zijn. HUFELAND en niet minder
HENSLER zouden echter de eer der vermelding en raadpleging evenzeer waardig geweest zijn. Het werk van den laatften (*) wordt vooral niet te vergeefs gebruikt door hem ,
die wit leeren, bij de uitoefening der kunst, de natuur op
den voet te volgen. Vleijend is de hulde, aan den Hoogleeraar BERNARD toegebragt. De Geneeskundige dienst van
bet Leger mope door zijne benoeming tot Infpecteur-generaal
van dezelve gewonnen bebben, de wetenfchap en de Leydlaze Hoogefchool hebben er een gevoelig verlies door geleden. Hij behoort tot die Artfen, welke ware volgelingen
van HIPPOCRATES kunnen genoemd worden.
Hoe veel nut de Therapia generalis uit bet voorledene kan
-trekken, zij behoort echter, zal zij op den duur nut filchten, met de vorderingen der wetenfchap gelijken tred te howden. Deze zijn vele, vooral in de Natuurkunde (Phyfiologia).
Eene naar deze gewijzigde algemeene Genezingsleer is behoefte. De Schrijver wit beproeven, was hij in dezen vermag. De toepasfing der Geneeskunde aan het ziekbed
elk bijzonder voorwerp behoort echter voorafgegaan te worden door goede , doelmatige algemeene voorfchriften; zonder
deze blijft zij flukwerk , en kan op geene wetenfchappelijke
onderfcheiding aanfpraak waken. Het doel van den Schrijver is, tangs zulk een' weg zijne toehoorders tot eene redelijke beoefening der Geneeskunde op te leiden: fangs dezen
weg leiden Ondervinding en Rede (§ 4) tot eene goede uithet woord niet door den Schrijver, maar in eene tilt G R EGORY aangehaalde plaats gebezigd wordt. Vitae genus immodicum , bl. 127, beter immoderatum , c IC. Bl. 129, ea ratione , welligt beter ita. In plaats van fabulum , p. 127 , lazes
wij liever , met CELSUS, arena en arenofa.
(*) "Illgemeine Therapie. Leipzig, 1817.
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komst.— Wij zouden echter de Ondervinding voor den eenigen grondflag der Geneeskunde houden, en de Rede befchouwen , als die het oordeel moet vellen, wat wezenlijke Ondervinding is , of waar zij alleen met den fchijn tracht te pronken. Moge het den Schrijver gelukken, door zulke pogingen zijne leerlingen te bewaren voor zoo vele verkeerdheden,
als hij bl. VI optelt!
Het werk zelve beftaat nit eenige § § (20) ter Inleiding,
en worth voorts uit den aard der zake in twee , elkander in
uitgebreidheid zeer ongelijke, Afdeelingen verdeeld. De eerfle
fpreekt over de herkenning der ziekten, bl. 4-9, § 21-51.
Zip bevat het bekende. Wij gaan dit gedeelte met flilzwijgen voorbij. Het andere gedeelte wordt gewijd aan hetgeen
tot genezing der ziekten in het algemeen noodig is. Dit
beflaat de overige bladzijden. Het wordt in twee onderdeelen gefplitst. De eene zal de algemeene voorfchriften ter
genezing van ziekten bevatten, waartoe zes Hoofdflukken met
bijzondere opfchriften zullen gebezigd worden. De andere
zal de algemeene hulpmiddelen der kunst tot dit einde mededeelen. Hier zullen wederom in aanmerking komen : de eenvoudige ziekelijke aandoeningen der gelijkfoortige deelen en der
vochten, met de voor deze voegende geneeswijze; — de eenvoudige ziekelijke aandoeningen, welke in ongelijkfoortige deelen
of fielfels van organen plants hebben, en de geneeswijze, welke
in elk dezer bijzonder te pas komt. Dit Riles zal in XXV
Hoofdflukken behandeld worden.
In de zes eerfte fpreekt de Schrijver bektopt over de heelkracht der natuur , de geneeswijze van den Arts ; — hoe
met onderfcheiden beleid fangs verfchillende wegen de behandeling der ziekten (curatio) betracht, derzelver genezing (fanatio) beoogd wordt; — wat men daartoe over het algemeen
behoeft , waarbij hij met regt zich op sToLL beroept, die
dengenen gelukkiger uitkomst voorfpelt , welke met beleid
de gepaste gelegenheid en aanwijzing tot het toedienen der
middelen verbeidt , dan die, als in den blinde, flechts in
eene zoogenoemde eigenaardig bepaalde (fpecifieke) werking
heul en toeverlaat zoekt. Met genoegen ontmoet men hier
meermalen § §, welke een krachtig gezegde , uitmuntende
flelling of belangrijken wenk van de grootfle lichten in de
Geneeskunde bevatten. CELSUS, BAGLIVIUS, GREGORY worden op deze wijzc als fprekende voorgefteld: de
Schrijver kon zich niet becer laten vertegenwoordigen.
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Met § 238 begint de eerfle onderafdeeling; in onderfcheidene Hoofdflukken wordt in het algemeen meer over bepaalde geneeswijzen gefproken. — Bij de bloedonttrekkingen
misten wij het kernachtig gezegde van CEESUS, dat bloedonttrekkingen geene nieuwe middelen zijn, maar dat het eene
nieuwigheid is, dezelve overal en zonder onderfcheid te willen toepasfen. Bl. • 54 vonden wij de aanprijzing der aderlating bij nude lieden wat al te bepaald. (*) Als eene uitzondering mag wel het door BEGIN (t) medegedeelde geval gelden, dat j. P. FRANK bij eenen tachtigjarigen grijsaard, in
eene longontfleking, de aderlating tot 9 malen moest herhalen. BI. 89 , bij de behandeling der fpisfitudo fanguinis
inflammatoria, had de aanwending van het falpeter (nits-urn),
en deszelfs waarfchijnlijke wijze van werken op het bloed,
wel eenige melding verdiend. § 391. Zoude bij de fpisfitudo
atrabilaria , waar het nog altijd twijfelachtig is , of de veranderde gefieldheid van het bloed, of de werking van de
lever de meeste oplettendheid verdienen, het zetten van
bloedzuigers om den endeldarm niet in aanmerking hebben
mogen komen? Met bl. 96, § 412, begint de tweede onderafdeeling. In deze fchijnt, althans in fommige Hoofdflukken, de kortheid wat al te zeer betracht te zijn.
Bij de braak- en purgeermiddelen ware het wel der moeite waardig geweest te vermelden, dat in vele gevallen, § 419
opgenoemd, welke behoedzaamheid vorderen, eene voorafgegane aderlating de dringende aanwijzing van het braakmiddel gemakkelijker maakt. Zouden wezenlijke verftoppingen in
het poortaderflelfel , § 431, door purgeermiddelen verholpen
worden? Had de vroeger zoo gelukkige en vernuftige beflrijder van het flelfel van BROUSSAIS bier evenwel niet
mogen gewagen van de voorzigtigheidsmaatregelen, welke
nit eene bezadigde toepasfing van dit flelfel voortvloeijen,
en waardoor het te zijner tijd niet minder fchadelijke misbruik van braak- en purgeermiddelen is tegengegaan? Men
is thans vrij wat omzigtiger met deze middelen geworden,
en met reden. Onder de antacida had, § 446, wel mogen
(*) De woorden van den Schrijver zijn deze: Avenes et
homines confiantis aetatis mellus ferre folent venae fectionern,
quam infantes et fenes. Senectus tamen, in apoplexiam proclivis,
venae fectionem vetat.
) Traitd de Therapezttique , verg. ook Med. pract. J. v.
V 0 N HILDENBRAND, Tom. 1. p. 186; maar hat ons
„jet vergeten , dat dit bijzondere gevallen zijn.
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vermeld worden , dat bereidingen met mineraal-zuren fomwijlen de beste antacida zijn, quae atoniae ventriculi medentur,
b. v. de Tinctura acida Halleri, de Tinct. acida aromatica.
Dat het ontftaan van wormen, § 450, uit de generatio
aequivoca verklaard fchijnt te kunnen worden, is vooralsnog
zeer twijfelachtig ; desgelijks , dat het darmflijm derzelver wording zoo zeer begunftigt; derzelver vermenigvuldiging — dit
ware mogelijk. Onder de derivantia bij buikloop, § 477,
waar de aderlating op den voorgrond gefteld worth, hadden
bij Plethora abdominalis ook bloedzuigers rondom den anus
eene plaats mogen vinden , doende hier dikwijls het meeste
af; adjiringentia komen minder te pas, dan men wel oppervlakkig vermoeden zoude. (*) Het XVIIIde Hoofdfluk , over
de pisdrijvende middelen , getuigt van juiste inzigten omtrent
deze belangrijke, vaak zoo geheel verkeerd aangelegde, wijze
van behandeling. Bij zoo vele doelmatige aanwijzingen misten wij ongaarne, bij de bijzondere vermelding van enkele
geneesmiddelen, het Nitrum. Bij den honigpisvloed (diabetes) vooronderflellen wij de oorzaak verder dan in de nieren
te moeten zoeken , doch zijn wij nog altijd zoekende ! Hetgeen de Schrijver ter verklaring van de werking der refolventia (§ 603) gezegd heeft, is nog niet volkomen toereikend.
Voorwaar, er is ook geen moeijelijker vraagfluk , dan het
leerfluk der refolventia , waarvan zoo velen den mond vol
hebben, maar dra verftommen, wanneer het niet om woorden , maar om eene juiste bepaling te doen is.
En hiermede eindigen wij dit verflag. De Heer sURI NG A R behoeft noch onzen lof, noch onze goedkeuring.
Ware verdienften worden daardoor niet meer opgeluisterd,
noch winnen er iets wezenlijks door. Doch dank hebbe hij
ook voor deze poging , om het zijne ter bevordering van de
Geneeskunde toe te brengen ! De Therapia generalis is eene
belangrijke, ja de keurigfte tak der Geneeskunde. Wel verflaan , is de toepasfing op elk bijzonder geval aan het ziekbed gemakkelijk. En toch wordt zij zelfs aan Hoogefcholen
karig uitgezet, min geacht , fober bedeeld. Het werk van
den Heer s URIN GA R, nog te meer verdienflelijk door in de
Latijnfche taal gefchreven te zijn, ftrekke mede ter bevordering van den wensch van HUFELAND, dat de Therapia generalis meer in hare regten moge gehandhaafd worden!
(*) De Schrijver zegt: ildfiringentia profunt in diarrhoea,
quae a laxitate et atonid est.

124

C. T. REICHARDUS

Drbis Terrarum Veteribus cognitus. In' ufum Juventutis
exaratus atque defcriptus Opera CHRISTIANI THEOPHILI REICHARDL Groningae, apud W. van Boekeren.
1833. Met 21 Kaarten en 3 bladen Voorrede folio. f 7 -:
De Heer VAN BOEREREN, te Groningen, begrijrrende,
dat het in ons Vaderland ontbrak aan een' gefchikten Atlas
voor de oude Aardrijkskunde , om bij het onderwijs dezer
wetenfchap op de hoogere klasfen onzer La•tijnfche Scholen
te gebruiken, en welke tegelijk voor Studenten, bij hunne
verdere beoefening der oude Gefchiedenis en Letteren , tot
wegwijzer zou kunnen dienen ; en tevens inziende, dat de
kosten , om zulk een' Atlas te doen vervaardigen , te hoog
zouden loopen, cm , met eenige hoop op eenen goeden
uitflag, dit nu in ons land te ondernemen, — is te rade geworden , met den Uitgever van den Atlas van REICHARD,
te Neurenberg, eene fchikking te maken, waardoor hij de
verfpreiding van dezen Atlas in ons Vaderland zou trachten
te bevorderen.
Het doer ons feed, dat het in ons Vaderland zoo ver ge-komen Is , dat een man als VAN BOEKEREN, die, door
de uitgaaf van menig werk , gefchikt ter bevordering van
kennis en geleerdheid , getoond heeft, geenszins tegen de
ileeds wisfelvallige kans der uitgave van eenig werk, ook
van grooteren omvang, op te zien , gemeend heeft , liever
vreemde kaarten te moecen verfpreiden, dan eigene te doen
vervaarcligen ; maar wij kunnen evenwel zijne onderneming
Hier anders dan gepast noemen, waardoor eene wezenlijke
behoefte bij ons vervuld wordt, en flemmen geheel in met
hetgeen door den Uitgever in zijne Voorrede (naar welker
eigenlijken Schrijver wij niet lang zouden behoeven te gisfen, daar de Heer VAN BOEKEREN, indien wij ons niet
geheel bedriegen , geen Latijn fchrijft) daaromtrent wordt
gezegd. Voor het eerfle onderwijs in de Aardrijkskunde,
zoo wel oude als nienwe, zouden ook wij aan kaarten zonder namen de voorkeur geven: wij hebben dus ook met genoegen gezien , dat de Uitgever eene zoodanige kaart van
Oud-Griekenland en Italii, met eene afzonderlijke naamlijst
voorzien , heeft uitgegeven, en zien met verlangen naar het
vervolg dezer onderneming uit. Doch aan dit ouderwijs
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heeft een jongeling niet genoeg: en we/ken Atlas zal hij
nu in 't very olg, bij het lezen der oude Schrijvers, gebruiken 2 De kaarten van PTOLEM/EUS dienden in vorige
dagen bij uitfluiting hiercoe. Wij willen de waarde dezer kaarten, als overblijffelen der oudheid , niet verkleinen , maar
houden dezelve, voor het onderwijs in de oude Aardrijkskunde , even gefchikt , als in onze dagen een compendium
voor de Natuur- of Scheikunde. hetwelk een paar eeuwen
geleden met regt geprezen werd. Naderhand gebruikte men
kaarten van DE L'Is LE, en toen den Atlas van D'ANVILLE.
De oorfpronkelijke Franfche uitgave van dezen Atlas zullen
zekerlijk weinigen onzer Lezers ooit gezien hebben: zij was
fteeds , en is nog, zeer zeldzaam en duur., Te regt liet dus
Prof. HEEREN, bij de vertaling van D'ANVILLE' S Handboek der oude Aardrijkskunde, deze kaarten, om ze meer
algemeen te verfpreiden , te Neurenberg bij WEIGEL nagraWren; maar er behoort waarlijk eene wat heel fterke vaderlandsliefde toe, om , met HEEREN, in zijn Handboek
voor de oude Gefchiedenis, p. 14, (V11de deel der origin.
uitgaaf zijner werken) te zeggen, dat zij voortreffelijk zijn
uitgevoerd! Niemand heeft deze kaarten ooit gebruikt, zonder over de onduidelijkheid van den druk te klagen; en het
is meestal niet mogelijk , den loop der rivieren of bergen op
dezelve behoorlijk na te gaan. De kleine Atlas van VIETH,
bij VAN BOEKEREN te Groningen uitgegeven, zou (vooral
in de incite uitgaaf) hiertoe dienftiger zijn , indien niet de
kleine fchaal, waarop deze kaarten zijn gemaakt, en de geheele inrigting , voor kinderen beftemd, ze hiervoor ongefchikt
maakte. De Uitgever heeft dus door de uitgaaf dezer kaarten,
zoo als wij zeiden, eene wezenlijke behoefte vervuld; en de
naam van REICHARD, wiens groote Atlas als een meesterfluk van naauwkeurigheid en nette uitvoering te regt geprezen wordt , deed ons reeds iets goeds van dezelve verwachten. Deze verwachting is evenwel nog verre overtroffen.
De kaarten zijn allerkeurigst, duidelijk en net uitgevoerd;
en hoewel het aantal namen op dezelve, bier en daar, dat
van D' ANVILLE overtreft , is alles, zonder de minfte verwarring, gemakkelijk te vinden. De laatfle waarnemingen
van reizigers en geleerden (zoo als die van GAUTTIER
betrekkelijk de kusten der Middellandfche Zee, den Archipel
en de Zu'arte Zee) zijn door den vervaardiger geenszins veronachtzaamd; en het aanwijzen van den togt van HA
1N IN
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B A L over de Alpen , van dien van CESAR naar de Averni ,
van den jongeren CYRUS en der tienduizend Grieken, en
van MAN Lius in Klein-Azi , maakt het gebruik en het
nut dezer kaarten niet minder. Wij kunnen dezelve dus , daar
zij in prijs minder hoog zijn dan de Atlas van D'ANVILLE
bij WEIGEL, aan een' ieder ten fierkfle aanbevelen , en
hopen , dat een goed vertier den Uitgever zal aanmoedigen ,
om in zijne pogingen ter verbreiding van nuttige gefchriften
voort te gaan.

Gedicht in vijfvoetige rijmlooze famben , uitgefproken in de
Nieuwe Kerk to Groningen, toen het Jubelfeest der Maatfchappij Tot Nut van 't illgemeen te genoemder Tiede , den
19 van Slagtmaand 1834, plegtig gevierd word. Door Mr.
B. H. LULOF S Hoogleeraar , enz. enz. Met eene roar.
rede , tot de gekozene versmaat betrekkelijk , en eenige ophelderende Aanteekeningen. Te Groningen, bij J. Oomkens
en R. J. Schierbeek. 1834. In gr. 8vo. 30 Bl. f :- 30.
De Hoogleeraar LU L o F s heeft op het ons toegezonden
exemplaar gefchreven : „ 'k Verzoek bij gelegenheid een enkel woord melding in de Letteroef., om 't min gewone der
versmaat, enz." Aan dit vereerend verzoek voldoende , zullen wij het Gedicht vooral uit het aangewezene oogpunt befchouwen. Van de dichterlijke waarde zeggen wij alleen ,
dat dit vers over 't algemeen een flout en krachtig , voor
rijmelooze behandeling zeer gefchikt fluk is , dat ook wegens den inhoud de pen van den helderdenkenden en begaafden Dichter tot eere flrekt. En wat nu de gekozene versmaat betreft , zij is zeker die van MILTON, SHAKESPEARE, S CHI L LER enz. , en wij kanten ons niet
tegen derzelver meerdere algemeenwording op onzen zang.
berg. Aileen zij het ons vergund , iets in te brengen
over de wijze , waarop de Heer L u L OF S het gekozene metrum behandeld heeft , en dus over deszelfs rhythmifche bewerking , en ten tweede over de meerdere of mindere gefchiktheid dier maat voor onze nationale poezij.
De rust valt bij den Heer L u L OF s doorgaans in onmiddellijk na de vierde lettergreep. Dit gaat zeer goed in onze
gewone rijmende vijfvoetige Jamben , die , gelijk B I L DER-
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DUK aanmerkt , Alexandrijnen zijn , waar de eerfle voet aan
ontnomen is, b. v.: drat heeft de Tijd , in 't laatst onguimig perk, worth een Alexandrijn door vooraanvoeging van
Helaas: Helaas !'wat heeft de Tijcl , in 't laatst onfluimig perk.
Maar de vijfvoetige Jamben van de Engelfchen en Duitfchers
zijn Trimetrifche Jamben, waar de laatfle voet aan ontnomen is , en hebben daarom doorgaans de caefura penthemimeris. Slepende komen zij voor bij HORATIUS, fchoon
onder andere verzen gemengd, in de Ode: Solvitur acris
hiems; want wat zijn de verzen :

Trahuntque ficcas I machinae carinas.
Nec prata canis I albicant pruinis &c.
anders, dan hetgeen wij flepende vijfvoetige Jamben zouden
noemen ? Die caefura penthetnimeris (fchoon die nu en dan
mag verwaarloosd worden) fchijnt ons in het algemeen onmisbaar , en althans nog eerder met de caefuur na de derde,
dan met de rust na de vierde greep te mogen worden afgewisfeld. Niet dat wij de rust na de vierde greep in rijmelooze vijfvoetige Jamben volflrekt wilden uitgefloten, maar
wij willen die ilechts fpaarzaam en als bij uitzondering gebezigd hebben , daar anders de verzen te zoetvioeijend en
zangerig worden voor die onderwerpen , Welke men in rijmelooze Jamben bezingt. Ook zou eene meerdere ineenflingering der regels , in zulke het proza nabootfende verzen , ons
niet mishaagd hebben.
Vraagt men nu , in hoeverre het ineerder algemeen worden
der door Prof. LULOF S gekozene versmaat ons wenfchelijk
voorkomt, dan antwoorden wij, dat ook deze versmaat wel
verdient nu en dan te worden gebezigd; maar, naar ons inzien , behoort zij eigenaardiger in de Engelfche, korte , zaaken zinrijke, doch met eengrepigen overkropte taal, dan in
de Hoog- en Nederduitfche talen te huis. Voor onze taal
(want in de Hoogduitfche heeft de vijfvoetige Jambus in het
Treurfpel reeds het burgerregt) zouden wij doorgaans de
Trimetrifche Jamben verkiezen. Deze laten zich ligter lezen,
zijn voller en krachtiger. Om we! verflaan te worden, en
opdat niemand de Trimetrifche Jamben met de meestal anders
at'- en ingedeelde Alexandrijnen verwarre, zullen wij don
aanhef van het Gedicht van den Heer LuLoFs affchrijven ,
daarna dien aanhef in Trimetrifche Jamben overbrengen, af-
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gedeeld naar het metrum , en eindelijk die zelfde Trimeters,
afgedeeld naar den rhythmus der volzinnen.
Aldus begint LULOF s:
Wat heeft de Tijd , in 't laatst onfluimig perk
Van vijftig jaren, uit haar zwangren fchoot
Al ommekeers , al wisfelings gebaard 1
Wat diepe fporen heeft haar ijzren voet
Niet in de baan, die ze afliep, al gedrukt ,
Waar 't Nakroost eens verbaasd op flaren zal!
De menschheid, uit haar ijzren flaap gewekt
Door Wijsheids en Waanwijsheids donderftem,
Greep flout en fier ten hoogen Hemel in
Naar heure regten, boven 't ftargewelf
Daar opgehangen door der Almagt hand,
En eeuwig, als de Godheid eeuwig is;
Zocht , vond ze, maar omhelsde [dan] ook vaak
Een ijdle wolk , een nietig fchaduwbeeld."
Deze viifroetigen brengen wij aldus in Senarlea of Trisweters over:
Wat heeft , o jammer I in het laatfle onfluimig perk
Van vijftig jaren, uit haar' zwang'ren fchoot, de Tijd
Al ommekeering, wat al wisfeling gebaard!
Wat diepe fporen heeft haar ijzerharde voet
De lange loopbaan, die zij doorijlde, ingedrukt,
Waarop het nakroost met verbazing flaren zal!
De menschheid , uit haar' diepen doodflaap opgewekt
Door wijsheids en waanwijsheids donderende ftem,
Greep vaak vermetel tot den hoogen hemel in
Naar heure regten, boven 't fchitt'rend flargewelf
Daar opgehangen door des Albeheerfchers hand,
En even eeuwig, als de Godheid eeuwig is.
Het zocht , het vond ze, maar omhelsde dan ook foms
Een ijdel wolkfloers en een nietig fchaduwbeeld.
Hetgeen de volgende rhythmifche maatverdeeling oplevert:
Wat heeft , o jammer !
in het laatfle onfluimig perk van vijftig jaren ,
uit haar' zwang'ren fchoot,
de Tijd al ommekeering,
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wat al wisfeling gebaard t
Wat diepe fporen
heeft haar ijzerharde voet
de lange loopbaan,
die zij doorifide , ingedrukt,
waarop het nakroost
met verbazing
flaren zal!
De menschheid,
alit haar' diepen doodflaap opgewekt
door wijsheids
en waanwijsheids
donderende item ,
greep vaak vermetel
tot den hoogen hemel in
naar heure regten,
bowl 't fchitt'rend fiargewelf daar opgehangen
door des Albeheerfchers hand,
en even eeuwig,
als de Godheid eeuwig is.
Het zocht, het vond ze,
maar omhelsde dan ook foms
een ijdel wolkfloers
en een nietig fchaduwbeeld.
De Hoogleeraar beproeve het eens , de bier gegevene Tri.
meters, naar derzelver rhythmifche maatverdeeling, te declameren , en zij dan zoo goed ons te melden, of hij deze
niet ruim zoo vol , krachtig en welluidend, als de vijfvoetigen , vindt. Men zal wel niet overal het begin en einde
der verzen gemakkelijk kunnen onderfcheiden, doch daarvoor ontvangt men eenen rijkdom van melodien, bij telkens
anders geronde langere en kortere volzinnen , die de eentoonigheid wegneemt; terwijl echter, bij verbanning van flepende regels, de afwisfeling van korte en lange lettergrepen ,
gelijk die regelmatig gefchiedt , den gang van het Jambifche
vers onafgebroken hooren doer. — Ziet daar onze gedachten
vrijmoedig en, zoo wij hopen, befcheiden medegedeeld.
Prof. LuL0Fs ontvange onzen dank voor zijne kunstlievende en grootendeels welgeflaagde poging!
BoExuEscu. 1835. NO. 3.

130

WASHINGTON IRVING

Ontdekkingsreizen van eenige der vroegere Togtgenooten van
COLUMBUS. Naar het Engelsch van WASHINGTON
IRVING. Met eene Kaart. Zijnde een Aanhangfel op
deszelfs Leven en Reizen van COLUMBUS. Te Haarlem ,
bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1834. In gr.8vo. 390 Bl. f 3 - 60.
Mijn Uitflapje naar Italig , in den Zones- van 1832. Naar
het Hoogduitsch van AL OVS, Vrijheer van Oefele. Met
Platen. II Deelen. Te Ansflerdam , bij H. Frijlink. 1834.
In gr. 8vo. 579 Bl. f 5 - 90.
Mijn Reisverhaal en Daghoek, door A. M.RRUSEMAN, geb.
RO s s. Te Rotterdam, bij J. L. C. Jacob. 1834. In kl.
8vo. 151 Bl. f 1-50.
beroemde WASHINGTON IRVING levert , in het
eerile bier aangekondigde werk , tot vervolg van zijne belangrijke History of coLumBus, onder den titel van: Het
Leven en de Reizen van CHRIST OFFEL COLUMBUS, bij
de Wed. LoosjEs, ten jare 1828 en volg. , in vier deelen
uitgegeven , eene reeks van Ontdekkingsreizen, door de vroegere Togtgenooten van COLUMBUS gedaan, waaronder
ALONZO DE OJEDA, PEDRO ALONZO NINO, met
CHRISTOVAL GUERRA en anderen, voorkomen. Tot za.
menftelling van dezen zijnen arbeid heeft de Schrijver niet
alleen van vele gedrukte Spaanfche werken , maar ook van
een aantal ter inzage hem vergunde handfchriften en flaatsarchiven gebruik gemaakt. De verdienfle van dit allezins
belangrijk werk wordt nog daardoor vergroot, dat hetzelve ,
fchoon tot vervolg op gezegde History of coLumBus flrekkende , echter een afzonderlijk geheel maakt , en dus van
waarde is ook voor hen, die het groote werk over c oLumBus niet bezitten.
Minder belangrijk , daar er over ItaliE reeds zoo veel gefchreven is , maar als lectuur bij ontbijt- en theetafel voor
lieden uit den befchaafden, zelfs geletterden Rand , misfchien
niet minder welkom , dewijl bijna ieder lezer er iets van
zijne gading in vinden kan , is het Uitflapje naar Italig van
A I. o Y s , Vrijheer van Oefele. Het werk is met veel fmaak
en verfcheidenheid gefchreven, en men ontmoet er veel, dat
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voor kunst en wetenfchap niet onverfchillig is; veel ook ,
dat Itof tot nadenken geeft.
Ook het waarlijk lief geflelde Reisverhaal en Dagboek door
Mevrouw KRUSEMAN, geb. ROSS, was der openlijke nitgave niet onwaardig. Op eenige drukfeilen willen wij niet
hechten: want ook de beide vorige, bier aangekondigde wer.
ken zouden in dat opzigt nog al fiof tot aanmerking leveren.
In het algemeen wenschten wij , dat de correctors van drukproeven wat voorzigtiger en naauwlettender te werk gingen,
dan , helaas tegenwoordig veelal gefchiedt.

Leerboek der ilardrijkskunde, naar 't Hoogduitsch van J. G.
F. CANNABICH, door JAN-J. F. WAP, Leeraar bij de
Koninklijke Militaire 21kademie , enz. Ifle Deel. Te Breda,
bij W. A. Oukoop. 1834. In gr. 8vo. 116 Bl. f 2 - 80.
Een woord aan het Nederlandfche Publiek , over het Letterkundig Berigt in de Bredafche Krant van den 14 Oct.
1834, No. 244. Te Breda, bij W. A. Oukoop. 1834. In
gr. 8va. lib Bl. f : - 10
Jardrijkskundige Befchrijving van de Nederlanden in 1830.
Te Breda , bij W. A. Oukoop. 1834. In gr. 8vo. IV, 227
en XXXII bl. f 1- 80.
Handleiding voor de Aardrijkskunde van Ne grlands Oost- en
West-Indifche Bezittingen, door G. L A U T S. Te Utrecht ,
bij L. E. Bosch. 1834. In gr. 8vo. 116 Bl. f 1 - :
Eerfle Beginfelen der ziardrijksbefchrijving (nit het Fransch
met eenige verb.eteringen). Van A. D. J. MIOULET, On.
derwijzer aan de Walfche Diakonie-fchool te Rotterdam. Te
Rotterdam, bij Menfing en van Westreenen. 1833. In 12mo.
123 Bt. f :- 60.
Van het eerile , bier aangekondigde werk, het eerile deel
van het Leerboek der ifardrijkskunde van CANNABICH,
door den Heer WAP, met uitbreiding wat de Nederlanden
betreft , bewerkt , vindt men reeds eene beoordeeling in de
Bredafche Courant van den 14 Oct. 1834, waarbij inderdaad
I2
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menigvuldige feilen worden aangewezen, die grootendeels of
alle aan den Heer WA p , als Uitbreider, en in elk geval alle
aan hem , als of bedervend of niet verbeterend Vertaler ,
moeten gewecen worden. Vergeefs zoekt hij , in zijn Woord
aan het Nederlandfche Publiek , de blaam van onnaauwkeurigheii van zich af te weren. Niet déne belangrijke aanmerking wordt er opgelost , en het blaauwboekje is meer eene
poging, om eene welbewezene recenfie in een befpottelijk
daglicht te fiellen , dan eene wederlegging derzelve. Er is
op dat tegenfchriftje van den Heer WAP dan ook reeds een
repliek in de Bredafche Courant van 25 Oct. 1834 verfchenen , welke de fchijnbare verdediging , waarvan hij zich bediend heeft, in hare nietsbeduidendheid ten toon itelt. Intusfchen bad WAP alwat hij over de Nederlanden, in dat
eerfte deel der te dien opzigte aanmerkelijk nitgebreide Aardrijkskunde van CANNABICH, gezegd had, reeds op nieuw als
een afzonderlijk werk uitgegeven, onder den titel van Aardrijkskundige Befchrijving der Nederlanden in 1830, en achter dat werk had hij, op een verbeterblad, fommige hinderlijke fouten, in het vorige even als in dat gelijkluidende latere werk voorkomende , herfleld. Verre is het er echcer
van af, dat ook die afzonderlijke uitgaaf door geene grove
fouten zou worden ontfierd. Het boek opflaande bij Zeeland, vonden wij reeds dadelijk , zonder herflelling op het
verbeterblad, op bl. 127, het zuiderdeel (in plaats van het
noorderdeel) van . het Graaffchap Flaanderen, om daarmede
het zoogenaamde Staatsvlaanderen (Flandre feptentrionale,
gelijk de Belgen het bij hunne firooptogten noemden) aan te
duiden. Met het befpoelen van Zeeland door de Schelde als
de 6enige rivier, het Athenaeum van Middelburg enz. is nog
alles gebleven als bij de vorige uitgaaf. Trouwens, bij deze
afzonderlijke uitgaaf had de Heer WAP zich van de hem gegevene teregtwijzingen nog niet kunnen bedienen; dit maakt
hem mogelijk nog wreveliger, dan hij anders zou zijn geweest. Het is te bejammeren, dat in zulk een' gewigtigen
en, mits volvoerd , hoogstnuttigen arbeid zoo vele en
zoo erge misflellingen zijn ingeflopen. Het is treurig, dat
zulk een lot aan het werk van eenen CANNABICH wedervaart , welks aanleg en verdeeling ons anders zoo uitnemend behaagt.
Voor zoo ver wij kunnen nagaan , bezit het werkje van
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den Heer LAUTS , over Nederlands Oast- en West-Indifche
Bezittingen, als Handleiding tot derzelver Aardrijkskunde ,
eene meerdere naauwkeurigheid; doch daarin is weder de
ftijl alles behalve zuiver Nederlandsch en de correctie fordig ; b. v. bl. III: heeft
alle te zijnen GEBODE flaande
inlichtingen AANGEBODEN. Liever : heeft , voor zoo veel
het in zijn vermogen was , alle inlichtingen aangeboden.
Bl, 4: Ook op Ceilon, in (lees: en in) het westerfchiereiland
van den Ganges. Zoo als het er ftaat , fchijnt het, alsof
Ceilon in- dat westerfchiereiland ligt , fchoon het in waarheid
een afzonderlijk eiland is. Die laatfte feil ftellen wij op rekening van den Corrector. Zoo wij dwalen , is het eene
erge font van den Schrijver.
In de Eerjle Beginfelen der Aardrijksbefchrijving, grootendeels naar het Fransch van rvirou LET, is natuurlijk wel
veel goeds te vinclen ; maar ook daar ontbreekt het niet aan
onoplettendheden. Zoo verwonderde het ons , bl. 15, bij de
opfomming der voornaamfle fleden van Frankrijk , Lyon, de
tweede flad van dat Rijk in rang en bevolking, to zien overgeflagen , fchoon Perpignan en andere veel kleinere plaatfen
worden genoemd. In iffrika , bl. 25, vonden wij Beene melding gemaakt van Temboktoe of Tombucto , anders zoo wijdberoemd. B1. 113 vonden wij : op den Alkoran; lees: op
den Koran ; want al is het lidwoord de. Des noods zou men
mogen zeggen : op al Koran. Bl. 115 en 116 hadden wij de
regeringsvormen liever,, dan in despotieke, autokratieke en
republikeinfche , of willekeurige, onbepaald alleenheerfchende
en gemeenebestgezinde, verdeeld gezien in willekeurige, al.
leenheerfchende (d. monarchale) en gemeenebestgezinde;
als wanneer de latere onderverdeeling der Alleenheerfchingen
in onbepaalde , die men autocratiên Ilan noemen , en gematigde of grondwettige, bete? val , zou hebben gehad. Het
fpijt ons, dat derhalve ons oordeel 'over al de hierboven aangekondigde werken en fchriften , in het algemeen genomen,
ongunftig is. Wij voegen ze bijeen, denkende met den Heer
W A P bl. 14 van zijn zoogenaamd Woord aan het Nederlandfche Publiek : Solamen miferis focios habuisfe malorum.
Onder die focii behoort echter de Heer LAUTs flechts in een
enkel opzigt: want in gehalte is zijn werkje het beste tilt
dezen hoop.
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Levensfchets van HENDRIK 1301E, en Hulde aan zijne deug,den en verdienfien , benevens eenige door hem gefchrevene
Brieven, gedurende zone refs en verblijf in Oost-Indig
door J. A. S U S A N N A, Adminiftrateur van het Rijksmufeum
van Nat. Hist. te Leiden. Te Amfierdam , bij P. Meijer
Warnars. 1834. In gr. 8vo. 288 Bl. Met het Afbeeldfel
van den Overledene. f 2 - 80.
door F. J.D0.Te Amfierdam , bij G. Goosfens. 1834. In gr. 8vo. 23 Bl. f :- 40.

Herinnering van Mr. S.

C. KLINKHAMER,

MELA NIEUWENHUIS.

Proeve eener Inleiding in de Redekunst of Rhetorica, handelende over de oneigenlijke of figuurlijke beteekenis der s poorden, of de leer der figuren; voornamelijk ten gebruike van
aankomende Onderwijzers der Jeugd. Te Rotterdam , bij
H. W. van Harderwijk. 1834. In gr. 8vo. 56 Bl. f : -60.
Bedenkingen over de toekomst van Nederlands Handel, Te
Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1834. In gr. 8vo.
28 Bl. f : - 35.
Wetten en Verordeningen nopens den Boekhandel en de Drukpers in Nederland. Te 's Gravenhage , bij J. Belinfante.
1834. In kl. 8vo. '70 Bl. f :- 90.
Met belangilelling lazen, en met aandoening legden wij vervolgens uit de hand, de door den Heer SUSANNA vervaarcligdeLevensfchets van den jeugdigen Natuuronderzoeker H END RIK B 01E, waarin eene welverdiende hulde aan deszelfs
deugden en verdienflen gebragt wordt; eene hulde, welker
deugdelijkheid wordt geflaafd door de medegedeelde brieven
van den overledene , waaruit wij hem als mensch en als geleerde evenzeer leeren hoogfchatten.
Ben gelijk gevoel verwekte bij ons de Herinnering van
Mr. S. C. KLINKH AMER door den Heer DOMEL A NIEUWENHUIS. Menfchelijkerwijze gefproken, is het te bejammeren , dat een Natuuronderzoeker als B oiE en een
Regtsgeleerde en Letterkundige als KLINKHAMER niet
meerder jaren mogten bereiken. Zacht ruste de asch der beide
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braven, en dank zij hun , die het algemeen, meer of minder
breedvoerig, met het leven en de werkzaamheden dier navolgenswaardige ontflapenen hebben bekend gemaakt!
Van de drie vlugfchriften , in deze aankoncliging nog te
vermelden, zij met weinige woorden eenig berigt gedaan.
De Proeve eener Inleiding tot de Redekunst of Rhetorica,
ten gebruike van aankomende Onderwijzers der Jeugd, beantwoordt aan haar oogmerk; zij is bijna eene verhollandschte ,
eenigzins vereenvoudigde, kleine Rhetorica van v o s s i u s ,
gelijk op de Latijnfche Scholen veelal gebruikt wordt, en
de voorbeelden tot opheldering en bewijs zijn met oordeel
gekozen. De moeijelijke kunstwoorden zullen bier en daar
wel wat werk aan de aankomende Onderwijzers geven, al
ware het flechts , om die naar behooren te leeren uitfpreken.
Zeer gewigtig van inhoud zijn de uitmuntend geftelde Bedenkingen over de toekomst van Neerlands Handel. Ook bun ,
die van den Schrijver , een warm voorftander van den thans
reeds door de meerderheid , naar 't fchijnt , overtollig gekeurden ijzeren fpoorweg van ilmaerdam naar Keulen, in gevoelen verfchillen , zij de overpeinzing van dit werkje aanbevolen , waar,, hoe men ook denke , veel in voorkomt, dat
ernftige overweging verdient.
Uitnemend nuttig voor Boekhandelaars, Drukkers en Uit •
gevers , ja niet geheel overtollig voor Regtsgeleerden , is de
verzameling van Wetten en Verordeningen nopens den Boekhandel eh de Drukpers in Nederland. Wat , elders verfpreid,
niet clan met moeite wordt nagezocht, vindt men bier ordelijk bijeen.
De Lotgevallen van eenen Marinier van de Keizerlijke Garde,
gedurende zone Krijgsgevangenfchap in Spanje, op Cabrera
en in Rusland. Naar het Fransch van HENRI DUCOR.
1.1" Deelen. Te Amflerdam, bij J. C. van Kesteren. 1834.
In gr. 8vo. 609 Bl. f 5 - 50.
De Bandieten en Roovers, in Spanje, Italid en elders, naar
het leven gefchetst , door C. MAC FARLANE. Naar het
Engelsch, door G. 11. N A G E L. II Deelen. Te Amflerdam,
bij H. Frijlink. 1834. In gr. 8vo. 456 Bl. f 4 - 80.

Voorzeker zal niemand zonder belangftelling en deelneming
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de in levendigen ftij1 te boek geftelde lotgevallen van HENRI
DUCOR, Marinier van de Keizerlijke Garde, kunnen lezen.
Wij althans werden er zoodanig door geboeid, dat wij flechts
onzes ondanks telkens het werk uit de hand konden leggen ,
tot dat wij het ten einde waren. Het is waar, dat de Schrijver geheel als Franschman en, wat nog erger is , als Bonapartist aan zijne gevoelens lucht geeft ; doch daarvoor ontvangt hij, of althans de lezer , in de aanteekeningen des
Vertalers , zoo dikwerf het pas geeft, duchtige teregtwijzing,
terwijl echter de tekst ongefchonden wordt overgebragt, hetgeen wij allezins goedkeuren.
Wegens den aard des inhouds loopen wij minder hoog met
de Bandieten door IVIAC-F ARLANE. Maar men moet erkennen, dat de verfchillende foorten van roovers in onderfcheidene
landen blijkbaar naar waarheid, in:leef- en handelwijze , worden gefchilderd. Veel, dat minder bekend is , wordt bier uiteengezet, b. v. omtrent de zoo magtige Chinefchezeeroovers.
De waarde der beide bier aangekondigde werken wordt er
niet weinig door verhoogd , dat zij onopgefierde gefcbiedkundige waarheid behelzen, ten minfte naar het getuigenis
der Schrijvers: want, ja , bier en daar, ook in bet werk van
DUCCIR, ontmoetten wij wel jets , dat ons bijna onmogelijk
voorkwam. Echter er is zoo veel onwaarfchijnlijks, wat niettemin waar is , dat wij het niet wagen, Schrijvers , die niets
volftrekt onmogelijks melden, alleen op grond van het zonderlinge, dat er fomtijds voorkomt , floutweg tegen te fpreken.
Aan alle Leesgezelfchappen worden dus deze beide werken
inzonderheid door ons aanbevolen.

Groninger Studenten-Almanak voor 1835. Te Groningen , bij
W. van Boekeren. In 8vo. 152 Bl. f 1 - 50.
Amflerdamfche Studenten-Almanak voor 1835. Te ilmflerdam,
bij R. Croefe. In 8vo. 152 Bl. f 1 - 50.

Beide deze Almanakken molten op een rijk en fierlijk mengelwerk roem dragen. Onder hetmenigvuldige goede in den
Groninger Studenten-Almanak onderfcheidden wij het lets uit
de nalatenfchap van een' Zeekapitein. De fragmenten van het
gedicht Karaka Erta, of de firijd om Erta, daarin voorkomende, verraden, naar ons inzien , hunnen Europefchen en
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ties onechten oorfprong door den lof, wegens de blankheid van haren hals en het fneeuwwit van haren boezem aan
Erta gegeven: want zoo wel het fchoone geflacht , als de
mannelijke bevolking, is op de Pelew-eilanden bruin. De navolgingen naar LAMARTINE zijn op vele plaatfen zwak en
firam. De romance Hansje, naar het Hoogduitsch, had wel
Onderdrukt mogen worden , daar BILDERDIJK van het oorfpronkelijke oud-Engelsch eene veel fraaijere navolging geleverd heeft in het tweede deel zijner Pazij. Overigens heeft
ons dit jaarboekje zeer wel bevallen, niet alleen wat het Nederlandsch , maar ook wat het Hoogduitsch, het muzijkflukje
en het vignet betreft.
Het mengelwerk van den Amfierdamfchen Studenten - Almanak is in 't algemeen niet minder. Behalve Nederlandfche,
vindt- men daar ook Latijnfche en Duitfche, ja een enkel
dichtflukje in de Engelfche taal. De navolgingen van A N Ac REoN alleen fchijnen ons niet los en ongedwongen genoeg,
hetgeen anders in rijmelooze verzen zoo moeijelijk niet is,
en wel als een onmisbaar vereischte mag worden aangemerkt,
zal het achterblijven van het rijm niet hinderlijk zijn voor
den lezer. Van de 401te Ode (het Bijtje) beflaat er eene,
natuurlijk zeer gelukkig geflaagde, berijmde navolging in BI L.
D E RD If K 's Ferlustiging. De 3de Qde (bij nacht in den
winter) heeft hier bij de overbrenging nog al inkorting ondergaan, en vele fraaije en geestige trekken , die de levendigheid der voorflelling verfterken, zijn verloren geraakt. Ook
zou het ons meer overeenkomftig met het oorfpronkelijke gefchenen hebben , indien de Vertaler zich eenvoudig van flepende viervoetige Trochailche verzen bediend had, b. v. In de
middernachtlijke uren, enz. hetgeen de met een' Anapaestus beginnende Anacreontifche regels: MEerovtistrot; wog- gpaq, x. T. A.
beter uitdrukt, dan de thans gekozene trippelmaat , vermits
in TrochaTfche verzen alleen een Creticus in de plaats van
den Anapaestus gebezigd wordt , en overigens de maat van
het oorfpronkelijke getrouw words wedergegeven. Voor onszelven zouden wij echter aan eene vloeijend berijmde navalging de voorkeur geven.
Dat wijders in beide deze Almanakken alles te vinden is,
wat in jaarboekjes voor Studenten vereischt worth, behoeft
naauwelijks te worden vermeld.
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DOLL EGGES, DE JONGE HOLLANDER.

De jonge Hollander , en andere Tafereelen voor de Jeugd.
Door C. M. BOLL E G G E S. Met Platen. Te Amflerdam,
bij ten Brink en de Vries. 1834. In kl. 8vo. 88 131. f: -90.
Waarom zouden wij voor dit, zich zoo zindelijk voordoende en met zulke fraaije plaatjes verflerde , boekje
geen goed woord doen ? De inhoud is allezins deugd en
goede zeden bevorderend; en de Schrijffler , die verklaart,
dat eene wankelende gezondheid haar den letterarbeid moeijelijk maakt, gunnen wij gaarne de aanmoediging, welke haar
dien arbeid moge verzoeten.

Aan den Heer Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer en Vriend!
Ve•Or eenige dagen kwam mij een boek in handen , in 1833
bij G. J. A. BEIJERINCIC uitgegeven , waarvan misfchien ,
in andere Tijdfchriften, verflag gedaan is ; maar in het uwe
(het eenige , dat ik thans lees) heb ik er, tot hiertoe, geene
aankondiging van gevonden. De titel is : De kracht der
Christelijke Godsdienst , in Karakterfchetfen nit de Nederlandfche Gefchiedenis. (Eerfle Deel.) Hierover kom ik U, bij
dezen , met weinige onderhouden: niet om er eene Recenfie
van te fchrijven , dat ik niet weet, of door anderen reeds
gefchied is; maar om er flechts eenige aanmerkingen over
te maken, welke Gij echter, zoo ik reeds door anderen mogt
zijn voorgekomen, hint achterhouden; doch, zoo niet, welligt een plaatsje, achter uwe Boekbefchouwingen , of in uw
Mengelwerk , zoudt willen inruimen, en , om hetgeen ik er
zal invlechten, misfchien niet geheel onwaardig zult oordeelen.
In het algemeen wil ik wel zeggen , dat ik het boek
met genoegen gelezen heb, den inval der Schrijffler, om
het te vervaardigen, mede niet ongelukkig vinde, en haar
doel prijze; fchoon ik twijfele, of zij, ten aanzien van eenigen der door haar gefchetflen, wel, bij alle hare lezers , genoegzame overtuiging te weeg gebragt zal hebben, dat zij,
voornamelijk , uit aandrang en kracht van hun Christelijk geloof en hunne godsdienilige beginfelen, werkzaam geweest zijn.
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Doch (dit daargelaten) het moeit mij, dat dit werkje, welks
uitwendige en fraaije druk er zoo bevallig uitzien, en waarvan een vignet van V E L I N den titel verfiert , (fchoon het
gelaat, en de houding van den Geestelijke, daarop voorkotnende , niets uicdrukken van hetgeen zij moesten) —
het moeit dat men er vrij wat in ontmoet, waarop aanmerkingen te maken zijn. Als hinderlijke fchrijf- of
drukfouten, merkte ik op (op bl. 59): SIMON HASSELAAR
was eene weduw van zesenveertig jaren, in plants van KENAU,
en (op bl. 275 en 280) de Kanfelier PEKKIAS voor PERK u s. — Op bl. 286 worth UITENBOGAERT eensklaps
uit Rouaan naar Rotterdam verplaatst, zonder dat gezegd
wordt, hoe hij, daar hij uit het land gebannen was , derwaarts komen kon. Men moest bier noodzakelijk , wegens
MAURITS ' dood , FREDRIK HENDRIK ' S opvolging in
het Stadhouderfchap , en diens meerdere gematigdheid, eenig
kort berigt gedaan hebben.
Maar, hetgeen van sneer belang is, en wij niet weten,
hoe het der Schrijffter uit de pen heeft kunnen vloeijen,komt
voor op bladz. 105: „ De vaderlandlievende MAGDALENA
„ MOONS, van welke men Noon' HO O RDE, dat zij, later,
„ (dat is, na het ontzet van Leiden) de echtgenoote van
„ eenen BALDEZ geworden is" enz. en , „ na die tijding
„ (van het gemelde ontzet wederom) den minnaar vaar» wel zeggende, zal zij" enz. Het huwelijk toch van MAGDALENA met BALDEZ, Of VALDEZ, is buiten alle tegenfpraak zeker, zoo wel als dat zij , met gemelden Karen
man , dien zij niet lang bezat , in Braband (waarfchijnlijk te
Antwerpen, waar zij eene gehuwde zuster en andere verwanten had) heeft geleefd, en daarna gehuwd is geweest,
eerst met WILLEM DE BIE, Of DE B ]J E, en, na diens over.
lijden, met fonkheer JURRIAAN VAN LENNEP,IlletWelkeIl
laatften zij eerst het Huis TE WERVE bij Voorburg, en daarna de itad Utrecht bewoond heeft, waar zij, in hoogen ouderdom, zonder kinderen na te laten, overleden is. Nog
onlangs heeft men het voornaamite hiervan in het licht gefteld kunnen zien door Mr. w. BILBERou lc, in het zesde
Dees zijner Gefchiedenis des Vaderlands, uitgegeven door Prof.
H. w. TYDEMAN, op bl. 178, en in des laatften Bilvoegfels, aldaar op bl. 271 env. in de aant. 3, waarin B I L DERDIJes berigt verbeterd wordt. Vroeger ondertusfchen vindt
men bewijs van het betwiste huwelijk in een ftuk , lietwelk
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ter verdediging van onze MAGDALENA gefchreven is , zoo
men wil, door den Fiskaal M o ()Ns, Wiens oud- of overoudtante zij was, en hetwelk is uitgegeven achter de korte histori fche
ilanteekeningen wegens de Belegeringen van Haarlem, Alkmaar
enLeiden, gedrukt in 1739, in8vo, en het is daaruit, dat onze
beroemde Dichteres LUCRETIAWILHELMINA VAN MERKEN
hare breede, aanteekening wegens MAGDALENA ontleend heeft,
in het Voorberigc voor hear Treurfpel: het Beleg der Stad
Leiden, gedrukt in 4to, in het jaar 1774, op bl. 9-11. Deze
druk is ook verfierd, onder anderen, met de afbeeldfels van
vALDEz en zijne Echtgenoote, gegraveerd naar de platen,
die voorheen door CORNELIS VISSCHER naar oorfpronkelijke fchilderijen, gefneden, en , in het jaar 1649, door
PETRUS SCRIVERIU s, met zijne Bijfchriften, uitgegeven
zijn. Ik bezit die fchoone platen van VIS SCHER niet, en
Iran this niet melden, of uit derzelver Bijfchriften ook van
het in twijfel getrokken huwelijk blijke; maar dit weet ik,
dat, tenzij ik mij geweldig bedriege, de oorfpronkelijke Portretten, waarnaar V I S S CHER graveerde , en die, fchoon zij
geen naam of teeken des fchilders dragen, toch zeer goed
gepenfeeld zijn, nog in eenen ultnemend goeden neat voorhanden zijn. Althans in de voetmaat, door yrs S C H E R, zoo
ik meen, aangeteekend, verzekert men mij , dat zij volmaakt
met de door hem gevolgde overeenkomen, gelijk zij ook doen
in de gelijkenis met de platen in het werk van Jufvrouw
VAN MERKEN. Zij zijn, nog niet lang geleden , alhier,
bij verfchillende gelegenheid, gekocht, en werden, daar zij,
wie weet federt hoe lang, gefcheiden waren, gelukkig weder
vereenigd. Vermoedelijk zijn zij bezeten geweest bij eenen
afflammeling van MAGDALENA, mede MOONS gehecten,
die weleer Penfionaris dezer clad was , gelijk zij , in 1649,
in het bezit waren van den Raadsheer PIETER MOONS,
broeder van MAGDALENA. Later kunnen zij (wie weet
hoe?) in vreemde handen gekomen en miskend geworden zijn.
Zij zijn herkend, en naar waarde opgeluisterd , door Karen
tegenwoordigen eigenaar , den eerwaardigen Heer PIETER
'WEILAND, rustend Leeraar der Remongranten alhier , en
waren wel waardig eene openbare fchilderzaal te helpen
verfieren.
Ik heb de eer met achtinge te blijven
Uw Ed. dienstw. Dienaar
Rotterdam,
2 Febr. 1835.
ADR. STOLKER.

BOEKBESCHOUWING.
Opflellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud ,
nagelaten door Mr. W. BILDERDIJK. II .Deelen.
Te Anfierdam, bij J. Immerzeel , Jun. 1833. In
gr. 8vo. VI en 139 , XIV en 145 bl. f 5 - 50.

D

eze Opflellen zijn , volgens den Verzamelaar,, den
Heer DA COSTA, in het Voorbericht van het Hie Deel,
bl. V , „ geen van alien bepaaldelijk voor de drukpers
„ beftemd geweest , althands niet in dezen vorm , en
„ zonder daar nog eene laatfle hand aan te leggen."
Dit zoo zijnde , komt het ons vrij gewaagd voor , zoo-.
danige flukken , misfchien tegen , althans buiten den
verklaarden wil des Opftellers , door den druk gemeen
te maken. Jets anders is het toch , over eenig anderwerp tot eigene oefening of overdenking , of om te beproeven , hoe ver men het met eenige befchouwing brengen kan , te fchrijven ; en wederom iets anders , het gefchrevene , als refultaat van rijpe overweging , en als
voor het groote Publiek nuttig , nit te geven. Zou dit
bij iedereen waar zijn , hoe veel te meer is het waar
bij zulk eenen grooten Zonderling , als BILDERDIJK
was ! Des te minder zouden wij de uitgave dezer Opfiellen raadzaam gevonden hebben , indien het onderfcheid gelden moet , dat de Heer DA COSTA, in de
Voorrede van het Hde Deel, bl. VII, wil gemaakt hebben , „ tusfchen de hoofdonderwerpen zelve , die daarin
„ verhandeld worden , en de bijkomilige denkbeelden en
„ bijzonderheden , daarbij opgcnomen , of als ter loops
„ geuit ;"
„ de eerfte," zegt hij , „ geven BILDER„ DIJK ' S innige denkwijze volkomen terug ; de laatfle
„ zouden met Beene juist- of billijkheid tot zijne flel„ lige of eigenlijk gezegde gevoelens betrokken worden” :
dock wij zien zelfs Diet , waarop dit onderfcheid rust ;
want dat bijkomftige , dat ter loops geuite is dan toch
BORKBESCH. 1835. NO. 4.
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van den Schrijver zelven , zoo wel als het opzettelijk
behandelde ; en zoo hij zelf geen blijk van twijfeling of
onzekerheid geeft , waarom zal men hem dan het eene
minder als deszelfs eigen gevoelen toefchrijven , dan het
andere ? Zelfs komen bier twee flukken voor , vertaald
nit zeker werk van J. v 0 N MEYE It , Bibeldeutungen , omtrent welker eerfte ten minfte de Verzamelaar
verklaart , dat „ het , althands in de bijzonderheden, niet
„ geheel mag befchouwd worden door de vertaling tot
eigen gevoelen te zijn overgenomen" : doch waarom
dezelve dan hier geplaatst ?
Wat den inhoud der hier voorkomende flukken zelve
aangaat , zij zijn , naar Recenfents oordeel , alien , zonder uitzondering , van dien aard , dat men aan dezelve ,
indien zij niet uitgegeven waren , weinig zou gemist hebben. Hij ontkent hiermede niet, dat er hier en daar
eenige ware en goede dingen in gevonden worden ; maar
ze zijn noch naar ftof noch naar vorm zoo nieuw of
uitftekend , dat men ze niet overal elders even goed , ja
veel beter zou vinden. Hij mag het lijden , dat men hier
en daar de fcherpzinnigheid van BILDERDIJ K'S vernuft bewondere ; maar zij is hem te dikwerf niets anders
dan fpitsvindigheid, met dikke duisternis en omflagtigen
omhaal omgeven en met fcherpheid ten toon gefpreid.
Hij wil het toegeven , dat men ook hier blijken ziet van
.7s Mans veel weten en veel om- of althans aanvatten ;
maar hij vindt ook bier de Latijnfche fpreuk bevestigd:
Non omnia posfumus oinnes , offchoon de Schrijver dit
niet fcheen te gelooven ; en , naar zijne (chatting , kan
Mr. WILLEM BILDERDIJK in dit vak zelfs niet
halen bij Mr. HIERONYMUS VAN ALPHEN, hoewel
ook bij dezen de Theologie het eigenlijke yak niet was ;
maar nog veel minder kan BILDERDIJK hier in de
fchaduw van G R O T I U S (Inn , bij wien men hem evenwel ook al heeft willen vergelijken.
Rec. vindt het dus ook noch noodig noch nuttig ,
eene breedvoerige opgave van den inhoud dezer Opflellen
te doen , want bijzondere aanwinften voor de Godge-
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leerdheid of Uitleg- of Zedekunde heeft hij er niet in
gevonden ; en den ouden kost , in welken pot ook klaar
gemaakt , van den eenen op den anderen fchotel , als
crambe toties totiesque recocta , wederom op te disfchen , hiertoe heeft hij geen lust. — Zal hij er dan
eenige proeve van geven ? Maar wat zal hij kiezen ?
Hij {toot al aanflonds op het Theologifche artikel , getiteld : van de Strafvoldoening , waarin BILDERDIJK
tracht te beweren , dat CHRISTI'S voor de mensch
heid geftraft is , (c x R I s T u s gefiraft 1) omdat Hij
met haar vereenigd was , (?) gelijk niet de hand , maar
de rug van den dief geftraft wordt , omdat hand en rug
den' perfoon maken. Welk eene kiefche , keurige en
vooral eerbiedige vergelijking en immers is noch hand
!loch rug eigenlijk fchuldig , maar de perfona moralis ,
waarvan zij een deel uitrnaken , en wien , als gevoelig
wezen , de itraf aangedaan wordt. Zal hij dan in
het zedekundige onderwerp , de eeuwige zaligheid , als
beloning van 's menfchen vrije laden befchoulvd , deze ,
met 13ILDERDIJK, voor geen gevolg van Gods regtvaardigheid houden ? Hij houdt zich liever aan de H.
Schrift , die zegt : , God zal een' iegelijk vergelden
„ naar zijne werken" ; en wat de Heer DA COSTA in
eene aanteekening op dat ftuk zegt : „ In de goede
• werken zijner kinderen erkent en prijst en beloont
„ God zijn eigen werk" , vindt hij in den Bijbel niet ,
en het is bij hem , wel ingedacht zijnde , onzin. Zal
hij zich dan , ten dienfle der Uitlegkunde , uitlaten over
Jacobs worfleling ? Dat zij in eene „ milmering" zal
gefchied zijn , mogt , mits wel verflaan zijnde , nog aangain , hoewel hij lit woord bier juist niet zou verwacht hebben ; maar verder heen zou hij met BILDERD UK in den tijd der allegorifche en mystifche interpretatie komen , en zoo ver wil hij niet achteruitgaan. —
Of zal hij zich verdiepen in 's Mans Gedachten over de
toekomst van het Koningrijk van Christus , om met hem
de Apocalyptifche gezigten ftukswijze toe te pasfen op
de wereldgebeurtenisfen , ook in de tegenwoordige tijK2
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den ? Maar hij rekent die toepasfing tot de duizend en
ddn verklaringen der genen , die nit dat bock Profeten
hebben willen worden , en die al zoo dikwijls door de
uitkomst gelogenflraft zijn. — Zal hij dan , meer bij
de tegenwoordige Kerkelijke Gefchiedenis blijvende , een
breed verflag doen van een fink, reeds in 1810 gefchreven , aun de ware Hervormden in de Gemeente van Holland ? Maar dan zou hij melding moeten maken van
overdrevene en hatelijke klagten en liefdelooze declamation tegen de meeste der Hervormde Leeraars ; declamation , die zelfs met eene fcheurzuchtige oproeping eindigen. DA COSTA zegt wel , in de Voorrede , bl. V ,
dat BILDERDUK „ het daar op fchrift gebrachte denk„ beeld door geenerlei bemoeijingen heeft willen verve„ zenlijken , noch dit ftukje bij deszelfs leven op eeni„ gerlei wijze in omloop gebracht is” ; maar dan zou
Rec. moeten vragen : Wie roept u dan , Mijnheer DA
COSTA! om hetzelve thans , welligt , ja hoogstwaarfchijnlijk, tegen de bedoeling van uwen „ dierbaren Leer„ meester” , in het licht te geven ? Even weinig is dit
gepast of nuttig , als uw hatelijke uitval tegen het hoogfie Kerkbefluur der Nederlandfche Hervormde Kerk. —
Zal Rec. nu over dit alles en meer eene wederlegging
gaan fchrijven , en , zoo zij •al in weinige bladzijden kon
vervat worden , het vreedzame grondgebied van dit Letterkundig Tijdfchrift tot eene kampplaats der Polemica
maken ; en dit in eenen tijd , dat er , zoo al geen werkelijke Polemos , toch overgenoeg Polemici zijn ? Neen !
neen ! roepen zijne Lezers hem toe : nulla falus bello :
pacem te poscimus omnes. — Zal hij eindelijk nog iets
over den flij1 dezer Opficllen moeten zeggen ? Ach
de prozaftij1 van den grooten Dichter is immers ook al
genoeg bekend: en wat zou het baten , of hij zich genoodzaakt zag , om te zeggen , dat hij deze flukken ook
hierom niet aanbevelen kan , maar den ftijl meestal hard,
ftroef en flootend vindt ? Liever legs hij dus de pen
aanftonds neder ; maar hij is aan waarheid en liefde
fchuldig te wenfchen , dat deze flukken ongedrukt mog-

OPSTELLEN.

145

ten gebleven zijn , of, daar dit eigenlijk met baten kan ,
dat er geene dergelijke ftukken meer mogen gedrukt
worden.
De grondflelling der R. K. Kerk, dat buiten haar
geene zaligheid mogeli/k is , ontwikkeld door den Hoogeerwaardigen Bisfchop van Hermopolis en Eerfien
Aalmoezenier des Konings van Frankrijk, KARELX.
Na't Fransch, door JAN-3. F. WAP, Koninkli/ken
Illilitaire-Akademie-Leeraar , enz. 7‘e Breda ,
van Gulik en Hermans, 1832. In gr. 8yo. IV en
45 Bl. f : - 55.

I n eene Vooraffpraak (gewoonlijk Voorberigt of J/oorrede genoemd) geeft de Heer WAP te kennen , wat hem
bewogen heeft , dit ftukje in onze taal ter lezing aan te
bieden. fchijnt te meenen , dat de Protestanten (met
uitzondering van weinigen , als b. v. BILDERDIJK,
hier met name genoemd) Romes Kerkleer niet kennen.
Hij fchrijft althans „ Zoo kan ik mij Loch evenwel niet
onthouden , om , naar mijn zwak vermogen , door de
uitgave der onderwerpelijke Rede (fic ?) van den beroemden Bisfchop FRAYSSINOUS, mede bij te dragen
tot het beter begrip van onzen Kerkleer , en dien alzoo
te wreken van alle miskenning , voortfpruitende uit de
verdraiing , welke onze tegenflreveren zoo gaarne voor
de Waarheid willen dOen doorgaan." De Koninkltyke
Militaire-Akademie-Leeraar poogt tevens zeker dwaalbegrip aangaande zijne denkwijze te voorkomen , betuigende , zelfs den fchipz van onregtzinnig Katholijk niet
te willen hcbben.
De flelling , dat buiten de R. K. Kerk geene zaligheid is , wordt op eene allezins gematigde wijze door
F R A Y S S I N O U S verdedigd. Blijkens de Inleiding , wil
hij de aanmerkingen en tegenwerpingen van ROUSSEAU
en dergelijke uit den fchoot der Roomfche Kerk zelve
voortgekomene ongeloovigen wederleggen. De Schrijver
ftelt zich drie vragen ter beantwoording voor : II/at
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moet men befluiten ten opzichte van zonder 't H. Doopfel geflorven kinderen Wat nopens het lot van Christenen , die buiten den fchoot der H. Aerk z9n overlaWat omtrent de eeuwige beflemming van ongeden
loovigen , die zonder kennis aan de Openbaring zijn
geflorven Na vooraf nog gewezen te hebben op het
onderfcheid tusfchen kerkelijke leerflellingen en bijzondere gevoelens van deze of gene Godgeleerden , wordt
aangemerkt , dat er in de hel , even als in den hemel ,
verfchillende toeflanden z9n. Het is een punt des Ka-.
tholijken geloofs , dat ongedoopte kinderen verfloken z9n
van het gelilk des heMels , en dat hunne veroordeeling
onaffcheidbaar is van dit voorrecht - gemis ; doch de
Kerk beflist niet , of en in Welke mate zoodanige kinderen werkelijk gef1raft zullen worden. De gevoelens
der Godgeleerden verfchillen. leder kan aannemen , wat
hem het meest waarfchijnlijk voorkomt en meest overeenflemt met Gods goedhcid , hi. 17. — Wat F RAY sstNous voorts fchrijft over het lot van Christenen ,
die buiten den fchoot der R. K. Kerk flerven , fchijnt
een' zeer milden en liefderijken geest te admen. Hij
onderfcheidt grondleerflellingen en andere minder ter
waarheid afdoende geloofs-artikelen. De Schrijver merkt
echter tevens aan , dat de Kerk zoo zeer voor de laatften als voor de eerflen eene onbepaalde , volfirekte onderwerping van verfland en hart eischt ; de verachting
van den enkel punt is in hare oogen ketter9 — zij befchouwt alles , wat harm leer niet bel9dt , als buiten
den eenigen weg van waarheid en behoud. Doch
F R A Y S S I N O U S zoekt het harde van deze uitfpraak
vervolgens weder te verzachten door de aanmerking , dat
cr voor God fchuldlooze dwalingen beflaan, en daaront
onfchuldig , dew9l zfj onwillekeurig plaais gr9pen —
dwalingen , die eerder uit zwakheid, dan nit boosheid
voortkomen , en die den mensch niet zullen worden toegerekend door den Opperfien Rechter , die harten kept
en nieren doorgrondt , bl. 20. Die dus ter goeder trouwe buiten de gemeenfchap der R. K. Kerk leeft , is
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niet doemwaardig , alleen op grond van zijti buiten-dcKerk-zy'n , bl. 22. Kinderen , hoewel buiten de (R.
K.) Kerk gedoopt , zijn niettemin leden der Kerk , en
het Rijk der hemelen is hun verzekerd , by'aldien zij
voor de jaren des onderfcheids fierven. Ook zullen zij,
de jaren des onderIcheids bereikt hebbende , niet ophouden , tot de Kerk to behooren, flechts onder het belyden diet hoofdgeloofspunten , welke hone
fecte bewaard en met de R. K. gemeen heeft , voor het
overige ter goeder trouw handelen, bh 25. Of er nu
in andere Kerkgenootfchappen een groot getal ter goeder
trouwe dwalenden beflaat , wil FRAYSSINOUS niet
bepalen. Dit , zegt hij , is het geheim Gods. — Ook
over hen , die fierven , zonder de Openbaring gekend
te hebben, oordee1t de Schrijver zeer verfchoonend , dewijl God , naar laid der H. Schrift , veel eifchen zal
van hem , die veel ontfangen heeft , en minder van die
minder erlangde. Hij doet opmerken , dat zij , die het
Euangelie niet gekend hebben , niet naar het Euangelie
zullen geoordeeld worden, maar volgends de wet des
Gewisfens. Hij wil echter zoodanig een ongeloovige niet
in 't Hemelsch Rik van gelukzaligheid plaatfen; maar,
naar gelang van zijn gedrag , zal hij meerder of minder in beflemming overeenkomen met het lot van zonder
't H. Doopfel geflorven kinderen. Ileidenen zullen dus
nict gefiraft worden , dan wegens feilen , welke zij konden vermeden hebben.
Zoo tracht de Bisfchop van .Hermopolis de flelling ,
dat er buiten de Kerk geene zaligheid is , te verklaren
en te verdedigen. Wij prijzen de gematigdheid des Schrijvers , en kunnen dit flukje aan Roomsch en Onroomsch
ter lezing aanbevelen. Niet , dat wij alles goedkeuren
en geene aanmerkingen te maken zouden hebben. Het
ganfche betoog rust op eene onderflelling , welke geenszins bewezen kan worden. De Kerk zegt , dat bit/ten
dc Kerk geene zaligheid is ; maar zij weet Been voldoend bewijs te vinden. Bovendien , wij noemen het
loffelijk
dat een Bisfchop zoo gunflig denkt over ons
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anderen , Welke niet tot de Kerkgemeenfchap van Rome
behooren , en dus onderfleld worden te dwalen ; doch
wij vragen , of FRAYSSINOUS de leer van zijne Kerk
wel met de meestmogelijke naauwkeurigheid vooralt ?
of , van HILDEBRAND of tot op onzen tijd , omtrent
ketters en ongeloovigen fteeds hetzelfde werd geleerd ?
en of de bier gepredikte rekkelijke denkwijze de algemeen heerfchende is onder de volgelingen van Rome ?
De Bisfchop zegt , bl. 43: Men pile de oude Kerk
niet tegen de hedendaagfche over ; men trekke niet te
velde tegen hare uitfpraken over eenige zinfneden uit
de Heilige Schrift of uit de II. Kerk-leeraars ; dit
alles toch leidt nergens anders toe , dan tot den weg
van een, onderzoek en nafporen , waartoe bona het geheele menfchelige gejlacht niet berekend is , en waarop
men zoo dikwerf de fchranderften heeft zien verdoold
loopen. Dit fchijnt ons eene uitvlugt , die bewustheid
van eene zwakke zaak verraadt. Wij , Protestanten ,
houden zeer veel van onderzoeken. En gaan wij dan
Bens de gefchiedenis der lnquilitie na , zoo weten wij
waarlijk niet , hoe FRAYSSINOUS zoo vele gruwelen ,
in den naam der R. K. Kerk gepleegd , zou kunnen
vergoelijken , of met zijne , fchijnbaar althans , rekkelijke
en verdraagzame denkwijze overeenbrengen.

Aanmerkingen over de Rigters van Israel, door R. R oDENBURG, Predikant to Te Sneek, bij
F. Holtkamp. 1834. In gr. 8vo. 85 Bl. f : 75..

D it werkje is zeer verliandig en oordeelkundig gefchreven ; het melt over 't algemeen de daden en het
karakter der zoogenaamde Rigteren van bet Israelitifche
yolk in een helder daglicht , en maakt die befchouwing
dienstbaar aan de zedelijk-godsdienftige belangen der lezers , vooral in hunne tweeledige betrekking als Christenen en Staatsburgers. De laatfle befchavende hand
fchijnt echter aan dit boeksken te ontbreken. Bl. 7 yin-
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den wij : „ Rigters waren buitengewone rnannen , met
eenen heidhaftigen geest begaafd , en traden op als wrekers van het onderdrukte Israel, die hen (lees , om het
voorafgaande , dat yolk) verlosten van hunne (lees deszelfs of zone) vijanden , hen (lees het) bij de rust en
vrijheid bewaarden , hunne (lees deszelfs) zaken beftuurden , en hen (lees het) tot de dienst van hunnen (lees
zyaen) God deden wederkeeren." Bl. 20, bij de vermelding der 900 ijzeren wagens van SISERA, zou een
woord tot opheldering, eene korte befchrijving der ftrOdwagens van dien tijd , gansch niet overtollig zijn geweest. Bl. 35 ftaat kortweg , „ dat GIDEON, met zijne
300 fakkeldragende bazuinblazers en kruikenbrekers , door
Gods hand alleen, de luisterrijkfte zege behaalde." Maar,
even gelijk later zoo veel tot opheldering en beter begrip van simso N's daden wordt bijgebragt , zou ook
dit geval wel een weinig kunnen zijn toegelicht. Het
last zich ligtelijk befeffen , dat een onbefchaafd en bijgeloovig y olk , gelijk de Midianiten , wier leger buitendien flechts uit ftroopende benden beftond , door plotfelingen fchrik werd bevangen , op het hooren van 300
bazuinen , wier geluid den aantogt van cm talrijk en
geregeld aangevoerd heir fcheen aan te kondigen. Bij
velen kan het onverwachte en fpookachtige van het tooneel , vooral toen op eens die kruiken gebroken werden ,
het vermoeden hebben doen ontftaan , dat er Goden of
geesten in het fpel waren. Bij de ontaane verwarring
zag men al ligt een' troep landgenooten voor vijanden
aan , die men overal vreesde te ontmoeten en nergens in
waarheid zag aanrukken. Zoo vielen de Midianiten op
elkander aan. Men droeg toen geene uniformen. Vaandels of ftandaarden fchijnen de Midianiten niet te hebben gehad ; en , daar zij meenden met een weerloos yolk
te doen te hebben , hadden zij denkelijk geene herkenningsteekenen of kreten vooraf onderling bepaald. —
Voortreffelijk zijn de gefchiedenisfen van JEFTHA en
S I M S O N behandeld ; maar een weinig plat ftaat er ,
bl. 52: zone (s 11\1 S 0 N ' s) verkeering met eene hoer
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te Gaza. Niet juist is , op bl. 58 , de uitdrukking :
„ Dan op het einde van E L I 's leven , toen de ilaat der
Joden zeer begon te vervallen." Lees : de ftaat der Israeliten ; want alleen de afilammelingen van J U D A zijn
Joden of Judders.
Wij hopen , dat onze gemaakte aanmerkingen den geachten Schrijver zullen bewijzen , dat wij zijn werkje
met aandacht gelezen hebben.
Tweetal Leerredenen, over Gen. 4: 3--9, en Hoofdfl. 4:
9-17. Uitgefproken to Hoogeveen, (Provincie DrenC.
the.) door C s . VAN SCHAICK, j a . S. S.
en Hulpprediker aldaar. Te Hoogeveen , bij P. Veenhuizen. 1833. In gr. 8vo. 48 bl. f :- 40.

D e Eerw.

fchrijft in een
Voorberigt : „ De wensch om nuttig te zijn , (behalve
in de uitgefirekte Gemeente van het Hoogeveen, waar ik
federt meer dan een jaar voor mijnen waardigen vriend
Ds. 3. VAN V E L Z E N, door ligchaamsongeiteldheid
verhinderd zijn dienstwerk waar te nemen , werkzaam
ben) deed mij befluiten deze eeritelingen door de drukpers algemeen te maken." Rec. prijst den goeden wil ,
maar is van oordeel , dat jonge lieden , welke den omyang van het heilig dienstwerk nog naauwelijks bij eigene
ondervinding kennen , niet zoo fpoedig tot de uitgave van
Leerredenen moesten beiluiten. Hij gelooft wel gaarne ,
dat v A N SCHAICE naar de vatbaarheid zijner hoorders predikt en te Hoogeveen veel nut fticht ; doch onder zoo talrijke bevolking , die in wijden ointrek verfpreid
woont , zal de Hulpprediker genoeg te doen vinden. Volbrengt hij deze, voor eenen Candidaat niet gemakke..
lijke , 'taak naar behooren , zoo behoeft hij vooreerst
geene moeite te doen , om ook buiten dien werkkring te
treden. En — gebrek aan gedrukte preken is er niet. Waartoe derzelver getal dan vermeerderd ? VAN SCHAICK
betuigt zelf : „ Nimmer was het mijne begeerte te wilC s . VAN SCHAICK,
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len fchitteren , maar nuttig to zijn voor het rijk onzes
Heeren." Het zij zoo ; maar het godsdienitig publiek
heeft reeds vele voortreirelijke leerredenen in handen. —
Tot een proefje van den itiji des Hulppredikers diene
het voigende : „ Dat de ervaring getuige , en ons leere ,
dat niet in prachtige en weidfche tempelgebouwen , nedergezeten met koude en ongevoelige harten , maar in de
itille nederige hut of aan het zodenaltaar geknield , met
ootmoet en dankbaarheid die hulde onzer harten Gode
welgevallig is."

Handboek der heelkundige Ontleedkunde , enz. Uit bet
Fransch van H. M. EDWARD S , Med. Dr., vrij
vertaald, met Aamnerkingen en Bilvoegfelenvern2eerclercl door G. A. P. QUARIN WILLEMIER, Of'.
van Gez d. der 2de klasfe bij de Arrnee , enz. Ilde
Stuk. Te Utrecht , bij N. van der Monde. 1834.
In gr. 8vo. Bl. 276-L484. f 1 - 50. (*)
Het eerite ftuk van dit werk werd reeds in het jaar 1830,
bl. 259, door ons beoordeeld , nadat het in 't laatst van
1829 in het licht gekomen was. In het Voorberigt van dit
tweede ftuk vermeldt de Vertaler de redenen van het lang
wegblijven van hetzelve , met de verzekering , dat het
derde uiterlijk in het begin van 1835 zal volgen. Met
dit gedeelte zal eene algemeene Voorrede en een Titel
afgeleverd worden. Het eerfte iluk prijkt reeds met
eene goed gefchrevene en tot ftaving van den roem onzer voorouderen , ook in dit gedeelte der heelkundige
wetenfchap, ftrekkende Foorrede van onzen verdienfte19ken en door zjne fchriften en practifche bekwaamhe(*) Er is federt in Frankrilk ook eene tweede uitgaaf verfchenen van F. BLANDIN, Traitd d'Anatomie topographique,
ou Anat. des regions du corps humain , confideree dans fes
rapports avec la Cdr. et la Med. Use Vol. en 8vo. et Atlas en
fol. de 20 pl.

152

H. M. EDWARDS, HANDBOEK.

den beroemden landgenoot VAN O N S E N O O R T. (Ald.
bl. 259). Daar het 2de en 3de ituk flechts als gefplitst
moeten befchouwd worden , om de reeds gerekte uitgaaf
niet langer te vertragen , en derhalve te zamen een geheel vorrnen , zoo ftellen wij de geheele beoordeeling tot
de verfchijning van dit laatfte gedeelte uit. Het zij nu
genoeg , de aandacht van het geneeskundige publiek wederom bij dit werk bepaald te hebben , welke daarvan
door het lange tijdsverloop en plaats gehad hebbende
omftandigheden welligt afgeleid was ; te meer , daar het
bij de eerfte aankondiging en beoordeeling een bock werd
genoemd , dat bit het doen van operation het verftand
en de hand des Heelmeesters tot nut zzjner natuurgenooten beftuurt en leidt.

Befchrifting der Beenderen van het Menfchel0 Ligchaam, naar aanleiding van B L U M E N B A C H. Uitgegeven door w. VROLIE, Med. Dr. en Prof. te
Amfterdam. Te Amfterdam , bit J. Muller en Comp.
1834. In gr. 8vo. VIII en 222 bl. f 2 - 40.

D

e Hoogleeraar V R O L I K zegt in het Voorberigt ,
dat hij door de uitgave van dit Osteologisch Handboek
eene behoefte wenscht te vervullen , Welke er beflaat ,
federt het bekende werk van BLUMENBACH, Gefchichte and Befchreibung der Knochen , niet meer verkrijgbaar is. Wij weten niet regt , welk eene behoefte
de Hoogleeraar bedoelt ; want zoo er voor aanvangers
goede Handboeken over den geheelen omvang der Ontleedkunde beftaan , kunnen zij (in den eigenlijken zin des
woords) toch geene behoefte aan een afzonderlijk Osteologisch Handboek hebben. Wij willen echter daarmede
de vertaling en omwerking van dit zoo algemeen geprezene werk van BLUMENBACH niet afkeuren ; dezelve onderfcheidt zich door beknoptheid , terwijl ook
het nieuwe volgens den tegenWoordigen toeftand der wetenfchap er is bijgevoegd , zoo als b. v. de vermelding
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der zenuwkanalen , door A R N O L D in het flaapbeen
ontdekt (bl. 51) enz. In het eerfte gedeelte , over de
beenderen in het algemeen, derzelver vorming, ontwikkeling
en veranderingen , hadden wij wel eene meerdere uitvoerigheid gewensclit. Het was ook te wenfchen geweest ,
dat de Schrijver bij de door hem uit het oorfpronkelijke
werk behoudene aanteekeningen (fommige zijn door hem
achterwege gelaten) Reeds den naam van B L u MENBACH geplaatst had , of dat hij zulks nergens had gedaan. Nu zoude men in het vermoeden geraken , dat
flechts die weinige aanteekeningen, waaronder dit gefchied is , uit het oorfpronkelijke werk waren ontleend ;
maar eene vergelijking met dat werk leert het tegendeel.
Zoo is b. v. niet flechts aanteek. 1 , op bl. 29 , maar
ook 2 ald. , en zijn alle de aanteekeningen op de volgende bladzijde van BLUMENBACH. Even zoo zijn
al de drie aanteekcningen op bl. 45 en 47 , die op
bl. 60 , 61 enz. van BLUMENACH, hoezeer wij
dien naam aan den voet dier .aanteekeningen niet lezen.
\Vat de reden hiervan zij , kunnen wij bij geene mogelijkheid gisfen ; rnaar zeker is het een onwillekeurig verzuhn. Op de laatfle bladzijden wordt de Hoogl. VROL I K heeds fpaarzamer met het mededeelen der aanteekeningen. \Vij hadden gedacht ze allen weggelaten te
vinden , althans voor zoo ver zij op vergelijkende Osteologie betrekking hebben , volgens hetgeen wij in het
Voorberigt lazen.
De flij1 prijst zich aan door naauwkeurigheid en zuiverheid , en aan de correctie is eene loffelijke zorg beheed. Terwijl wij deze goede hoedanigheden met genoegen opmerkten , verwonderde het ons , het woord
van Duitfchen oorfprong Kapfelband voor beursband te
vinden. De fierlijke en nette uitvoering firekt den Uitvever MULLER en den Boekdrukker SPIN tot eer.•
De bijgevoegde fleendrukplaat , waarvan de titel niet gewaagt , bevat eene afteekening der beenderen van de hand
en van den voet.
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Flora Belgii feptentrionalis , five Flora Batavae compendium, Vol. II, plantas cryptogamicas continens. Pars I.
Equifetaceae , Filices , Marfiliaceae , Lycopodiaceae ,
Musci et Hepaticae , elaboratae fludio F. A. G. 'M IQut L, Mat. et Phil. nat. et med. Cand., et D A sSEN, Med. Stud. Edidit , emendavit atque praefatus
est H. C. VAN HALL, Inflituti Regii Batavi Socius,
Botanices et Oeconomiae ruralis Profesfor in Academia Groningana. (Flora van Noord-Nederland, enz.
Te Amfierdam , bij J. C. Sepp en Zoon. 1832. In
gr. 8vo. XVI en 227 N. f 2 - 40.

Nadat er zoo vele jaren finds de uitgave van bet eerfle
deel der Flora Belgii feptentrionalis , welke in 1825 in
't licht kwam , verloopen zijn , zullen vele beoefenaars
der Botanie in ons vaderland aangenaam verrast zijn
door de voortzetting , waarvan wij het eerfte ftuk hier
aankondigen.
De Hoogleeraar VAN HALL heeft bij dit moeijelijke
gedeelte der Flora den bijItand genoten der wakkere medewerking van twee zijner leerlingen ; en , wanneer men
dezen arbeid vergelijkt met hetgeen uit vroegere werken
van DE GORTER, MEESE, VAN GEUNS en DE
GEER bekend was , zit men hier niet weinige foorten
aan onze Flora toegevoegd. Ook zijn eenige foorten ,
die men alleen als inlandsch kende door de opgaven van
BOERHAAVE, door de Heeren VAN HALL, M IQuEL en DASSEN, of door andere verdienftelijke
beoefenaars der Botanie , zoo als door den Hoogleeraar
REINWARDT, den Heer DE BEIJER enz., wedergevonden. Als eene kleine aanmerking zij bet ons
vergund to vragen , waarom Lycopodium alpinum als
inlandsch wordt opgegeven , alleen op het gezag van
DE GORTER., daar de Heer VAN HALL in eene
aanteekening berigt , dat D E GOR TER, volgens eene
door den Hoogl. REINWARDT medegedeelde waarne-
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ming , voor deze foort waarfchijnlijk Lycopod. cornplanatum heeft aangezien ? — Bij vele geflachten is ook
eene clavis fpecierton gevoegd , 't geen , waar de foorten talrijk zijn, zoo als bij Jungermannia , zijne groote
nuttigheid. heeft. Dat de Heer VAN HALL in de Voorrede berigt , dat het zijn doel niet was , om , door bekendmaking van geheel nieuwe foorten , den omvang der
botanifche wetenfchap uit te breiden , ftrekt misfchien
ter beantwoording eener aanmerking, welke wij, zoo wij
ons niet vergisfen , in een Fransch Tijdfchrift op het
eerfle deel dezer Flora aantrofFen. — Niets verhindere
de voltooijing van dit voor ons Vaderland zoo belangrijke werk !

De officiis et conditione Pastoris rusticam. In ufum
Studioforum Theologiae fcripfit F. L. G. WA G NE R,
Pastor. Groningae , apud J. Ramelingh. 1833. oct.
maj. 144 pag. f 1 -25.
Iit werkje , zoo als het bier, als ware het inlandsch ,
van eene Nederlandfche pers kornt , is niets anders dan
een nadruk van het oorfpronkelijke , dat aan den voet
van het titelblad heeft : Darmftadii prostat in libraria
GEORGII GUST AVI LANGE, 1832. De korte Opdragt aan des Schrijvers vader , en het onderfchrift der
Praefatio: Scr.Graefenhufae,menfe Martio MDCCCXXXIr,
heeft men weggelaten ; maar ook zonder deze valt het
bij de lezing aldra in het oog , dat het werkje in Duitschland thuis behoort. Ook blijkt het bij vergelijking, dat
deze kopij gansch niet naauwkeurig is ; want zij worth
door eene menigte drukfouten ontfierd , waaraan het origineel Been fchuld heeft : dezelve aan te wijzen , zou
weinig nuttigheid hebben. — Het zal nu alleen de groote
vraag zijn , of deze fludiorum primitiae van W A GN E R gelijk hij dit zijn werk in de Opdragt noemt ,
aan de Nederlandfche Theologiae Studiofi meer verdienden bekend te worden : hiertoe zal Rec. den inhoud kor-
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telijk opgeven , met invlechting van eene en andere vraag
of bedenking.
Het geheel is in acht deelen of hoofdrubrieken verdeeld. Zonder eenige voorbereidfelen valt de Schrijver terftond aan het werk ; en het eerfte opfchrift is :
I. Munia facra in templo obeunda. Dit fluk handelt
over de volgende zaken : 1. Begin eu einde van de
dienst ; het eerfle op vasten tijd, het laatfle niet langer
dan na 12 uur. 2. Hoe de boeren zich in de kerk gedragen moeten ; (eigenlijk wat de Leeraar hiertoe zeggen en doen moot.) 3. Gezang. Den fchoolonderwijzer aanfporen ; om den kinderen goed te lecren zingen ,
of dit anders zelf in de fchool gaan doen nieuwe zangwijzen voorzigtig invocren. (Ware er nicts te zeggen
over de gepaste keus der gezangen , zoo naar Prof als
vorm en zangwijze ? niets over het gebed? niets over
Doop en Avondmaal ?) 4. Leerrede , naar vorm en
ftof. (Ware het in omgekeerde orde niet gepaster ?)
Vorm. Sieraden vermijden , die men voor kundiger lieden gebruiken kan ; (maar als men nu een gemengd gehoor heeft ?) lange perioden vermijdcn ; figuren gebruiken , die de rede verlevendigen ; dezelfde denkbeelden
dikwijls herhalen ; (dit zal toch wel zijne grenzen . hebben , opdat het niet worde ad naufeatn usque) zich op
goede voordragt toeleggen (flechts korte aanbeveling
Stof. De ondeugden en gebreken zonder aanzien des
perfoons beftraffen; op bijzondere voorvallen aanmerking
nemen; (magna tamen cautione opus est , zou Rec. bij
beide zeggen) door voorbeelden ophelderen ; (eigenlijk ,
de algemeene pligten in de bijzondere aanwijzen) zoo
fpreken , dat men voor de boeren nuttig is. (Is dit na
alias , wat er over Prof en vorm der Leerredenen, ook
bijzonder voor landlieden , te zeggen is ?) 5. Catechetisch onderwijs. (Behoort dit tot de mania facra in
templo , omdat het door fommigen in dat lokaal gefchiedt , maar immcrs daar nict bij uitfiuiting ?) Jonge
lieden , die niet hooren of niet antwoorden willen , door
geldboeten flraffen : (! ?) voor het laatfte wordt een

DE OFFICIIS &C. PASTORIS RUSTICAM.

157

middel ter befchaming opgegeven , hoewel WAGNER
eerst reeds gezegd heeft , dat befchaming bij velen ligt
niet gelukken zal : is hardnckkigheid de oorzaak , aan de
Overheid aangeven. (! !) Tot goed catechiferen is noodig , grondige kennis der flof , bijzondere begaafdheid
van wêl fpreken , en goed geheugen; en om zich daarin
te volmaken , moet men met de fchoolkinderen catechiferen. (Ook bier moet Rec. vragen : Is dit nu alles ?
en wanneer hij er nog bijvoegen moet , dat alle deze
vijf belangrijke punten in 16 bll. afgedaan worden , is
het dan te verwonderen , dat het meestal zeer oppervlakkig is?)
II. p. 17-26. Munia facra extra templum facienda , namelijk de Privaat-doop , het Avondmaal aan
zicken, de bevestiging van de ondertrouw, de lijkredenen. — III. p. 27-36. De fi:holarum cura , betrefFende den fchoolonderwilzer , de leerlingen, het onderwijs , het gebouw en de meubelen. Hoewel over
deze onderwerpen hier en daar goede , en zelfs bij de
3de hoofdrubriek eenige algemeen nuttige opmerkingen
voorkomen , is het toch alles eigenlijk geheel voor
Duitschland , en wij hebben er bij onze inrigtingen geen
behoefte aan.
IV. p. 36-46. De quibusdam rebus bonos mores
adjuturo non negligendis. 1. Het vieren van den Zondag, vooral het weren van hetgene , dat hiermede in het
publieke leven ftrijdig is. (Ook dit behoort bij ons niet
zoo zeer tot den Leeraar.) 2. Verfchillen tusichen echtgenooten. (Ook al meest plaatfelijk ; het algemeene niet
uitftekend.) 3. De huifelilke opvoeding ; daaromtrent
zoo in leerredenen als gefprekken onderrigt geven. (Het
gaat ook al niet diep.)
V. p. 46-66. Quomodo pastor exemplo , exhortatione , confolatione , confiliis , et beneficentia rusticis
prodesfe posfit. 1. Door voorbeeld. Goede opmerkingen , meest gegrond op 1 T I M. III: 2-7. (Maar
kunnen de woorden: Ne fit novitius etc. wel op de
BOEKBESCH• 1835. NO. 4.
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tegenwoordigo Leeraars toegepast worden?) (*) 2. Door
andere bovengenoemde middelen, waarbij vooral te ftaan
naar eigene goede bewustheid , en naar aanwending volgens perfonen en omflandigheden. (Ook hier welmeenende en nuttige herinneringen , die echter hier en daar
voor uitbreiding vatbaar zouden zijn.)
VI. p. 66-112. De rusticorum indole et moribus.
Dit fluk bevat in drie afdeelingen , voor welke affcheiding evenwel geen bijzondere reden is , allerlei over 't
geheel goede opmerkingen en raadgevingen door elkander,
die nog beter doel zouden getroffen hebben\, indien het
beste en algemeen bruikbare , dat er in is , bij vorige
hoofdftukken te gepaster plaatfe ingevoegd , of anders
als een afzonderlijk fluk tot een meer geregeld geheel
gebragt ware. Zij betreffen meest der boeren denk- en
handelwijze in het gemeene leven , waarin zij wel dikwijls naar waarheid, maar toch ook wel eens te veel
alleen van de flechte zijde worden voorgefteld. Sommige
dingen zijn meer van plaatfelijk , fommige ook wel eens
van minder belang. Somtijds ontbreekt het aan aanwijzing , wat de Leeraar hieraan doen kan : fomtijds wordt
RI* meer gezegd , wat hij hierin voor zichzelven , dan wel
wat hij te hunnen beste doen moet.
VII. p. 113-123. De muneris reditibus. Ook dit
bevat wel over het geheel eenige goede opmerkingen ,
eerst over landen , weiden en tienden , en daarna over
de verdere onzekere voordeelen , als inkomflen des Leeraars ; maar zij zijn meest plaatfelijk , en komen althans
in ons Land niet algemeen te pas.
VIII. p. 123-144. De otio pastoris. Dit hoofdfluk
handelt , 1. over de beoefening der Wetenfchappen, en
(*) P. 52 fcribit Auctor : „ Chartulas luforias in tua
„ domo non tolerabis , nec die folk acubus texi, aut fimilia
„ opera perfici patiens." Sed quid turn de albs ludis domesticis? an otiofum esfe utilius istique diei convenientius,
quam aliquantum temporis, quo continuae lectione vel celloquio religiofo vacare non licet , levi quodam labore innoxiore
ludo terere? -- Sapienti fat !
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raadt ernftig aan , dat de Leeraar zijne fludiEn voortzette ; bijzonder dat hij zich bij voortduring toelegge op
Wijsbegeerte , het Grieksch en Latijn, de Gefchiedenis , de Uitlegkunde , de Welfprekendlieid , en de Landtaal. Zeer nuttige hoewel niet diepgaande opwekkingen
worden hier gevonden , die door j onge Predikanten wel
Mogen behartigd worden : maar hoe bijster fchraal is
WAGNER over de Uitlegkunde, waartoe hij bijna niets
anders aanbeveelt , dan de kennis der fchriften van s ALoBro en jEzus SIRACH! Waarom bier niets
over de voortdurende beoefening der oorfpronkelijke Bijbeltalen , tot onderhouding en vermeerdering der kennis
van Bijbelftijl en Bijbelleer , vooral van het Evangelic?
2. Verder fpreekt de Schrijver over de zorg voor de gezondheid , waarbij hij vooral uitweidt over de ligchaamsbeweging , en wel bijzonder over den tuinarbeid. Met
wandelen heeft hij niet veel op ; en waarom ? omdat de
leden en vooral de ingewanden daardoor niet genoeg gefchokt worden ; omdat men zich dan gedurig verkleeden
met ; omdat men voor de boeren een ledigganger zal
fchijnen. (! !) Over dit geheele artikel zou vrij wat meer
en gewigtigers to zeggen zijn. — Eindelijk , 3. wordt
alles belloten met eenige goede , maar korte en oppervlakkige opmerkingen over het groote belay van Gene
befchaafde leefiv tize, waarvan de nuttigheid kortelijk
aangetoond , en waartoe , behalve de reeds aanbevolene
beoefening der wetenfchappen en der zuivere taal , de
verkeering met befchaafde menfchen en de oplettendheid
op de kleeding aangeprezen worth.
Voor het overige , dat w A G NE R over dit ganfche
onderwerp in de taal der Geleerden gefchreven heeft ,
hiermede kan Rec. zich zeer wel vereenigen : ja hij zou
wel wenfchen , dat deze taal voor verfcheidene onderwerpen in de Godgeleerdheid , ja ook in de Geneeskunde ,
meer gebruikt wierde ; want in beide zijn er,, naar zijn
inzien , vele zaken , die wel door en voor deskundigen
zeer nuttig behandeld kunnen worden, maar welker kennis voor oningewijden niet noodig en nuttig , ja zelfs
L2
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fomtijds fchadclijk is. Wat de Godgeleerdheid in het
bijzonder betreft , wenschte hij wel , dat een of meer
Geleerden zich den wenk ten nutte gemaakt hadden , dien
de Heer wiLDscuuT eens gegeven heeft in de Godg.
Bfydr. IV , 4, bl. 519 , 520, om ook een Latijnsch
Tijdfchrift voor de Godgeleerde Wetenfchappen aan te
leggen ; want , hoe doelmatig en belangrijk ook over 't
geheel de genoemde Godgeleerde Bijdragen mogen zijn,
er komen toch natuurlijk onderwerpen in voor, bij welker behandeling men het lippis et tonforibus nottem esfe
niet behoeft te verlangen. Stijl en Latiniteit van dit
werkje , offchoon niet uitflekend , zijn echter niet verwerpelijk. Omtrent de deugdelijkheid of gepastheid van
fommige woorden of fpreekwijzen zou men misfchien
cenige bedenking kunnen hebben : b. v. of femina discordiae conjugum disferere (p. 23) ,kan gezegd worden
voor het zaad van tweedragt tusfchen echtgenooten
zaa.ljen, want disferere wordt in den eigenlijken zin ,
en dan nog zeldzaam , gebruikt voor ttitzaaijen; — of
voor confuetudines in loco invehere (p. 24) niet moet
gezegd worden conf. in locum inducere of introducere ;
equulum ligneum habere, quam (1. quem) quis non
—of
libenter deferat (p. 33) niet te zeer naar een' Germanismus riekt ; — of exoleverint , p. 40 , niet eene
fchrijf- of drukfout is voor adoleverint (opgegroeid
:fin) ; — of veniabilis (p. 80) , asfentari (p. 95 et
alibi) in de beteekenis van asfentiri , decumanus (p. 117)
voor decimarum debitor , daar het anders decimarum exactor is , wel genoeg gewettigde woorden zijn ; — of
de fpreekwijzen aliquem deridendum propinare (p. 38) ,
clarnare ad ravim (p. 98) , die alleen bij Cornici en in
comifchen flij1 voorkomen , in deftiger' flij1 wel pasfen ,
enz. Sed haec hactenus.
Het oordeel van Rec. over dit boek komt dus hoofdzakelijk hierop neder , dat men door een werk over dit
onderwerp , geheel naar de behoefte der Nederlandfche
Protestantfche Geestelijken te platten lande ingerigt , en
minder oppervlakkig geichreven grootere aanwinst zou
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verkregen hebben , dan met dat van WAGNER op Nederlandfchen bodcm over te planten. Doch nu doe men,
zoo geed men kan , zijn nut met het gocde , dat cr hier
en daar in verfprcid is , en met des Schrijvers wehneenende bedoeling , om voor zijn ambt en zijne ambtgenooten nuttig te zijn!

Verhandeling over de Komeet van HALLEY, hare vroegere
verfchyningen en de toekomflige in het jaar 1835 , tevens
inhoudende : een overzigt over alle Kometen, wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn bepaald;
door P. KAISER, Math. et Phil. Nat. Cand., Obfervator
ristr. aan de Hoogefchool te Leiden. Met eene Kaart , den
weg voorflellende , welken de Komeet van HALLEY, bij hare toekomflige verfchijning, aan den Sterrenernel zal afleggen. Te 's Gravenhage en ilmflerdam, bij de Gebr. van
Cleef. 1835. In gr. 8vo. 196 Bl. f 2- 40.
Vet bijzonder veel genoegen hebben wij deze Verhandeling gelezen en herlezen. De Schrijver toont, met dit auk
in het Licht te geven , hoe men de moeijelijkfle en ingewikkeldfte gedeelten eener wetenfchap tot een aangenaam en
leerzaam onderhoud kan maken, zelfs voor menfchen, die
zich niet uitfluitend met de ilerrekunde bezig houden. Onzes
inziens, geefi dit werkje aan lezers , die gezond verftand bezitten en gebruiken , zeer heldere begrippen , hoe en op wat
wijze men , door de hemelligchamen na te fporen , tot die
heerlijke uitkomilen geraakt, die de fterreknnde ons in zoo
groote menigte oplevert. Dit werkje moet elk, die hetzelve
met oordeel leest , eerbied en belangfleIling inboezemen
voor die wetenfchap , welke men thans met regt voor eene
der fraaifte en volmaaktfte van alle wetenfchappen kan houden.
De Inleiding, welke uit 28 bladzijden beftaat, bevat de
gevoelens , welke de Ouden, voornamelijk ARISTOTELES,
aan deze bijzondere foort van hemelligchamen hechteden, en
hoe men door de onvermoeide pogingen van groote fterreen wiskundigen , als TYCH 0-BR AHA, KEPLER, NEWTON
en H ALLEY, allengskens uit de duisternis tot eene meer
verlichte kennis van dezelve is gekomen-, voornamelijk door
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de ontdekkingen van NEWT ON en het taal geduld van u At,
L EY, naar wiens naam de Komeet, welke deze Verhandeling voornamelijk ten doel heeft, is genoemd geworden. Vervolgens geeft de Schrijver eene beknopte en duidelijke verklaring van alle de kunstwoorden , welke in het vervolg van
dit werk voorkomen , waardoor hetzelve, zonder op iets te
flooten , geleidelijk kan worden gelezen ; alsmede wat men
noodig heeft te weten , om de loopbaan eener komeet te
bepalen , en waaraan men heeft te toetfen, of eene zekere
komeet al dan niet dezelfde is , die te voren is verfchenen.
Hierop volgt het eerfle Hoofddeel , hetwelk de Gefchiedenis
der Komeet van II AL LEY behelst , waarin de Schrijver , van
bl. 29-83, al het gefchiedkundige, hetwelk bij de vijf voormalige verfchijningen van deze komeet heeft plaats gehad , en
voornamelijk datgeen, wat betrekking heeft op ons vaderland, vermeldt ; hetwelk veel merkwaardigs in zich bevat,
en ons een regt denkbeeld geeft van de bekrompenheid der
denkbeelden en van de angstvallige vrees , welke men te alien
tijde koesterde omtrent deze hemelligchamen , en hoe men
dezelve in verband bragt met de menfchelijke lotgevallen.
Dit Hoofddeel is in vijf Onderafdeelingen verdeeld, als
1°. Over de verfchijning in het jaar 1456. — Hier vermeldt de Schrijver, welk een' algemeenen angst en fchrik
deze komeet destijds veroorzaakte , en hoe zij eene komeet
van ongehoorde en ontzettende grootte werd genoetud ; terwijl onder alle rampen en onheilen , welke zij veroorzaakt
heeft , deze niet een van de geringfte was , dat zij gehouden
werd voor een gewrocht, nit de hel afgezonden', om de vernieling van het laatfle overblijffel der Christenmagt in het
Oosten aan te kondigen, enz. En zoo meende men, dat zij
oorzaak was van den hevigen florm, die in Italie en in de
zee van Ancona woedde; alsmede van die in Toscane, waardoor de zwaarfle boomen ontworteld, fteden en kasteelen tot
den grond gefloopt werden. Volgens CLAUDIUS COMIERS
%on zij pogingen aangewend hebben, om de aarde nit hare
zitplaats te flooten , welke eene fterke aardbeving ten ge.
Volge hadden.
2°. Over de verfchijning in het jaar 1531. — Hier worden
de waarnemingeu van PETRUS APPIANUS te Ingolfladt vermeld , welke voornamelijk den than van dezelve betroffen.
Vervolgens kortelijk de rampen, welke men meende, dat zij
veroorzaakte , verMeldende, verhaalde de Schrijver het meer
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verlichte gevoelen van onzen weardigen en eertijds miskenden
landgenoot BALTHAZAR BEKKER, die alien invloed van
de kometen op de aarde en de lotgevallen barer bewoners geheel ontkende. En hoe naderhand de (telling geboren vierd,
dat de kometen niet altijd kwaad verkondigden, maar goed
over goeden en kwaad over kwaden bragten.
3°. Over de verfchijning in het jaar 1607. — Bij deze
verfchijning fchijnt het blaadje eenigzins omgekeerd te zijn.
In plaats van de komeet met bijgeloovige vrees aan te ftaren,
of zich voor haar te verfchuilen , ving men aan, haar met
met belangftelling na te fporen; doch er waren nu ook andere mannen op het tooneel, als KEPLER, .1.ONGOM ONTANUS WENDELINUS en HARRIOT, welke, zoo als
de Schrijver zegt, haar der vlijtige waarneming overwaardig
keurden. Deze worden dan ook vermeld , alsmede die van
onzen verdienftelijken landgenoot WILLEBRORDUS SNE LL I u s. Hoewel deze genoemde fterrekundigen dezelve onder de
hemelligchamen rangfchikten, welke ook hunne gewone loopbanen hadden , fchijnt L ONG OM ONTANUS nog niet geheel
van bijgeloof vrij te pleiten te zijn. Door minder ingewijden
in het yak der fterrekunde werden de overftroomingen in Engeland en Italid aan de werking dezer komeet toegefchreven ; alsmede de overwinning van de Hollanders op de Spaanfche vloot,
hunne overmeestering van de "haat van Gibraltar, en het
overlijden van eenige Vorften. Na nog van eene zonderlinge
ilelling van L o N G o M ONTANUS gewag gemaakt te hebben,
beiluit de Schrijver deze Afdeeling met de belagchelijke beweringen van TAXILH
4°. Over de verfchijning in het jaar 1682. — Deze verfchijning is zeer merkwaardig, door dat dezelve van zoo veel
wetenfchappelijk belang geweest is voor de fterrekunde. De
twee jaren te voren verfchenen komeet bragt, zoo als de
Schrijver zegt , NEWTON Op het denkbeeld , om het beginfel der algemeene zwaarte op de theorie der kometen toe
to pasfen; en deze gaf aan HALLEY, door de ontdekking
van haren omloopstijd, de gelegenheid , om het fchoonfte zegel to drukken op de theorie der kometen, door NEWTON
gevestigd. Deze Afdeeling bevat te veel belangrijks , om het
bier te kunnen mededeelen , daar de verfchijning der komeet
nu in een tijdperk voorviel, dat zij door een aantal beroemde
fterrekundigen met aanmerkelijk verbeterde werktuigen kon
worden waargenomen; en het is in dit tijdperk , dat HALL EY
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zijne onvermoeide pogingen zoo loffelijk heeft in het werk
gefleld en de volgende terugkomst heeft durven voorfpellen , welke ook volkomen aan de verwachting heeft beantwoord. De weg, lien deze beroemde flerrekundige heeft ingeflagen, worth door den Schrijver op eene zeer voldoende
wijze befchreven.
5°. Over de verfchijning in het jaar 1759. — Wij moeten
ons bier wederom beklagen , niet genoeg van deze Afdeeling te kunnen mededeelen, daar de kortheid van ons beftek
zulks niet gedoogt. De Schrijver vermeldt bier, met hoeveel
belangftelling de komeet weed te gemoet gezien , en hoe men
zich bezig hield, om den tijd, wanneer, en de plaats aan den
hemel, waar men de komeet het eerst zou kunnen waarnemen , te bepalen; hoe onze ijverige landgenoot KLINZENBERG, zoo wel bij vrecmdeling als bij landgenoot hooggefchat, het eerst ondernam', om , eenige jaren ve•Or de verfchijning der komeet, den fchijnbaren weg te berekenen, en
hij de grenzen bepaalde , tusfchen welke de komeet moest
gezocht worden; alsmede , wat onze landgenooten w IJ T z E
FOPPES en JAN S C Him in het werk gefleld hebben , om
het hunne bij te eragen , om een denkbeeld te verkrijgen van
de ontzettende berekeningen, welke de fterrekundigen , zoo
binnen- als buitenlands , in het werk gefleld hebben, om
de komeet zoo vroeg mogelijk te kunnen ontdekken; doch
omtrent dit alles moeten wij de lezers naar het werkje zelve
verwijzen. Vervolgens gaat de Schrijver over tot het vermelden van de veelvuldige waarnemingen, op de komeet zelve
gedaan, gedurende hare verfchijning; hoe zij het eerst is waargenomen geworden door eenen boer in de nabijheid van Dresden, op den 25 Dec. 1758, vervolgens door HOFFMAN, te
Dresden,' op den 2811en, door MESSIER, te Parijs, op den
21 Jan. 1759, en naderhand door eene menigte anderen in alle
oorden van Europa, als ook in Oostindie. Na de verfchillende lengten van den 'hart, met welken de komeet in verfchillende tijden
en op onderfcheidene plaatfen zich vertoonde, vermeld te hebben, geeft de Schrijver verflag van de waarnemingen, welke
in ons vaderiand zijn gedaan , en eindigt deze Afdeeling met
de opgave van eenige denkbeelden , welke het publiek van
deze komeet koesterde ; alsmede van de gefchriften, welke
naderhand door CLAIRAUT en EULER in het licht zijn gekomen , over de floringen der kometen.
(Het vervolg en flot hierna.)

P. W. VAN H E U S D E, DE SOCRATISCHE SCHOOL, ENZ.

165

De Socratifche School, of Wijsgeerte voor de negentiende Eeuw,
door P H. W. VAN HEUSDE. life Deel. De Encyclopedie.
Te Utrecht , bij J. Altheer. 1834. In gr. 8vo. XVIII en 330
Bl. f 3-•60.
Verhandeling over de Socratifche Gefprekken, of beantwoording der Prijsvraag: Welke zijn de kenfchetfende eigenfchappen , door welke de Socratifche Gefprekken zich onderfcheiden? Waarin beflaat derzelver voortreffelijkheid? En
in hoe verre is die fchrijfwijze der Ouden ook thans nog bif
de behandeling van wijsgeerige onderwerpen aan te prijzen? Door J. A. BAKKER, te Rotterdam , aan wien de
buitengewone zilveren Eerpenning is toegewezen. Te Leyden , bij D. du Mortier en Zoon. 1834. In gr. 8vo. 110
Bl. f 2 - 50.
Gefprekken in Sokratifcben vorm, door B. T. L U B LINK
WEDDIK. Te Amfierdam , by G. J. A. Beijerinck. 1834.
In gr. 8vo. XV en 126 Bl. f 1- 65.
Pe befpiegelende Wijsbegeerte, hoewel niet het fchitterendfle gedeelte van onzen letterroem, heeft hier te lande ver.
fchillende lotgevallen gehad, en de Wijsgeeren hebben beurtelings onverdraagzaamheid ondervonden of — ten noon ge.
fpreid. Nadat ARISTOTELES (of hetgeen men als zijne
Wijsbegeerte deed voorkomen) tot op de helft der zeventiende
Eeuw, gelijk overal elders in Europa, onbetwist had geheerscht , begon DESCARTES Naar door eene andere te vervangen. Hij werd echter door den fcherpen en vinnigen G kr sBERT VOETIUS, die de godgeleerde alarmklok tegen hem
klepte, nit bet land gedreven, om , gelijk D e GROOT , in
Zweden eene toevlugt tegen de Hollandfche Theologanten te
vindep. Nogtans had hij bier ook aanhangers, zelfs onder
dezen; en de meer gematigde Coccejanen deden eindelijk, in
weerwil van V O E T en de zijnen , de Cartefiaanfche Wijsbegeerte hier te lande zegepralen. Sedert voegden wij ons doorgaans naar de naburige heerfchende fcholen; flichters van eigene flelfels hadden wij niet , zoo men SPINOZA uitzonciert, op wien echter de meesten zich wel niet gaarne als zoodanig zouden beroemen. In de eerfle helft der achttiende
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Eeuw vond bij velen het ftelfel van L E In NIT z en WOLF it
over de beste svereld ingang. De beroemde ALLARD H U L sn OFF, een onzer grondige Wijsgeeren, verklaarde zich
ftellig daartegen , als tegen een gevoelen, dat's menfchen vrijheld vernietigde; maar LEIBNITZ vond in PETSCH een'
verdediger, en federt niet weinig aanhangers. De vermaarde
DIONYSIUS VAN DE WIJNPERSSE was een Eklektikus,
die onafhankelijk uit de wijsgeerige ftelfels bijeenzamelde,
hetgeen hem voorkwam waarheid te zijn. HENNERT, te
Utrecht, verklaarde zich ten ftelligfte tegen de Ontologie, of
(voorgegevene) kennis der svezens. Eindelijk kwam x A N T, en
vond Kier driftige Apostels. De nieuwe leer bekwam een
tijdfchrift , onder het beleid van PAULUS VAN HEMERT,
die elk, wie buiten KANT zijn hell zocht, onverbiddelijk met
den geefel zijner fcherpe pen ftrafte. (*) Tot F I C H T E hielden fommigen de vlugt der Duitfchers bij; maar verder kon
men niet, en BORGER fchreef zelfs zijn Mysticismus, met de
geheele kracht van zijn genie , tegen SCHELLING.
Te midden van dit alles was , in een land, waar de Ouden
lang met weer vlijt en misfchien met meer geluk dan elders
werden beoefend, de Socratifche Methode zoo min , als de
vorm der wijsgeerige zamenfpraak, in de landtaal beoefend
geworden. HARRIES in Engeland, MOZES MENDELSZOON
in Duitschland beproefden die manier in hunne taal met goed
gevoig; bij ons was dezelve zoo geheel ongewoon, dat de
voortreffelijke F RA N S HEMSTERHUIS zijne geheel Socratifche zamenfpraken in de Franfche taal fchreef. Zekerlijk
werd daardoor de edele en fmaakvolle Wijsgeer in Duitschland en Frankrijk bekend ; j A Co B I (zijn geestverwant),
HERDER, en naderhand zelfs COUSIN, verkondigden zijnen lof; maar de Nederlanders fchenen zich langen tijd noch
aan hunnen grooten landgenoot , noch aan de zoo gelukkig
door hem beoefende manier , die eenmaal de Wijsbegeerte uit
de wolken en luchtgewesten op aarde gebragt, en daar vasten voet had doen vatten , te laten gelegen liggen. Maar,
was die verlosfing uit de wolken ten tijde van s OCRATES
noodzakelijk , zij was het vooral thans , nu het eene luchtkasteel het andere met de fnelheid van den wind in Duitschland verving. De behoefte, om met PLATO tot den mensch
(*) Men denke flechts aan V A N HAMELSVELD en wir Tom van anderen niet te fpreken.
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en het nafporen zijner natuur (niet met woorden, maar inderdaad) weder te keeren , werd dringend. Wij verheugen ons ,
dat aanvankelijk daaraan voldaan is , en dat wij drie werken,
in jaar verfchenen en alle tot de Socratifche manier in
betrekking flaande, morn aankondigen.
Wij kennen deze manier van SOCRATES vooral tilt twee
zijner leerlingen, die, hoe verfchillend ook en in het meeste
tegen elkander overitaande, nogtans beide zijne eigenaardige
manier hebben uitgedrukt , — XENOPHON en PLATO,
(want aan de echtheid der gefprekken van AESCIIINES
wordt getwijfeld.) De eerfte wordt geacht de echte leerwijze zijns meesters best te hebben uitgedrukt. Het zijn ondervragingen , om zoo doende de waarheid te vinden; maar
het hoofdoogmerk van XENOPHON was toch de regtvaardiging van sOCRATES tegen de befchuldigingen van ongodsdienfligheid en onzedelijkheid , (of het bederven der jeugd)
die men tegen hem ingebragt en waarop men hem ter dood verwezen had. Daarom verbergt hij ook zijn oogmerk bij xtOPH ON veel minder dan bij PLATO, gaat meer regt op
zijn onderwerp af, en is minder farkastisch tegen de Sophisten , van welke (van den beroemden PR o p lc u s) hij zeif
de algemeen bekende fabel van HERRULES Op den fchetweg
geheel overneemt, en aan PRODICUS den naam van Wijzen
geeft. In 't geheel is eenvoudigheid, als kenmerk van den
ilijI , en algemeene nuttigheid , als doel , bijzonder eigen aan
de Gedenkwaardigheden des grooten Wijsgeers door x EN oP O N. Geheel anders zijn de zamenfpraken, waar PLATO
zijnen leermeester fprekend invoert. Hier vinden wij al de
pracht van den hoogdichterlijken , de liefelijkheid en bevalligheid van den gemeenzamen flijl , gelijk alle de fcherpzinnigheden der redeneerkunst, en de verhevenheid der leenfpreuk gebezigd , om niet alleen, gelijk bij XENOPHON,
praktifche levenswijsheid, maar ook de hoogfte onderwerpen
der Wijsbegeerte te behandelen. Maar men vindt meer dan
dit; men vindt er de Socratifche ironie , die vlak het tegendeel zegt van 't geen zij bedoelt , die den Sophist hemelhoog
als eenen Wijzen verheft, en zichzelve als geheel onkundig
vooritelt ; terwijl zij eindelijk toch dien Wijzen, als onkundig, op de treffendfte wijze ten toon itelt , fomtijds met den
bitterilen , doch vernuftigflen fpot. Men vindt er de Socratifibe vroedkunde der zielen in, waarin S OCRATES, als de zoon
eener vroedvrouw , beweert , zelf niets te kunnen voortbren-
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gen, maar de gedachten, waarmede anderen zwanger gaan ,
nit hen te lokken en te voorfchijn te brengen. Men vindt
daarin SOCRATES afgemaald, niet, zoo als bij XENOPHON,
in enkele trekken of redeneringen , maar hetzij in een vrolijk
gezelfchap fprekende , en daarin door een' der gasten, zijnen
geliefkoosden leerling, als voorbeeld van deugd en onthouding gefchilderd, hetzij in de ure des doods, waarin hij zich
verheugt over zijne aanilaande ftandsverwisfeling, en zijne
leerlingen overtuigt van een beter leven. Eindelijk hebben
deze gefprekken fomtijds een' geheel dramatifchen vorm ,
zoodat de twee bedoelde zamenfpraken , het Gastmaal dien
van een Blijfpel, de Phedon dien van een Treurfpel hebben;
terwijl ook de Protagoras , de Euthydemus en het begin der
Republiek bij uitftek levendige karakterfchilderingen bevatten. Maar men vindt bij PLATO ook gefprekken , waar de
Wijsgeer zich geheel in de wolken verliest , en over het zijn
en niet zijn z(545 redekavelt , dat het koele verftand hem
bezwaarlijk kan volgen , gelijk in den Parmenides, dien de
meeste hedendaagfche Duitfchers, wier twijfelzucht anders alle
palen te buiten gaat , dan ook alien voor ontwijfelbaar echt
erkennen.
Ons groote Publiek, hetwelk de oude talen niet beoefent ,
had, behalve eene vertaling van den Krito, de Apologie van
SOCRATES, door Prof. TEN BRINK, of eene overzetting
van MENDELSZOON' S navolging van den Phedon, nog niets
van PLATO in de moederfpraak kunnen lezen. Het is dus (wij
herhalen het) een aangenaam verfchijnfel in onze Letterkunde ,
drie gefchriften over de Socratifche manier van philofopheren ,
en bepaaldelijk over dien Wijsgeer, die van alien met de meeste
verhevenheid en waarheid over God, deugd en onfterfelijkheid heeft gefproken , over PLAT o , gelijktijdig te kunnen
verrnelden. Het eerfte dier gefchriften is van WYTTENB CH's uitmuntenden Leerling, die, om zoo te fpreken, zijn
leven aan PLAT o en diens leerwijs heeft toegewijd , — van
VAN HEUSDE. Vroeger beklaagde men zich , dat dit fieraad van Utrechts Hoogefchool aan het Publiek zoo weinig
van zijne letterfchatten mededeelde. Thans heeft hij, en door
zijne Brieven over Hooger Onderwijs, en door zijne Inttia Philofophiae Platonicae, en thans door deze Socratifche
School, aan dit algemeen verlangen naar mededeeling voldaan.
Veel is er in dit laatfte werk , dat voor ons grootere Publiek
beftemd is , nit de Initia , voor Geleerden gerchreven , over-
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genomen ; doch alles in een' vloeijenden , algemeen verftaanbaren, bier en daar zelfs gemeenzamen ftijl. Het groote oogmerk van dit gefchrift is , het verband der kungen en wetenfchappen onderling en met elkander aan te toonen. Lang had
de Schrijver daarnaar gezocht. B A c o's poging , om dat verband te vinden , had hem zeer behaagd; maar de uitfpraak
van R.OUSSEAU tegen de wetenfchappen en kunften had
hem twijfelingen ingeboezemd, waaruit hij alleen door de
Socratifthe fchool, vooral door PLATO, verlost was. Zia
bier eene korte fchets van het beloop des werks.
De Schrijver befchouwt vooreerst het beginfel der fchoone
kungen, en zoekt dit in liefde tot het fchoone. De natuur
heeft ons een gevoel voor eenheid en verfcheidenheid tevens,
voor overeenflemming en welluidendheid, kortom voor fchoonheld ingeboezemd, die overal bevrediging zoekt, die zich
op de maat wil bewegen, naar de maat welluidende klanken
hooren, enz. Dit is dan nu de echte, natuurlijke muzijk, die
van de eigenlijke toon-kunst verfchillend is. Poezij en zang
verfchilden oudtijds niet, ten minfle niet de oudfle, de lyrifche pazij. Het muzikale koor deed de tooneelpoêzij ontftaan. Deze , door ook fprekers in te voeren , helc tot welfprekendheid en redekunst over. Het heldendicht is van nature gefchiedkundig, en vermeldc den lof en de daden van
groote mannen. Het leerdicht is meer wijsgeerig. De Elegie, of de klaagzang, werkt vooral op het gevoel. De lierdichter is meer enkel zanger,, blijkens de fchoonheid zijner
liederen en derzelver verfcheidenheid van toon en maat. Het
herdersdicht , later uitgevonden, is het fchaduwbeeld der
eerstgenoemde foorten. De beeldende kungen rusten op de
verbeeldingskracht , die in den letterlijkften zin beelden te
voorfchijn brengt. Maar dit afbeelden van beftaande voorwerpen is niet genoeg: men neemt het fchoonfte uit alles
bijeen, wordt eindelijk hierdoor met het denkbeeid van
fchoonheid bezield, en brengt nu Idealen te voorfchijn, die
het hoogfle gewrocht zijn van den kunstzin. De &gemming nu der fchoone kunflen is Godsdienst ; want de Ouden
wijdden niet alleen zang en dans , maar ook prachtige tempels en flandbeelden aan hunne Goden: onze Godsdienst, gelijk de oude Hebreeuwfche , heeft althans ook muzijk, aan de
Godheid gewijd , even als poezij , vooral de lyrifche , in verband met de muzijk, blijkens de heerlijke reijen in Esther en
ilthalia van RACINE en de liederen onzer koraalmuzijk ,
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of, zonder dezelve, in de gedichten van voNDEL, MILTON,
KLOPSTOCK, VAN ALPHEN, FEITH en ZOO vele anderen. (*) Het doe! der fchoone kunflen is het fchoone, de
liefde tot hetwelk haar beginfel was; doch haar onderling verband is het zedelijk fchoone , door PLATO de hemelfche Muze genaamd. Eindelijk moet de zoogenoemde Aesthetica de
wijsbegeerte van , en de opleiding tot het fchoone zijn.
Nu gaat de Schrijver over tot de wetenfchappen. Gelijk bij
de kunflen het fchoone, zoo is hier het ware het beginfel van
alles. De waarheid is hetgeen niet fchijnt te zijn, maar is.
Eene zeer eenvoudige omfchrijving, maar die, bij de vele
fchijngedaanten , overrijk, is in gevolgen. Nu wordt de bekende plaats in den Phedrus medegedeeld van de afkomst
der menfchenzielen-uit eene hoogere wereld , van hare nederdaling in ligchamen, van het wasfen barer vleugelen, van
de werking van het ligchamelijk fchoon, dat ons tot het
ware, het zedelijk fchoon moet opleiden, enz. De Heer
VAN HEUSDE yin& , dat door deze fabel de vraag, wat
waarheid is, z66 worth beantwoord, dat de zaak ons fchier
aanfchouwelijk wordt gemaakt. Na zoo veel geestdrift, die
ons het oog op onze afkomst van de Godheid en onze beftemming tot hereeniging met dezelve deed than, meenden
wij als nit de wolken te vallen, toen wij door den Schrijver
naar de wiskunde werden geleid! De wiskunde, dacht ons ,
behoorde op een geheel ander grondgebied thuis, en had met
zulke hooge befpiegelingen niet te maken. Want de zielen daarboven zullen toch wel geene cirkels trekken of driehoeken
meten I Maar de Sehrijver onderfcheidt twee foorten van
wiskunde; die voor het gemeene leven , en die alleen dient
om den waarheidszin te oefenen. — Aan de redeneerkunde
wordt eene groote plaats ingeruimd. Zij is hetgeen PLATO
dialectica noemt. De logica (een naam , door AEISTOTE.
L z s gegeven) onderfcheidt VAN HEUSDE daarvan. De
dialectica van s ()CRATES was de epagoge , of opleiding , om
door vragen en antwoorden den mensch tot het vinden en
bepalen der waarheid te leiden; die van PLATO was de anaaffcheiding van hetgeen tot eene zaak niet, en
lyfis , d.
(*) Over 't algemeen haalt de Heer VAN HEUSDE wat
al te veel uhiluitend oude Griekfche voorbeelden aan: zijne
zaak zou door de fla ying met andere , Oosterfche en nieuwere voorbeelden t niet verloren hebben.
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verbinding met hetgeen daarcoe wel behoort, die hij echter
ook met de epagoge verbond. (Hierop is nu verder de geheele redenering van onzen Schrijver gegrond; maar te vergeefs hebben wij naar de onbedriegelijke kenmerken gezocht,
waardoor men bij de affcheiding te weten komt, wat tot eene
zaak niet, en bij de verbinding, wat daarcoe wel behoort.
Zoo lang wij dit niet ilellig weten, blijft deze manier van
redeneren evenzeer aan misvatting en dwaling onderhevig,
als de gewone.) Hoe het zij , de Heer VAN HEUSDE zegt,
dat wij daardoor in het Rijk der Waarheid warden overgebragt , en, zoo veel het den mensch in dezen zijnen toeftand
vergund is, de 'deb; of vergandsbegrippen erlingen van het
Ichoone , goede, regtvaardige, heilige. (Dit zijn die beroemde ideae innatae, of ingefchapene denkbeelden, van PLATO,
welke LOCKE, ten minfte voor eenen tijd, uit de Wijsbegeerte verbannen heeft.)
De redekunst fchijnt tot de fchoone kungen te behooren;
maar zij is tevens eene wetenfchap. Na er al het overtollige , alwat niet tot haar wezen behoort , van te hebben afgefcheiden, fteunt zij geheel op redeneerkunst ; maar zij is welfprekende redeneerkunst. VAN H E U S D E noemt haar de poezij
van die kunst, gelijk het leerdicht de redeneerkunst der pazij.
Om ons een flaal van valfche, van fnoode welfprekendheid
(maar neen! dien naam verdient het niet) te doen zien,
haalt de Schrijver bier eene plaats uit m U R ET U s , tot lof
van den St. Bartelsnacht , in zeer fchoon Latijn, aan, waarin
de veile, ellendige lofredenaar durft zeggen, dat de flarren
dien nacht helderder gefchitterd hebben , dan gewoonlijk, om
dat fchoone tooneel te belonken! VAN HEUSDE beoordeelt
dit verfoeijelijke ftuk , waarbij alle de drogredenen der Sophisten niet te vergelijken zijn, veel te zacht, en zegt, dat het
onweérgaanbaar vermogen dier welfprekendheid hem op het
punt gebragt heeft om toe te juichen, wat hij verfoeijen
moest. Op ons heeft het eene geheel andere uitwerking gedaan, — die der diepile verontwaardiging.
Op de redekunst volgen de fraaije letteren , die niet juist
omfchreven worden , maar waartoe wij meenen , dat het
fchoone proza (dat echter ook voertuig is der redekunst en
welfprekendheid) voornamelijk behoort. Hier wordt het voorbeeld van DEmosTHENH s bijgebragt, hetwelk ons toefchijnt
meer tot de redekunst te behooren. Aan zijn lezen van PLATO
wordt gedeeltelijk zijne hue zedellikheid toegefchreven , die
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hem needs tot de verhevenfte Idan , tot het fchoone, goede
en regtvaardige opvoerden. Wij vinden dien lof wat te fterk.
Zijn gedrag omtrent MID IAS en HARPALUS en in den flag
bij Cheronea pleit niet voor zijne firenge deugd ; en was het
pligt , altijd pligt, PHILIPPUS te weérflaan, waarom raadde hij dan zelf eens tot vrede ? P H ocroN was veel meer
het evenbeeld van SOCRATES, dan hij.
De bellemming der wetenfchappen is, volgens onzen Schrijver,, deels om den mensch het ware te doen zien, deels om
hem in fiaat te flellen anderen daartoe te geleiden. Het eerfte
is de taak der wis- en redeneerkunde , het tweede die der
redekunst en fraaije letteren. Hier wordt nu de beroemde
leenfpreuk van PLATO' S hol medegedeeld, een dier poetifche vindingen, waardoor de Wijsgeer onder de Dichters van
alle tijden eene zeer onderfcheidende plaats heeft verdiend.
Maar deze vinding (die men in het werk van VAN IIEUSDE
moet nazien) is meer dan dichterlijk ; zij is eene waarachtige
fchildering van den mensch , in dit Leven aan fchijn en zinbedrog en dwaallicht overgegeven , en die flechts het waarachtige licht, dat hem door de Rede, en vooral door de
Openbaring gefchonken is , door bevrijding uic dat hol kan
erlangen. Maar doorgaans heeft hij de duiscernis liever dan
het licht, miskent en mishandelt zelfs degenen, die hem van
dwaling overtuigen en tot het licht brengen willen. Dit is
gewis eene der plaatfen , waarin PLATO zich bijkans als
voorlooper , als opleider (gelijk CLEMENS ALEX A NDR INu S de Griekfche Wijsgeeren noemde) tot het Christendom heeft becoond. Jammer, dat zijne toepasfing wat
fchraal uitvalt. De Zon , die de bevrijden alit het hol met
verrnkking voor het eerfte zien, die Zon , waarvan PLATO
op het einde des zesden boeks der Republiek zulk eene wegflepend fchoone befchrijving geeft, is niet de bron van alle
licht en warmte in de zedelijke wereld, van alwat goed,
war en fchoon is , — GOD; maar een onbepaald denkbeeld ,
— het denkbare goede. Waarom zich niet bepaalder uitgedrukt?
Het doel der wetenfchappen is dan, naar het ware te fireyen ; het verband der wetenfchappen, de ware kunst van
redeneren. De logica (van die redeneerkunst eenigzins onderfcheiden, maar ten naanwfte daarmede verwant) is het
wijsgeerig onderzoek der wetenfchappen, of de wijsbegeerte
van het ware. Maar nu blijft er nog een hoogstgewigtig onderwerp over,— het verband der kunjien met de wetenfchap-
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De mensch heeft een'
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inwendigen zin ,, die op den nit-

wendigen moet werken , en zonder welken deze niets zoude
zien en hooren (blijkens het verfchijnfel , dat iemand , te
midden van een talrijk gezelfchap afgetrokken zijnde , daarvan niets ziet of hoort). Op het fchoone gerigt, is die de

kunstzin, en fireeft niet enkel naar fchoonheid, maar ook,
met den eigenlijk gezegden , op de wetenfchappen gerigten

waarheidszin,

tevens naar waarheid. In onze begrippen toch

is het fchoone en het ware onderfcheiden , hoezeer het ware
van het fchoone niet is of te fcheiden, en PLATO daarom
ook het

ware niet als een bijzonder idee heeft befchouwd;
ideen hebben de zuiverfte waarheid met elkander

immers alle

gemeen. Zij waren de Modellen , naar welke de Godheid de
wereld fchiep.

Na nog eenige aanmerkingen over 's men-

vorming en opvoeding, over het verband der kunflen en
svetenfchappen, en over de pedagogica, de wijsbegeerte van
het fchoone en ware , eindigt dit in vele opzigten uitmunfchen

tende bock.
Slechts den titel hadden wij anders gewenscht. Misfchien

bet verband en
de firekking van Kunfien en Wetenfchappen, volgens de Wijsbegeerte van PLATO. lmmers de geachte Schrijver heeft
zich meer PLATO, dan wel de eenvoudige leer van s o c RAzou daarvoor beter gevoegd hebben: Over

TES tot voorbeeld gefteld. Gewis heeft de zoon van s 0PHRONISCUS nimmer gedacht aan de verhevene allegorien
van de gevleugelde ziel en derzelver wagen, noch aan het
hol der fchaduwen, (twee leenfpreuken, die als 't ware
elkander beantwoorden) of aan andere dichterlijke befpiegelingen van zijnen toen nog jeugdigen leerling, die wel zijne
gedichten in het vuur mogt werpen, maar zijne dichterlijke
ziel niet kon verloochenen. SOCRATES' geest had eene
geheel andere rigting: hij was alleen op het praktifche, op
verbetering zijner fladgenooten gerigt , en PLATo zelf heefc

Apologie , waar hij
Gij mannen van Athene! God alleen is vvijs, en de
menfchekke wijsheid is weinig of niets waard. — Ook de
andere benaming des titels : Wesbegeerte voor de negentiende
Eeuw, is niet zeer gepast ; want bezwaarlijk zal de negentiende Eeuw weder in dien zin, als de Utrechtfche Hooghem ons zoodanig doen kennen in zijne

zegt :

leeraar het wenscht , tot PLATO terugkeeren. Ook erkennen
wij gaarne, dat, hoe verkieslijk die terugkeering ook zou
zijn boven de volflagene regeringloosheid en verwarring,
BOEKBESCH. 1835. NO. 4.
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waarin zich de Wijsbegeerte nog vddr korten tijd beyond.,
nogtans de terugkeering tot het Evangelie , op het voetfpoor
van den jongeren FICHTE, ons nog aangenamer zon wezen.
Niet , alsof wij beide voor onvereenigbaar hielden. Gelijk
JESAIAS van alle Profeten, dus that PLATO van alle Wijsgeeren het naast aan het Christendom, van welks noodzakelijkheid hij (men zie den tweeden Alcibiades) een voorgevoel
fchijnt to hebben gehad. Maar men moet niet blijven than,
waar de Atheenfche Wijze, zonder Openbaring, de noodzakelijke grenzen zijner kennis zag. Door de Openbaring heeft
ook de Natuurlijke Godsdienst reuzenfchreden gedaan. — In
weerwil dezer aanmerking, vinden wij het denkbeeld eener
op zedelijke fchoonheid en waarheid gegronde verbindtenis tusfchen kunflen en wetenfchappen een allerverhevenst en gelukkigst denkbeeld, en wij wenfchen der Utrechtfche nuderende jeugd geluk met eenen voorganger, die haar reeds
zoo vele jaren op zulk een pad tot hare beftemming heeft
opgeleid.
(Het vervolg en flat hierna.)
Cedichten van G. L. VAN OOSTEN VAN STAVEREN. Te
Atnflerdam , bij M. Westerman en Zoon. 1832. In kl. 8vo.
PHI en 176 bl. f 1 - 50.
Het Beleg van Haarlem in 1572-1573. Dichterlijke Talereelen , door G. L. VAN ()OSTEN VAN STAVEREN. Te
Utrecht, bij N. van der Monde. 1834. In gr. 8vo. XXXII
en 80 bl. f 1 -80.

De Maker dezer beide werkjes , reeds door eene en andere

dichtproeve niet ongunflig bekend , levert in het eerstgenoemde
bundeltje eene reeks van dichtftukjes, 53 in getal , en dus meest
klein van omvang; zeer verfchillend van inhoud, zoo wel
als in waarde; meest van eigene vinding, maar ook eenige
overbrengingen of navolgingen uit het Engelsch, edn uit het
Hoogduitsch, en twee nit het Spaansch; volgens onderflaande
jaartallen, en oudeldomsopgave des Anteurs in de Voorrede ,
voortbrengfels van zijn Houle tot zijn tweeêntwintigfle levensjaar. Van kinderlijken leeftijd dragen fommige ook wel blijken; bij andere is mogelijk colt wel Bens eene drukfout in
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het jaartal ingeflopen, of de later verbeterende hand aan het
vroegere kinderwerk bezig geweest: in alien gevalle veel
genoeg, indien maar wel genoeg De Dichter zou beter gedaan hebben, indien hij eenige van die vroegrijpe of ook wel
onrijpe vruchten ter zijde gelegd , en zich , bij meerdere oefening en vorming van zijn dichttalent, tot eenige weinige,
al ware het ook in wat later' leeftijd en bij vaster oordeel,
bepaald hadde. Blijken toch van een' goeden dichterlijken
aanleg en fmaak zijn in verfcheidene ftukjes van dit bundeltje
zeer wel te vinden: groote verhevenheid en vurigen dichtergloed moet men bier doorgaans juist wel niet zoeken; zelfs
waar de Schrijver hiernaar flreeft , gelukt het hem niet altijd : maar eenvoudige, ligte poezij , doorgaans gemakkelijke
uitdrukking, meestal vloeijende verfificatie fchijnt hem goed
van de hand te gaan, en, bij toenemende volmaking, eenen
in dezen trant goeden Dichter te beloven.
Meer bijzondere beoordeeling van elk dezer dichtflukjes,
Zoo zij al noodig of nuttig ware, zou, indien zij wel gedaan werd, ligtelijk al te uitvoerig worden. Liever wil Rec.
eene en andere van de aanmerkingen mededeelen, die onder
het lezen bij hem opgekomen zijn: misfchien kunnen zij den
Dichter zelven of anderen nog van eenig nut zijn. Doch
vooraf wil hij , ter proeve en verdere aanbeveling, de volgende coupletten affchrijven nit het ifficheid van eene geliefde, (bl. 92, 93) dat wel niet ongewoon, maar toch lief
gedicht is:
Daar, waar u 't lieflijk groenend woud
Zijn koele fchaduw biedt,
Daar zoekt ge uw' trouwen Herman war;
Relaas ! hij is er niet.
Wend dan , vriendin, het zoekend oog
Daar ginder heen naar zee!
Daar dobbert hij , zoo ver van 't land,
En 't golfje voert hem med.
Vaarwel! vaarwel, maar, wat u bier
Het gunftig noodlot biedt!
Bij vreugde, of fmart — in welken kring —
Ik fmeek: „vergeet mij niet !"
M2
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En flaat gij vaak het weenend oog
Naar 't verre Noorden keen?
Denk dan , daar leeft mijn Herman nu ;
Hij is op aarde alleen.
Wanneer mijn voet het Brand betreedt,
Den oever van de zee; (*)
Dan zend ik u, van ver, mijn' groet ,
En 't golfje voert dien med.
En als gij blikt naar de avondfler ,
In 't ongekend verfchiet,
Dan lispelt zachtjes de avondwind:
„Vergeet uw' Herman niet."
In het laatile couplet van dit ftukje, bij de laatile omhel.
zing, zegt de minnaar : „ De flomme traan van fcheidens[mart Spreekt meer dan woorden tot het hart." Ja! dit is
waar; doch hij moest dit op dat oogenblik niet zeggen,
maar alleen dien flommen traan ftorten: de befchrijvende Dichter kan dit zeggen , niet natuurlijk de perfoon , wien hij fprekend invoert.
Het eerfte gedicht , Neerland boven al, heeft eene inleiding van 2 bladzijden , die te lang en te zwellend is , vooral
in vergelijking van het overige, dat niet zoo hoog en buitengemeen van toon is. Het heft aldus aan: Dichten wil ik,
zingen wil ik; 'k grip de cyther" (either of titer) „ van
den wand." (Deze laatfle of dergelijke phrafe komt in dit
bundeltje wat al te dikwijls voor.) „ 'k WU op arends yleuglen drijven, van het een naar 't ander flrand. Zoeken wil
ik, weten wil ik, wat den echten Bard betaamt , Hoe hij met
omkransten fchedel door zijn' roem den nijd befchaamt." Onwillekeurig zegt men bier, met HORATIOS: Quid dignum
tanto feret hic promisfor hiatu? Het flot van die inleiding:
„ bu y er hooger, immer flerker,, klinkt de toon van mijne
hit" enz. , heeft Rec. in het flot van het fink zelf niet
bevestigd gevonden, maar zou zelfs van de 5 laatite coupletten het 2de , 4de en 5de willen misfen, en, het 3de en
life omzettende , dus eindigen : „ 'k Gun den Brit zijn krijtgebergte" enz. „ Roemt dan , broedren , roemt op Neêrland"
enz. Neeriand! Nee'rland boven al! In de flotregels van
bet nu laatfte couplet: „ Onze grootJle grootfpraak zij het:
(*) Deze regel kon wel gemist worden.
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Neerland is mt'n vaderland!" is het woord grootfpraak niet
gelukkig, want dit gebruikt men immers voor overdreven
fpreken, of zelfs voor pogchen. — Bl. 12. Een toon, tat
waar gevoel ontleend, behoeft men immers der Tier niet te
ontwringen: zou dit geen valsch gevoel zijn? — In het
ftukje, aan eenen jongen Kunst yriend, bl. 142 e. v., zijn
zeer goede dichtregels, maar ook dezulke, die, door het
overmatig ftreven naar het hooge, wildzang worden , b. v.
bl. 143 c. 1, bl. 144 c. 4; en zelfs de orde der behandeling
heeft lets wilds , daar zij van Nederlands roem op de fchoonheid der Natuur , van daar weder op Nederlands alouden
luister , nu op de Muzijk, en dan op de Liefde overfpringt. —
Ook bij het ftreven naar het aardige en geestige is het: Est
modus in rebus. Men ziet dit in het Schoonmaaksfeest, b1.78
e. v., waarin hier en daar wel lets aardigs , maar over 't geheel geen natuurlijke geestigheid genoeg, en zelfs (bl. 84,
85) overdrevenheid is. — Zoo ook: „ Amor /liep eens in
een roosje", en wat daar verder , bl. 94, 95, over die 4morswoning volgt, is dit wel natuurlijk ? In het Studentengefprek, bl. 109-111, moest het laatfte eigenlijk het beste
en puntigfte zijn; maar het is gerekt , en hierdoor al even
flaauw als het vorige. Gereedelijk, aldaar (bl. 111) als
bijvoegelijk naamwoord gebruikt, fchijnt niet anders toe te
laten , dan als bijwoord van gereed. — Lag voor leide , in
deze Gedichten een- en andennaal voorkomende, zal mede
niet goed te keuren zijn. — Bl. 14 c. 2 is de conftructie
onvolledig; want er is niets , waartoe de deelw. gezeten,
koutend , dweepend behooren. — Bl. 113, in het ftukje de
Nederlanders enz., zal het woord beer, aan het einde van
den lflen regel, wel overtollig, en eene drukfout zijn. —
De interpunctie laat bier en daar wel lets te wepfchen overig. — Als eene bijzonderheid verdient nog aangeteekend te
worden, dat men bier , op bijzonder verzoek" geplaatet
vindt een ftukje in het Engelsch, en twee in het LaaglandschSchotsch: het eerfte heet een extempore; en dan althans fatis
bene, fi extempore! — over de laatften kan Rec., als met
dien tongval van het Engelsch niet bekend, niet genoeg oordeelen. — Het gezegde zij genoeg, om den jongen Dichter
tot verdere vermijding van het verkeerde, en ToT ZELFVOLMAKING IN ALLES WAT GOED IS, aan te fporen!
Als eene proeve van voorrgaande beoefening der Dichtkunst mogen wij het tweede bovengenoemde werkje van den
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neer VAN o osTEN VAN STAVEREN, twee jaren later
uitgegeven, aanprijzen. Hij heeft hierin het beroeinde

leg van Haarlem

van berchriivende of verhalende Poezij te behandelen,

bericht (*)

Be-

tot zijne flof gekozen , om ze in den trant

(nor-,

bl. X) en is hierin, over 't geheel, hiet onge-

lultkig geflaagd. — Niet ongepast heeft hij vooraf laten
gaan een

kort Overzicht van het Beleg, in proza befchreven,

waarbij wij flechts deze vraag doen: Is het niet te fterk gezegd (bl. XVIII): „ Boven

alien

heeft

Haarlem" (in den
alien"

ftrijd met Spanje) „uitgemunt"? waartoe dit „boven
en Leiden dan? fuum cuique!
Voor het fink zelf gaat cet

Voorzang, dien de Dichter wit

bcfchouwd hebben „ als eene vrucht van het gevoel alleen":

(Voorber. bl. XI) het is eene hulde aan Haarlem in het algemeen , en verder bijzonder aan ziine ouders , leermeesters en
vrienden. Dit bijzonclere kan bier misfchien minder gepast
gerekend worden; maar, als dichterlijke en goed vloeijcnde
uitdrukking van pligtmatige gezindbeid des batten , laat het
zich met genoegen lezen: gelukkig, wie zulk gevoel niet
alleen in fchoone av oorden, maar ook in fchoone

daden Reeds

betoond beeft!!!
In de behandeling van zijn onderwerp heeft de Dichter

eerfle Zang, RIPPERDA getoebereidfelen tot verdediging, en dient

goede hoofdpunten gekozen. De
titeld, ziet op de

vooral, om het kloekmoedig gedrag van dien Bevelhebber,
en deszelfs aanfpraak aan de Burgerij , (volgens H o o F T)
bet licht te ilellen. Over het geheel is deze Zang zeer wel
gedicht; maar het laatfte gedeelte , na bet antwoord der Burg
gerij op de aanfpraak , komt Rec. zwakker voor: het kerkgezang is te veel

locus commvnis,

en het overige te gerekt

(*) In dit werkje vindt men eene andere fpelling dan in
het eerst vermelde gevolgd. Tot narigt van de liefhebbers
(Ilene hierop het volgende uit het

Voorber. bl.

XV: y,

De

beoefening en onderlinge vergelijking der noordfche talen,
„ ftelde mij van tijd tot tijd in ilaat, om eenigermate over
„ de fchoonheid en gegrondheid van zijn" (BILDER.DIJR's)

„

fijsthema te oordeelen — en ik kon (i lls op het laatt niet
meer aarzelen, om zijne fpelling grootendeels te volgen."

fijstheBilderdijkiaanfthe verbetering is van het oude
fystema , en dns ook van het Griekfche aticrnif.ca?
Aangenomen voor notificatie, en alleen gevraagd, of

ura eene
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Het tooneel van den tweeden Zang is geen te prozaTsch.
nomen uit den aanvang van het Beleg, en draagt de names
van FREDERIK en FERDINAND VAN TOLEDO aan het
hoofd. Het flelt eerie ontmoeting dezer broeders voor , en
dient vooral, om de epifode van KENAU HAS SELAAR door
den laatflen aan den eerflen te doen melden. Dit is goed gevonden en eenvoudig dichterlijk befchreven. Het flot van
dezen Zang is beter, dan dat van den vorigen, en gepast ten
overgang tot den vo]genden. — De derde Zang fleit den
form voor, op de flad ondernomen, den 31 Januarij 1573.
Deze treffende gebeurtenis is wel over 't geheel niet hoog,
patisch, maar toch in 't algemeen vrij wel befchreven; en
wij ftemmen den Dichter gaarne toe , (Voorber. bl. XIV) dat
het moeijelijk is , in zulke tafereelen loci communes te vermijden. — In den vierden Zang , eindelijk , wordt de overgaaf
der flad bezongen. Dit gedeelte komt Rec. voor wel bet
minfte te zijn: in vergelijking van het vorige, ja van den aanhef zelven, (bl. 57, 58) die lets veel beters deed verwachten , vindt hij het over 't geheel flaauw , en blijken van overhaasting dragende. Zoo rekent hij het ook jammer, dat de
Dichter volftrekt geen partij getrokken heeft van het plan
der Haarlemmers , in het Overzicht bl. XXIX, XXX gemeld,
om met twee benden krijgsvolk, met vrouwen en kinderen in
het midden, door den vijand heen te flaan; hetwelk zeker
goede dichtflof zou opgeleverd hebben. Er zijn echter ook
goede plaatfen in, b.v.de dood van RIPPERDA en SIMONS,
offchoon wat gerekt , vooral het gebed des laatflen, bl. 6769. Het terflond hierop volgende is , althans in het begin,
G Nu zal men 't vonnis uit zien voeren, Dat dwinglandij
gefireken beef?' enz.) weder flaauwer; en verder zijn de apoftrophen of fpraakwendingen, in 2 bl. niet minder dan 7 in
getal, te zeer vermenigvuldigd, dan dat zij de rede zouden
verfterken of verfieren.
Ook uit dit werkje blijkt dus de goede aanleg des Heeren
VAN OOSTEN VAN STAVEREN tot zekere foort van pazij,
en belooft , bij verdere oefening, goede vruchten, mits dat
hij , zoo bij de bearbeiding, als bij de uitgave, aan het festina lente gedachtig zij.
Om ook hieruit eene loffelijke proeve te 'geven, kiezen wij
het flot van RIPPERDA' S aanfpraak, en het antwoord der
Burgerij daarop , bl. 18:
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Komt, kiest dan, broedren, fchande of eer;
Straks rukt de Spanjaard aan ;
Komt, zegt mij, of gij kruipen wilt ,
Of met mij pal wilt ftaan !"

„

Hij zwijgt; en daavrend handgeklap
Klinkt door de ruime zaal;
Hij zwijgt... en donderend gejuich
Vervangt zijn heldentaal.
„ Met u! met u , al bruit de norm!
Geen bede om lijfsgená;
Met u! met u, in nood en dood;
Met God en Ripperda!
Klemt gij het roer, door hem geleid ,
In forfche vingren vast,
Dan vreezen wij geen noodgetij ,
Hoe hoog de fpringvloed wart.
Met God, met u , het zwaard ontbloot!
Geen laffe vrees of fchrik;
Laat baidren dan het Spaansch kartouw, (*)
Wij blijven onzen eed getrouw ,
Tot aan den jongften fnik I"
(*) Naar de hier gebruikte versmaat is deze regel bier to
veel, en kan ook naar den zin gemist worden.
De Kardinaal Hertog van Richelieu, Treurfpel in vijf Bedrijven, door P. P. ROORDA VAN EYSINGA. Te ilmfierdan , bij J. Allart Rietberg. 1834. In kl. 8vo. 91 BI.
f :- 60.
De Man naar tie Wereld , of de verfranschte Zeden, Blijfpel
in vijf Bedrijven, door C. J. VAN Ancouw. Te Andlerdani, bij Ipenbuur en van Seldam. 1834. In kl. 8vo. 114
Bl. f:- 60.
Graaf Lodewijk van Nasfau, of de Overwinning bij Heiligerlee; vaderlandsch Tooneelfpel, in drie Bedrijven. Door
P. VREEDE n Ex. Te tirnlierdam, bij M. Westerman en
Zoon en C. van Hulst. 1834. In kl. 8vo. 147 Bl. f : -70.
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Het is zeker geheel iets anders, over de vereischten van
een goed Tooneelfluk uit de hoogte te fpreken, of daarentegen zelf een fluk te vervaardigen, dat aan die vereischten
beantwoordt. Z66 \veldt de Heer ROORDA VAN EYSINGA,
met eene vrij wat opgewondene welfprekendheid, over het
Treurfpel uit , in de Voorrede voor zijnen Richelieu ; en de
Heer VAN ABC o Inv zoekt in de Opdragt aan het Publiek,
voor zijnen Man naar de Wereld , geescig over het Blijfpel
te fchrijven. Maar, hoezeer vailen beide ftukken , na de
lezing dier inleidingen, nit de hand! Om met Richelieu te
beginnen. Vooreerst is de fmelting der e dikwijls verwaarloosd , b. v. bl. 20: .der zou in d'oceaan heel de aarde I onderduiken ; bl. 53: Wargalmde I onze taal met zoeten kernelval enz., en is de taal alles behalve zuiver, b. v. bl. 64:
Hi j , die iets goeds kedoelt , (lees hem) zal wis de Hemel fierken. Ten tWeede daalt de ftij1 dikwerf zoo ver beneden de
waardigheid van het Treurfpel, dat dezelve veeleer eene parodie op den Treurfpelftij1 mogt heeten; b. v. bl. 21:
De maarfchalk Basfompierre is gansch op zijn gemak ,
Dat hij nu plannen maak' bij zijnen fnuiftabak!
Bl. 74:
'k Bedoelde Don Juan , door Gods genade, Koning
Van Portugal, Algarve, en Heer van 't rijk Guind,
Befchermer van de vaart en handel op de zee
Der Perziaanfche kust.
De Koning antwoordt:
Welke ongehoorde namen!
Ga voort. (!!)
Zou men niet denken, dat het een Kluchtfpel was? Trouwens , LODEWIJK XIII moge zich door den fluwen R ICHELI EU hebben laten beheerfcben, voor z66 onnoozel,
z66 dom , zulk een karikatuur, gelijk hij bier' wordt voorgefleld , kunnen wij hem niet houden; en ware hij al zulk
een half krankzinnige geweest , dan moest hij in een Treurfpel aldus niet zijn voorgefleld. Het is alleen de razernij
der hartstogten , de woede, de uitzinnigheid , die fomwijlen met goed gevolg in bet Treurfpel ten tooneele wordt
gevoerd , maar geene domme onnoozelheid , die het publiek
aan het lagchen brengt en houdt. Niet alleen, dat over 't geheel het auk ons ijskoud gelaten heeft ; maar , om all y an-
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dere aanmerkingen daar te laten, het karakter van L o DE-

WIJK alleen is in ilaat , om geheel het iluk te doen vallen.
Men zie bl. 72 tot 77. Schoon wij dus den Heer ROORDA
VAN EVSINGA geenszins willen ontmoedigen, zouden wij
onszelven geweld doen en tegen onze overtuiging fpreken,
indien wij dezen zijnen arbeid goedkeurden. Schoone , treffende plaatfen hebben wij er ook niet gevonden; fchoon anders, in weerwil van menigte platheden , de ilij1 op enkele
plaatfen goed is. Niet zeer onderhoudend is bet voor de
toefchouwers, RICHELIEU, bl. 28 -31, zeventig regels
achtereen, en vooral zulke regels , te hooren uitfpreken.
Doch wij zullen in geene verdere bijzonderheden treden. Indien bet fluk over 't geheel ons maar eenigzins beviel,
dan zou het op eene breedvoeriger beoordeeling bij ons aanfpraak maken.

Nog minder voldeed ons het Blijfpel van den Heer VAN
ABCOUW. Over de verfificatie en de berijming zullen wij
ons niet uitlaten. Doorgaans fchikt het daarmede nog al;
en , indien bet Blijfpel, wat den inhoud aangaat, ons behaagde , zouden wij die feilen over het hoofd willen zien,
of anders den Schrijver voor bet vervolg tot meerdere kieschheid aanmanen. Doch waar is bier dat fijne geestige , die
befchaafde boert , Welke de ziel van het Blijfpel uitmaakt ?
Het is niet genoeg, berijmde zamenfpraken te fchrijven,
waarin een liefdegevalletje voorkomt, dat met eene verloving eindigt. De karakters , die nog het meeste gerchikt
zouden zijn, om onzen lachiust gaande te maken, zijn door
de wijze van voorilelling te vervelend, ja walgingwekkend,
dais dat zij ons in eene vrolijke luim zouden kunnen brengen; en de wijze van ontknooping, door den brand naast
het huffs van Mevrouw

Lindenbosch ,

is zoo gezocht als zon-

&ding. Gaarne willen wij erkennen, dat bier en daar wel
iets voorkomt, dat, bij goede voordragt van den tooneelfpeler, misfchien eenige uitwerking doen zou , als het in een
ander fink geplaatst was ; maar de matheid van het geheel veroorzaakt , dat eenige gelukkige regels ontoereikend
zijn, om den aanfchouwer fchadeloos te fiellen voor bet
bijwonen van eene vertooning , welker geheel hem jammerlijk zou vervelen.
Het ',este van de drie bier aangekondigde itukken is
dan, in-zijrie foort , het vaderlandsch Tooneelfpel,
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troffen er wel niets aan, dat ons bijzonder boeide of
roerde; , geene van die kernfpreuken , die, wdl te pas bijgebragt , zoo veel uitwerking doen; niets van die mengeling
en afwisfeling van aandoenlijke en luimige tooneelen, welke
het Treur- en Blijfpel in zich zamenvattende Tooneelfpel
anders verlevendigen. Het geheel is een ernflig fink, in alledaagfchen flijl, doch met eene gelukkige ontknooping. Echter zal het zich , wanneer de uitvoering goed is , niet zonder belangfielling ten einde zien fpelen door ieder , die het
te voren niet gelezen heeft: want kent men het eenmaal,
dan heeft het te weinig treffends , om het meermalep bij te
wonen. Het is dus een fink, dat flagen kan, en echter nimmer een' blijvenden opgang zal maken. Dergelijke voortbrengfelen kan men gerust middelmatig noemen. Zeer verkeerd is
het van den Schrijver , Spaanfchen en Spaanschgezinden telkens van den Bloedraad Le laten fpreken, even alsof er ooit
een Geregtshof onder dien titel beftaan had. De Raad der
Beroerten werd door de misnoegde Edelen en burgers te regt
tie Bloedraad genoemd; doch dit was een fchimpnaam. Spanjaard en Spaanschgezinde zullen dien Raad bij deszelfs wezenlijke benaming hebben aangeduid. In hope, dat de Heer
VREEDE B I K, zoo hij weder voor het tooneel werkzaam
wil zijn, lets zal leveren , dat kernachtiger is en meer vinding verraadt, dan hetgeen hij thans uit een' vrij middelmatigen Roman heeft zamengefleld, eindigen wij eene beoordeeling , die tot onze fmart niet gunflig wezen kon.
Wij

Het Leven en de Daden van MAURITS, Prins van OranjeNasfau , Handhaver van Nee'rlazds Onafhankelijkheid. In
Gefprekken tusfchen eenen Pader en zijne Kinderen, door
H. Z E E M A N. Met Portret en Platen. Te Amfierdam,
bij Gebr. Koster. In kl. 8vo. 188 Bl. f I- 95.
Na eene Opdragt van zijn werk aan de jonge Prinfen van
Oranje, pronkt de Schrijver, in de Voorrede, met de goedkeuring van een doorluchtig Perfoon. Het is den Grooten dezer
wereld niet ten kwade te duiden, dat zij in hun oordeel
over zaken, die hunne hooge roeping niet regtflreeks aangaan , wel eens te werk gaan als de Vorst , die van dweepachtige oefeninghouders zeide: Qu'ils chantent des pfeau..
vies, ils ne chanteront pas les Anglais dans le pays. Maar
wij behoeven in zoodanig geval zulk een oordeel niet evenzeer te eerbiedigen als het: Hij heeft het gezegd , V:.1. Y-
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THAGORAS door zijne leerlingen. Ter proeve een enkele
trek uit het verhaal der inneming van Breda : „ De wacht
werd overrompeld en doodgefloken." Nu men eens vooral
weet, dat de menfchen dood zijn, zouden wij ze maar hebben
laten rusten. Maar onze Schrijver heeft nog eene belangrijke

de wacht fterde wacht
toch zeker voor goed dood. Maar neen, nu kwam de wacht,
die N. B. reeds doodgefloken was, op de beenen, en werd
niet tot de overgave genoopt , var dat HERAUG1ERE bevel
had gegeven , on door de deuren en vengers te fchieten.
Voorts ontmoeten wij nog doodflag voor aanfiag, en te Engeland voor in Engeland. Buiten dit blijkt het uit geheel het
bijzonderheid vergeten , en voegt er bij , dat

vende uitriep:

werda?

Nu , zou men zeggen , is

boekje, dat het leven en de daden van Prins mAuRITS
een onderwerp is ver boven het bereik van den Schrijver,
Wien het aan oordeel fchijnt te ontbreken , om de gebreken
van zijnen held te verfchoonen op eene wijze, die niet nadeelig is voor het zedelijk gevoel van zijne jeugdige lezers ,
evenmin als hij in flaat is, om de door den Prins aan het
vaderland bewezene dienflen in zoodanig daglicht te plaatfen , als gefchikt is , om dezelve op den regten prijs te
doen waarderen.

EERIGT WEGENS DE RECENSIE VAN PROF. SURINGAR'S
EPITOME THERAPIAE GENERAL'S IN N°. III VAN
DIT TIJDSCHRIFT.

De Redacteur van dit Tijdfchrift, door den Steller van bovengenoemde Recenfie, na bekomene inlichting , daartoe verzocht,
vindt zich verpligt, in het belang van hetzelve, het navolgende
te melden : De Corrector der proeven, geen Latinist, en, door
onduidelijkheid der kopij , de rigtige fpelling fommiger woorden betwijfelende , brags, bij afwezigheid van Recenfent ,
de proef dier Recenfie onder het oog van een' Geleerde in
het vak , die zich deze en gene verandering , en met name
de inlasfching , der derde en vijfde noot veroorlOofde ; welke
verandering en bijvoeging de Corrector zich ter goeder trouwe
liet welgevallen. — Deze eenvoudige mededeeling acht Re.
cenfent voor deskundigen , die het aangekondigde werkje en
genoemde Recenfie gelezen en een en ander in verband nagegaan hebben, voldoende.

BOEKBESCHOUWING.
Babel , of de ganfche Heilige Schrift , bevattende al de
kanonijke Boeken van het Gude en Nieuwe Testament,
uit de oorfpronkelijke Talen in onze Nederlandfche
Taal getrouwelijk overgezet , op last van de lloogn2ogende Heeren Staten Generaal der I7ereenigde Nederlanden , en volgens het Befluit van de Synode Nationaal , gehouden to Dordrecht , in de jaren 1618
en 1619. Ingerigt overeenkomflig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. Arnhem en Nijmegen,
bit de Gebr. C. A. Thieme en J. F. Thieme. 1834. In
gr. 4to. 0. T. 802, N. T. 266 bl. In linnet; Band f 13 -

Het is een verblijdend teeken van onzen leeftijd , dat
mannen van naam hunnen tijd en hunne krachten belle,
den , om de lezing en het regt verftand der H. Schrift
door vertaling of door toelichting te bevorderen. Tot
deze pogingen mag ook de nieuwe uitgave van den Bijbel gerekend worden , welke wij hier aankondigen. Het
bijvoegfel op den titel , dat dezelve is „ ingerigt overeenkomilig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling ," geeft het onderfcheidende van dezen arbeid te
kennen. De nu verouderde fchrijfwijze , welke in de gewone Statenoverzetting gevonden wordt , is bij velen
eene reden , die hen helaas van de lezing des Bijbels terughoudt , en voor hen een beletfel , om den zin van
denzelven naar eisch te verftaan ; terwijl dezulken , die
van de hedendaagfche taal en fpelling fiechts een gebrekkig denkbeeld hebben , in gevaar gebragt worden , om,
bij de voorlezing van de H. S. in de openbare Godsdienstoefeningen , allerlei willekeurige en flootende veranderingen te maken. Reeds vroeger is men bedacht geweest , om deze hinderpalen uit den weg te ruimen ,
door het bezorgen van een' druk der H. S., overeenBOEKI3ESCH. 1835. NO. 5.
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komitig met de veranderingen , welke taal en fpelling
door het tijdsverloop ondergaan hadden , waarvan de herhaalde drukken van den zoogenoemden Gorkummer Bijbel tot bewijs kunnen verflrekken. Doch zelfs deze
drukken kunnen eenigzins als verouderd befchouwd worden , behalve dat de bewerking zelve veel te wenfchen
overlaat. Het mag derhalve met refit een verdienflelijk
werk genoemd worden, eene uitgave van den Bijbel te
bezorgen , die in het vermelde opzigt aan de behoeften
van onzen leeftijd voldoet ; en de uitgave, welke wij bij
dezen aankondigen , prijst zich daardoor gewisfelijk bij
vele Bijbelminnaars grootelijks aan.
De man , die dezen belangrijken arbeid ondernomen
heeft, is wijlen de bekwame HENR.ICUS CATS, in
levee Predikant bij de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Leiden. Deze geeft ui eene welgefchreven
Voorrede een kort berigt van de wijze , waarop hij in
het volvoeren van dezen arbeid is te werk gegaan. Wij
zien daaruit , dat wij hier niets anders en niets meer ontvangen , dan de ganfche H. S. , zoo als dezelve , op
last van de Staten Generaal , en bij befluit der fordrechtfche Synode , nit de oorfpronkelijke talen in het
Nederduitsch overgezet , in het jaar 1637 het eerst te
Leiden uitgegeven , en op hoog gezag in ons vaderland
is ingevoerd. De tegenwoordige uitgave dier vertaling
heeft derhalve , ten aanzien van de beteeknis der woo.den, of den zin der uitdrukkingen , geene veranderingen ondergaan. De veranderingen , welke noodig waren,
betreffen vooral de taal; dezelve ftrekken zich uit tot de
getallen, naamvallen en geflachten der zelfilandige naamwoorden; tot de verbuiging , de geflachten en het gebruik van voornaamwoorden; tot fommige bO000rden ,
vaorzetfels , voegwoorden, woorden van verkleining , en
tot de gdallen bij de onderfcheidene wfizen en 4iden
der wtrkwoorden. Voorts zijn vied- en flopwoorden,
waar die overbodig waren , weggelaten ; ondaitfche en
win gebruikel/ke woorden met zuivere Nederduitfche verwisfeld , wanner er zulke in onze taal voorbanden ,wa-
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ren ; voor enkele , die in onze dagen min verftaanbaar
zijn , is het thans gebruikelijke woord aan den voet der
bladzijde aangewezen; terwijl de thans veroziderde naamen werkwoorden doorgaans behouden zijn. De fpelling
is de thans aangenomene en gebruikelijke. In het 0. T.
zijn de vreemde woorden naar de Nederduitfche fchrijfwijze en uitfpraak gefteld ; terwijl de eigennamen in het
N. T. den Latijnfchen vorm en nitgang hebben behouden , eater zoo , dat de verbuigingen der naamvallen
van Latijnfche en andere vreemde woorden zijn weggevallen. Veel moeijelijkheid heeft de plaatfing der Meldteekens gebaard ; doch ook hierin heeft men zich naar
het doorgaand gebruik en de beste regcls zoeken te fchikken. Hetzelfde heeft men zich tot rigtfnoer gefteld ten
aanzien der eigennamen , die uit het Hebreeuwsch ontleend zijn, welker juiste uitfpraak men door het plaatfen van toonteekens heeft trachten te bevorderen. De
gewone inhoudsopgaven , voor de onderfcheidene Boeken en Hoofdftukken geplaatst , zijn weggelaten ; desgelijks alle kantteekeningen. Andere Bijbelplaatfen zijn
allecnlijk aangeteekend bij fchriften , welke dezelfde gefchiedenisfen vermelden , en bij zulke gezegden en verhalen in vroegere Boeken , welke in latere worden
aangehaald.
Dit is nagenoeg de rekenfchap , welke de eigenlijke
ondernemer van dezen arbeid wegens denzelven geeft. Na
diens krankheid en daarop gevolgden dood heeft Prof.
VAN HENGEL uit genegenheid voor zijnen vriend ,
en uit liefde voor de zaak des Bijbels , het gefla.akte werk
opgevat , en overeenkomftig de vroeger gevolgde regelen , en in de manier door den Overledene in acht genomen , hetzelve ten einde gebragt , waarvan Z. Hooggel.
in een bijvoegfel tot de Voorrede verflag doet.
W'ij hebben dezen arbeid belangrijk genoemd , en hij
mag dit met regt heeten , zoo wel om het doel , waartoe dezelve is ondernomen , als om de melte , daaraan
befteed. Het moge oppervlakkig fchijnen , dat deze
moeite zoo groot niet is : hij , die weet , hoe naauw
N2
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taal en fpelling met den zin der woorden verbonden zijn,
zal erkennen , dat veranderingen van bet eene , met be-;
houd van het andere , groote bezwaren met zich brengen , die niet anders kunnen overwonnen worden , dan
door grondige kennis van' den zin der H. Schrijvers en
het eigenaardigc der talen , gepaard met gemoedelijke
naauwgezetheid , om aan de zucht tot het nieuwe nict
toe te geven. En wanneer wij uit dit oogpunt het voor
ons liggendq werk bcoordeelen , zoo voelen wij ons gedrongen te erkennen , dat de beide mannen , aan wie
wij hetzelve verfchuldigd zijn , zich van hunne moeijelijke taak loffelijk hebben gekweten , zoodat zij met regt
kunnen betuigen niets meer en niets anders te geven ,
dan de ganfche H. S. , naar de gewone vertaling , in
de Hervormde kerken en in andere Christelijke Kerkgenootfchappen van ons vaderland . ingevoerd. Wij hebben
onderfcheidene langere en kortere gedeelten van dezen
druk met de gebruikelijke uitgave vergeleken , en wij
moeten verklaren , de waarheid van die betuiging volkomen te hebben bevestigd gevonden. Enkele Bijbellezers , die door langdurig gebruik aan de gewone taal
en fpelling gehecht zijn , zullen denzelven als overtollig
befchouwen en er weinig waarde aan hechten ; zij , die
gelooven , dat ook de Statenoverzetters onder de dadelijke leiding van den H. Geest geftaan hebben , denzelven als eene verminking van Gods woord wraken ;
maar verre de meesten zullen zich over dezen arbeid
verheugen.
Behalve het Boek der Pfalmen , zijn ook de Catechismus en andere kerkelijke fchriften , bij de Hervormde
Gemeenten in gebruik , hierbij gevoegd ; waardoor men ,
met uitzondering der Evangelifche Gezangen , een' voiledigen Kerkbijbel zoo wel als Huisbilbel , naar de thans
gebruikelijke taal en fpelling veranderd , in handen krijgt.

GodsdienJlig en zedekundig Handboek , gegrond op de
Bilbellehe Gefchiedenis uitgegeven door de Hoofd-
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commisfie tot de zaken der IsraEliten; voora. 1 ten
dienfle der Onderwljzers en Leerlingen, op de Israelitifche godsdienflige Scholen binnen dit Rik. 'Fr!"
gevolgd Haar het Hoogduitsch van HERZ HOMBERG, door M. M. MEIJERS, iloofdonderwlyzer
op de godsdienflige Israelitifche ilrmenfchool te Kampen. 's Gravenhage, ter algemeene Landsdrukkerif.
1833, In gr. 8vo. VII en 185 bl.

O nder de guntlige verfchijnfelen van onzen iijd mogen
wij het rekenen , dat er ook voor de verlichting , befchaving en veredeling der Israëliten , ook ten aanzien
van het godsdienflige , door kundige en brave Mannen uit
hunne eigene Natie gearbeid wordt. \Vat biertoe , in
de latere jaren , bijzonder .in Nederland, onder de weldadige medewerking van 's Lands Regering , • edaan is ,
wordt door den Vertaler van het bovenftaande werk ,
in een welgefchreven Voorberigt , loffelijk en dankbaar
vermeld.
Dit godsrlienflig en zedekundig Hand-, of, zoo als
op den buitenflen omflag Chat, Leerbock, door eenen
kweekeling van •MENDELSSOHN, den Oostenrijkfchen
Infpecteur der Israelitifche Scholen , HOMBERG, opgefleld , door den Heer MBIJERS ten gebruike van
zijne Nederlandfche geloofsgenooten vertaald en gewijzigd , en door de HOofdcommisfie tot de zaken der Israeliten uitgegeven , is een nieuw en gunflig bewijs van
gemelde goede gezindheid en nuttige poging. — In elf
Afdeelingen , die elk weder in eenige paragraphen vet.deeld zijn , handelt het eerst over hetgene , dat wij van
den mensch en van God uit de Natuur en door het verftand weten kunnen , en daarna over de kennis van God
en zijnen wil door de leer der H. Schrift : en nadat eene
Afdeeling opzettelijk gewijd is aan de verklaring en toepasfing der tien Geboden , worden de pligten van den
mensch jegens God, zichzelven en den naasten breeder
ontwikkeld. — Uit deze orde der behandeling van het
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zedekundige gedeelte vloeijen wel eens herhalingen voort
van hetgene , dat bij de tien Geboden reeds gezegd was ;
maar ovet 't geheel hebben wij hier zeer veel goeds en
bruikbaars , meestal in populairen flij1 , en door voorbeelden of do* plaatfen nit de H. Schrift of uit den
Talmud enz. opgehelderd , aangetroffen , waardoor het
voor zijn oogmerk bijzonder nuttig kan zijn. Heldere
denkbeelden , zuivere en voor de Israeliten inzonderheid
noodige zedeleer en milde gevoelens flralen hier allerwegen door , zoodat ook Christenen dit boek met nut en
genoegen kunnen lezen. — Tot de heldere denkbeclden
brengen wij b. v. de befchouwing der volksrampen en
andere fchijnbare onregtvaardigheden van het Godsbefttur , als oorzaken van nut aan andere zijden (bl. 42 ,
43) ; over de zinnelijke fpreekwijzen , van God in den
Bijbel voorkomende (bl. 63 e: v.) ; over het gebed (bl.
115 e. v.).
Voorbeelden van zuivere en voor Israeliten zedeleer , op heldere denkbeelden gegrond , vindt men , bl. 85 e. v. , in de uitbreiding , die
de Schrijver aan het 6de , 7de , 8fte en 9de Gebod geeft,
door derzelver betrachting ook jegens niet-Israeliten
hoogst pligtmatig to rekenen ; of bl. 127 e. v. , waar
hij zeer nuttige aanwijzingen geeft omtrent arbeidzaamheid , koophandel , winst en dergelijke. Ook op meer
dan ane plaats komen , bij aanteekening des Vertalers ,
opmerkingen voor , die hem als Nederlandsch Vaderlander eer aandoen , en voor anderen nuttig zijn. — Van
Milde en verdraagzame gevoelens getuigt onder anderen
de aanprijzing der algemeene menschlievendheid , bl. 141
e. v. : vooral merkwaardig is bl. 146 , beginnende met
deze woorden „ Allerminst mogen wij de Christenen
„ haten , daar vele en wezenlijke geloofsallingen hunner
„ Godsdienst ook voor ons heilig zijn ," enz. hetwelk
daar nader wordt uitgebreid. 0 ! mogten ook de van
elkander verfchillende Christenen veel alzoo denken , en,
tot bewaring van wederzijdfche achting en liefde , vooral
op datgene letten , waarin zij met elkander overeenkoMen ! Hoe dikwijls dacht ook Rec. , onder het door-
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loopen van dit boek , bij deze en dergelijke plaatfen ,
aan het woord van zijnen Heer tot eenen Schriftgeleerde ,
die hem wel geantwoord had : „ Gij zijt niet verre van
het Koningrijk Gods." !
Er zijn zekerlijk ook gebrekkige en zwakke plaatfen
in dit werk ; maar, zonder al te uitvoerig te worden ,
kan Rec. ze niet wel aanwijzen en naar zijn inzien verbeteren liever wil hij zich tot eenige algemeene aanmerkingen bepalen , die onder de befchouwing bij hem opgekomen zijn. — Hij vond wel hier en daar (gelijk
boven gezegd is) gebruik gemaakt van Bijbelfche voorbeelden ; maar volgens den titel : Handboek , gegrond op
de Bijbelfche Gefchiedenis , had hij doorgaans nog meer
terugzigt op deze laatfle verwacht ; ook over de H.
Schrift iets meer , dan het weinige , dat er bl. 51 , 52
over gezegd wordt. — Zoo zou hij meenen , dat bl.
48, 49, bij de vermelding van Gods bekendmakingen
aan het menschdom , deze in het ganfche plan der Goddelijke Openbaring zoo wezenlijke , en ook voor germ
afftammeling van ABRAHAM zoo gewigtige hoordbijzonderheid niet moest uitgelaten zijn , dat God dezen
Stamvader en deszelfs geflacht afzonderde voor de inilandhouding van de Godsdienst des Eenigen en Waarachtigen , en dat ditzelfde oogmerk doorftraalde in alle
de burgerlijke en godsdienftige inrigtingen voor het Volk
I s R A e L , en niet om (gelijk hier gezegd wordt) , hen
„ tot een voorbeeld voor andere Volken te vormen." —
Zoo verwonderde het Rec. ook, hier bijna niets te yinden over ISRAEL I S godsdienftige plegtigheden , behalve
bij het 4de Gebod over den Sabbat , en een zeer kort
woord over de feestdagen in 't algemeen ; ja volftrekt
niets over ISRAEL ' S volksbeloften en volksuitzigten ,
en over de gronden van ISRAEL I S geloof aan een toekomend Leven , dat hier meer vooronderfteld en aangenomen , dan bew,ezen wordt. Rec. gevoelt zeer wel , dat
hij hier moeijelijke punten aanroert ; maar van zulk eenen
regtfchapen Arrailiet , en wel die eene itellige Goddelijke

Openbaring, aan zijne voorvaderen gefehied blijkt
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gelooven , zou hij daarover gaarne de gedachten vernomen
hebben , en zelfs meenen , dat althans' eenig onderrigt
hieromtrent in dit GodsdienJlig Handboek zeer doelmatig ,
en voor den Israelitifchen onderwijzer en kweekeling beiden zeer nuttig zou geweest zijn. — Desniettegenflaande
moge het goede , dat hier veelzins gevonden wordt , ook
voor het Nederlandfche ISRAeL het beste nut flichten , en ABRAHAM ' S God over ABRAHAM ' S nakroost zijnen ruimiten zegen fchenken !

Zalige hoop op de toekomst Leerrede , door A. C.
CARILLON, Pred. en (?) Leeraar,, gehouden op
den grooten Bededag van 2 Dec. 1832. Benevens een
woord over de Profelytenmakers. Te Amflerdam , bij
Carillon. 1833. In gr. 8vo. XX en 84 bl. f 1 - 25.

B1 de beoordeeling eener vroegere Leerrede van den
Eerw. CARILLON hebben wij (Vaderl. Letteroef.
1832. bl. 375 env.) te kennen gegeven , uit welk oogpunt wij het werk van dezen Israeliet meenden te moeten befchouwen. Van hetzelfde beginfel uitgaande , moeten wij betuigen , bier overal denzelfden godsdienfligen ,
vaderlandlievenden geest gevonden, doch in de manier van
behandelen eene kennelijke verbetering met genoegen opgemerkt te hebben. Wij kunnen deze tweede proeve in
het algemeen dus aanprijzen , offchoon niet alles onze
goedkeuring wegdraagt. Wij houden b. v. geenszins van
die noodelooze omflagtigheid.
Op de twintig eerfte bladzijden , welke de Leerrede
voorafgaan , vindt men het volgende : Voorberigt , Toewijding (of Opdragt) , Herinnering, flan mine Staden Landgenooten van alle . Standen en Godsdienflen,
Brief van een' Israelitisch Letterbeoefenaar. Benevens
den Bijbelfchen tekst (Klaagl. I: 19.) ftaat er voor de
Leerrede ook . een Thalmudifche uit de Verhand. van
Aboth, welke vertaald aldus luidt : Niet het navorichen era befluderen, maar het navolgen en betrachten
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tier Wet is het hoofddoel. Bij wijze van Inleiding wordt
de zin der woorden van den Profeet aangeduid , en te
kennen gegeven , hoe men dezelve op de omftandigheden van den tegenwoordigen tijd kan toepasfen. Hierop
volgt eene korte, maar treffende voorfielling van het plegtige der gelegenheid. Dezelve vangt aldus aan „ Groot
„ en vreefelijk is deze dag ! Een yolk , het Israel de„ zer tijden , een Koning , de David dezer eeuw , ligt
„ heden voor den troon der Eeuwige Regtvaardigheid ge„ knield. Alle iIanden , alle Eerdienften zijn heden
„ Uit alle Tempels binnen ons Koningrijk ftijgt de kreet :
„ Red het Vaderland l Niet het bevel eens dwingelands
„ jaagt ons naar bet Huis Gods , om ongemeende fmee„ kingen aan te heffen. Niet de mond , maar het hart
„ bidt..... De burger in de kerk , de krijgsman op
„ bet veld, de grijsaard in zijn huis , alles bidt.” Toon
en ftijl worden echter filet overal zoo volgehouden.
De Ecrw. CARILLON gaat van de flelling uit , dat
de eigenlijke oorzaak van het leed , dat ons drukt , in
onze handelingen te vinden moef zijn. Hij bepaalt zich
dus verder tot het betoogen der volgende punten 1. Dat
%V de (volks)rampen, die ons trefen, verdiend hebben.
2. Dat de trouweloosheid van fch iitivrienden, die ons
thans (1832) in het uiterfle gevaar florten, eerie regtmatige wedervergelding is. 3. Dat w j , van onze dwalingen terugkeerende, zonder fchroom op de overwinning kunnen hopen — ja, dat de zegepraal onbetwistbaar aan onze zijde moet zijn. Schoon wij fommige
dingen nog al van eene andere zijde befchouwen, erkennen
wij gaarne , dat bier veel goeds gezegd wordt. Men vindt
wendingen en aanmerkingen, die zeer gepast zijn ; b. v.,
na het Nederlandfche yolk geprezen te hebben , zegt de
Prediker : „ Munten wij boven andere volken uit , dan
„ is dat niet geheel aan onze overtreffende deugden ,
„ maar veeleer aan de diepe misdadigheid der overige
„ volken toe te fchrijven. Dan , al ware dit niet zoo ;
„ zijn er dan niet andere zonden , als (dan) die , welke
„ de rust der maatfchappijen ftoren ?” Op de noodza-
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kelijkheid van verbetering wordt ten fterkfte aangedrongen. De Eerw. CARILLON befluit met een gebed ,
dat, naar ons oordeel , te lang gerekt is en te veel redenering bevat. Bijzonder werd onze opmerkzaamheid getrokken door de bede : „ Stort in de harten onzer vij„ anden wroeging , berouw en — regtvaardigheid , op,, dat zij van hunne gewelddadigheden terugkomen ; en
„ zoo zij , onze regten handhavende , tot de deugd
derkeeren , fchenk dan , o liefderijke Vader aller men, fchen ! fchenk dan ook hun genade.” Dan volgt nog
een Naberigt , Antwoord , enz. en : Ecn woord over de
Profelytenmakers , dat vrij fcherp is.
Taal en ftijl laten nog wel veel te wenfchen over ; wij
moeten echter de pogingen van onzen Landgenoot toejuichen, en doen dit te liever , omdat de Israeliet algemeene
menfchenliefde en ware verdraagzaamheid predikt.

Archief voor Kerkel9ke Gefchiedenis, inzonderheid van
Nederland. Verzameld door N. C. KIST en ff. J.
ROIJAARDS, Hoogleeraren te Leiden en Utrecht.
Hide Deel. Te Leiden, bif S. en J. Luchtmans. 1833.
In gr. 8vo. 319 Bl. f 3 - 60.

Dit vierde Deel , hetwelk , eerst onlangs ontvangen zijnde , niet vroeger aangekondigd kon worden , en waaromtrent wij daarom kort zullen zijn , bevat , even als de
vorigen , ftukken van meerdere en van mindere waarde.
Men vindt hier in de eerfle plaats eene voortreffelijke
Verhandeling van den Hoogl. K I S T over de Gefehiedenis van de Leer des Christendoms , in betrekking tot
Kerkelfyke Gefehiedenis en Gefehiedenis der Leerflellingen , voorgelleld als afzonderlijk vak der Godgeleerde
Historifehe wetenfehap. Met het uiterfte genoegen lazen
wij dezelve. Wij deelen in bet gevoelen des Stellers,
dat men dien weg behoort in te flaan , gelijk bier op
eerie beknopte, maar bondige wijze wordt betoogd.
Onder de rubriek , Christeliike Archaeologic , worden
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thedegedeeld: Nafpeuringen nopens zekeren Codex Pfalmorum, in de Utrechtfche Boekeraj berustende, door W. H.
Baron VAN WES TREENEN VAN TIELLANDT,
en een Brief van Prof. J. HEEL, over hetzelfde onderwerp. Voor kenners van oude Handfchriften heeft
dit vooral waarde.
De derde rubriek , Kerkgefchiedenis van Nederland ,
is, overeenkomftig den algemeenen titel des werks , verre
de grootfle , en behelst , behalve , ter plaatsvulling ,
iets over kindermoord in het klooster Bethlehem te Nijmegen, een allezins belangrijk Levensberigt van JOHANNES SMETIUS, opgemaakt uit oorfpronkelfIke , meest
ongedrukte flukken, door N. c. K I S T. Men leest hier
merkwaardige bijzonderheden omtrent vader en zoon ,
die beide verdienftelijke mannen waren. Eene weluitgevoerde afbeelding , zoo van den eenen als van den anderen , is er bijgevoegd. Ook worden uit de adverfaria van SMETIUS deze en gene fpreekwoorden en geestige gezegden medegedeeld. Des mans echt godsdienftige
denkwijze bleek onder anderen uit de , ook flier opgenomene , eenvoudige , maar hartelijke en treffende vermaning , welke hij aan zijne nog jonge kinderen fchriftelijk naliet bij zijn afflerven, Als Bijlagen tot het Levensberigt volgen onuitgegevene Brieven van H E N R.
ALTING, JAC. CAPPELLUS, IS. CASAUB0NUS, JOH. POLVANDER, ANDR. RIVETUS,
FR. SPANHEIM, GISB. VOETIUS, GERM.
JOH. VOSSIUS, en andere flukken , uit de papieren
van .1 o SMETIUS herkomftig. Verder is in deze
rubriek opgenomen de Lijkrede op J O A N N E S C L E-

door J. WETSTEIN, uitgefproken te
Amflerdam den 21 Febr. 1736. Dit allezins lezenswaardig auk , vroeger wel gedrukt , maar niet uitgegeven
zijncie , werd medegedeeld door den Hoogl. A. DES
RICUS

AMORIE VAN DER HOE VAN.

Onder het opfchrift : Berigten , Mededeelingen enz.
vindt men eindelijk nog : Levensberigt Karakterfchets
van willen den Hog/. JEAN. HENRI PAREAU,
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door zijnen Ambtgenoot JODOCUS HERINGA. Ook
dit iluk verdiende hier geplaatst te worden.
Van, het vijfde Deel , dat reeds het licht ziet , hopen
wij eerlang verflag te geven.
Redevoering over 4belverfpreiding en Hervorming in
onderlinge betrekking ; uitgefproken den 31 Oct. 1832,
door D. VAN HEYST, Theol. Doct. en Predikant
te Gouda. Te Leyden , bz/ I-Iaak en Comp. 1833. In
gr. 8vo. 40 Bl. f
75.
13ij gelegenheid van het jaarlijksch Verflag in eene der
Afdeelingen van het Nederl. Bijbelgenootfchap werd deze
Redevoering gehouden. Na de lezing erkennen wij gaarne,
dat men reden had , om de uitgave te verlangen. Uit
de Inleiding deelen wij flechts deze bijzonderheid rnede ,
dat de Weleerw. VAN HEM de Hervorming der zestiende Eeuw niet enkel aangemerkt wil hebben als te7
rugkeering der Christeliike Kerk tot den toeftand der
eerfte Christeneeuw,, maar als eene belangrijke fchrede
yoorwaarts op den weg der ware kennis en godsyrucht ,
als eene verdere ontwikkeling van godsdienftige en zedelijke befchaving. De Bijbelverfpreiding wordt voorts
befchouwd, als aanleidende oorzaak tot de Hervorming,
als middel ter handhaving van den oorfpronkelijken
geest der Hervorming , en in den vorm van Bijbelgenootfchap, als eene barer gezegende vruchten. Gepaste
wenken en opwekkingen volgen in het tweede gedeelte.
Dit zij genoeg ter aanbeveling.

Bijbelverfpreiding, een gefchikt middel om Volksopftand
tegen te gaan. Redevoering voor het Bijbelgenootfchap; uitgefproken den 30 Oct. 1833, door G. VAN
W A R M E L o, Predikant te Gouda. Te Gouda ,
R. Vogelenfank. 1834. In gr. 8vo. 42 Bl. f :- 50.
Tijdsomftandigheden gaven buiten twijfel aanleiding tot
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de keuze van een onderwerp , dat thans vooral hoogstbelangrijk genoemd mag worden. De Weleerw. v AN
w AR MELO heeft hetzelve op eene gepaste en waardige
wijze behandeld. Bijbelverfpreiding wordt befchouwd in
betrekking I. tot den aard van een' Volksopfland , en
tot de hoofdbron, waaruit dezelve opwelt , en II. tot
de verborgene aderen, Welke deze bron voortbrengen en
doen vloeijen. Wij zouden misfchien hier en daar eene
aanmerking kunnen maken , doch willen op eene enkele
uitdrukking niet hechten. Wij wenfchen, dat deze Redevoering overal in ons vaderland gelezen worde , en iets
toebrenge ter voorkoming of vermindering van misnoegen
onder de menigte , in deze dagen van beproeving.
Rene Voorlezing over het verfchil tusfchen doode Natuurkrachten , Levenskrachten en Ziel. Uitgefproken in het Phyfisch Gezelfchap te Utrecht , door
J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, Hoogleeraar in de Geneeskunde aldaar. Te.Utrecht ,
C. van der Post , Jr. 1835. 35 Bl. zonder de Zanteek. f : -80.

M ens autem fola fentit , cogitat , judicat et vult. —
A. A. SEBASTIAN, Phyfiologia generalis , pag. 282.

Dat elk , die. geroepen wordt om te onderwijzen , den
raad van HUFELAND mogt behartigen, van elk woord
te wikken , elk gezegde te wegen ! want hetgeen hij
fpreekt , blijft niet binnen den engen omtrek der gehoorzaal ; het ftrekt verder ; daardoor wordt heil over de
menfchen gebragt , maar desgelijks nog na vele jaren onheil berokkend.
Gewaagde ftellingen , niet ilechts gevaarlijk voor het
oogenblik , maar ook de toekomst bedreigende , van den
gevaarlijkften invloed , zoo wel op de maatfchappelijke als hoogere belangen , bewogen den Hoogleeraar
SCHROEDER VAN DER KOLK tot het opftellen
dezer Verhandeling , niet zoo zeer om die gevoelens ook
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ons tegen te gaan als orn aan te toonen , met welke
ligtzinnigheid zij in andere landen als van de daken worden verkondigd. Mogten zij bij ons tot dusverre gelukkig geen wortel gefchoten hebben , waarfchuwing
daartegen kan nooit overtollig geacht worden , want het
kwaad fluipt dikwijls ongemerkt voort : het onkruid
groeit toch met de tarwe op.
Wij moeten ook hier niet bij het oogenblik ons bepalen : een blik op het voorledene , en wij zien tot de
uitbreiding van dergelijke onheilbrengende gevoelens reeds
eenige jaren geleden den grond gelegd door den in zijn
lever zoo grooten , bij zijn einde zoo diep gevallen'
EIL. In zijne Euthanafia , oder von den Htilfen ertraglich zu fterben, na zijnen dood uitgegeven in het
werk : Entwurf einer allgemeinen Therapie von J. C.
REIL, Halle, 1816 , vindt men de treurigfte bewijzen ,
hoe in REIL eens een Licht voor de geleerde. wereld ,
de vonk van gelOof en hoop uitgedoofd was geworden.
Men ,gevoelt medel.gden, wanneer men den grooten
HALLER, tot de diepite zwaarmoedigheid vervallen ,
waardxkor zijn anders heldere blik verduisterd werd , op
zijn ziekbed de Godgeleerden hoort verzoeken , hem
troostgronden tegen zijnen zondenlast in derzelver itelfels op te zoeken ; men huivert , wanneer men RE IL
hoort zeggen fo kann doch der Ungliickliche, der von
der Geburt an bis zum rode list, die Natur einer
unbefonnenen Randlung zeihen,, dasf fie ihn am Ta,
geslicht rief,
Te regt verhief zich tegen de verfpreiding van zulke
gevoelens de item van eenen Arts , zich Candidus noemende; HUFEL AND onderfleunde hem. (*) Met Teed,
wezen las men eenigen tijd naderhand ook in een onzer
Tijdfchriftep eenen fcherpen uitval tegen dien Arts en
HUFELAItil. De Schrijver van dit met zeer onbetamelijke uitdrukkingen gefchreven fink had noch Candi.,
(*) Journal der pr. Heilkunde, von c.
euz. 1816 , Julius , No. 110.

W. HUFELAND,

vooaLEztric.
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begrepen bet oprehrift van
Candidus luidde toch : nicht Anklage , fondern Klage !
Ook HUFELAND had niet befchuldigd , maar het uit,
einde van REIL betreurd. Te regt had men gewenscht ,
dat dit ftuk niet ware gedrukt geworden.
Indien men nu hieruit kan opmaken, waartoe onverftandige
ijver kan brengen , hoe dergelijke gevoelens, door mannen
van eenigen naam voorgedragen , meer- of minderen indruk
kunnen maken , zelfs , als in het onderhavige geval ,
voorftanders en verdedigers vinden ; zoo heeft de Hoogl.
v AN DER K o L K een verdienftelijk werk met deze
Voorlezing verrigt , al ware er ook alleen door geble,
ken , dat het verkeerde bij ons wel vernomen wordt ,
maar flechts het betere eenen blijvenden indruk maakt.
Het is toch op vereerend verzoek der Leerlingen van den
Heer VAN DER xoLx, dat deze Redevoering het licht
ziet. Zij werd door hen , en door de Leden van het
Natuurkundig Genootfchap te Utrecht , volgens geruchten , met het grootfte genoegen gehoord. De Spreker
voldeed aan der Studenten verzoek, en beantwoordde
de hem bewezene onderfcheiding met de opdragt dezer
Voorlezing aan dezelve.
De wijze , op welke dit onderwerp heeft moeten behandeld worden , gedoogt niet , het ftukje ftreng wetenfchappelijk te beoordeelen. De Hoogl. is zulks ook reeds
in zijne Voorrede voorgekomen , door de vermelding ,
dat zij voor een gemengd publiek is gehouden. Uit
dit oogpunt dus moet zij befchouwd worden , en dan is
niet alleen hare bedoeling lofwaardig, man ook hare bewerking doeltreffende. Het is niet gemakkelijk , wetenfchappelijke onderwerpen , vooral van zulken aard, voor
een gemengd gehoor te behandelen ; men zegt voor den
ingewijden doorgaans te weinig , voor den gewonen hoorder al heel ligt te veel , en wordt van beiden verkeerd
beoordeeld. Zoo als de Verhandeling daar ligt , is zij
voor geene opgave van inhoud vatbaar ; wij zagen ook
liever haar geheel gelezen. Waarheid ligt ten grandflag , dat diode natuurkrachien (dit fpreekt reeds Van
this , 1106 RUBEL A.111)
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zelve) , maar vooral dat levenskrachten en ziel , hoe
naauw in het leven vermaagfchapt , hoe onaffcheidbaar
in den gezonden levenden mensch verbonden , niet hetzelfde , niet woorden van gelijkluidende beteekenis zijn.
Hoezeer wij HERDER vereeren , hadden wij aan zijne
zijde , ' of in de aanteekenIngen , in plaats van JEAN
PAt L:, den wakkeren verdediger onzer individuae zelfflandigheid tegen het abfolute beftaan , den door zijne
Verhandeling over het Mysticismus vooral onfterfelijk
geworden' B O R G E R, gaarne genoemd gehoord. Zijne
Voorrede voor de tweede uitgaaf van het Mysticismus
is een juweel ; zij doet ons den gedrzikten , maar niet
verdrukten Christen , op de puinen van zijn ingeftort
huifelijk geluk , met deelnemenden eerbied aanfchouwen.
0 ok de reeds door ons genoemde HALLER had ten
bewijze kunnen flrekken , hoe de door het ligchaam in
den tijd gebonden geest bij de flaking der boeijen herleeft ; de mededeelingen uit zijn dagboek , twee dagen
v66r den ciood , fteken heerlijk of bij de vroeger betoonde twijfelingen , — maar H A L L E R wist , waarop
hij bouwde !
Offchoon de geachte Spreker zijne voordragt met zorg
fchijnt behandeld te hebben , had de flij1 hier en daar
nog eenig meerder toezigt noodig gehad er fchijnt in
uitdrukking en woordvoeging iets Provinciaals hem aan
te kleven.

Verhandeling over de Komeet van HALLEY, hare vroegere
verfchijningen en de toekomflige in het jaar 1835 , tevens
inhoudende: een overzigt over aide Kometen, Wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn bepaald;
door F. RAISER.
(Vervolg en /lot van bl. 164.)
Het tweede Hoofddeel, toegewijd aan de toekozngiie verfchijning der Konzeet van HALLEY in het jaar 1835 , rs wederom
in vijf Onderafdeelingen verdeeld, als : 10. Over de jloringen,
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*wake de Komeet in de laatfie omwentelingen heeft ondergaan,
en de elementen barer loopbaan bij de toekomilige verfchijning. —
Men vindt bier vermeld, welke moeijelijkheden er gepaard
gaan met het juiste bepalen van de toekomilige verfchijning eener komeet; welk aanmerkelijk verfchil er beflaat
tusfchen de naauwkeurige berekeningen van de loopbanen
der kometen en planeten; en hoe men eerst in onze eeuw
tot die buitengewone hoogte is gekomen, om den tijd der
toekomilige verfchijning niet alleen uit den gemiddelden omloopstijd te bepalen, hetwelk dikwijls eene font van een jaar
kan te weeg brengen, maar door het in rekening brengen van
tie floringen , welke de komeet in hare uitgeflrekte loopbaan
van de overige hemelligchamen ondergaat , tot veel juistere
uitkomften is gekomen. Vervolgens geeft hij de elementen
van drie voorname wiskundigen, DE PONTACOULANT,
DAMOISEAU en LUBBOCK, op ; alsmede eene verbetering
van twee elementen, namelijk van den doorgang door het perihelium en tie halve groote as, door hemzelven bepaald, uit
de ftoringen, welke tie komeet volgens de berekeningen van
ROSENBERGER in het tijdvak van 1682-1759 ondergaan heeft.
Eindelijk befluit hij deze Afdeeling met eene lijst te geven
van de elementen der komeet bij hare verfchijning in de jaren
1456, 1531, 1607, 1682 en 1759; waaruit men zien kan,
welke veranderingen de elementen van deze komeet van tie
eene verfchijning tot de andere hebben ondergaan, en die zoo
in het oog loopend zijn in de omloopstijden.
2°. Over den graad van juistheid, met svelken tie elementen van
de loopbaan der Komeet, bij hare toekomflige verfchijning, bepaald
zijn. — Hier geeft de Schrijver verflag van de onzekerheid,
welke er plaats heeft bij het voorfpellen van de toekomflige
verfchijning der komeet; en dat de voornaamfie onzekerheid
plaats heeft in de bepaling van den tijd , wanneer de komeet
het digtst bij de zon komt , terwijl de overige elementen met
eene voldoende juistheid bekend zijn. Echter worth de hoogfie onzekerheid , die voortvloeit nit de floringen, welke de
komeet door de aantrekking der planeten ondergaat, op
acht dagen gefteld, en dit zelfs door den Schrijver voor
vrij ruim gehouden. Vervolgens worden de oorzaken van deze
onzekerheid opgegeven, waaronder eene voorname is, de wederflandbieding van die donne en veerkrachtige vloeiflof (ether),
welke men vermoedt in de onmetelijke ruimte te beflaan, en
waarin alle hemelligchamen worden bewogen; en, daar de
BOEKBESCH. 1835. NO. 5.
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kometen geen zeer digte ligchamen zijn, :met deze ftof een'
grooten invloed op dezelve tiltoefenen. En zoo zou door
deze ligchamen, namelijk de kometen, het aanwezen van
zoodanige vloeiflof kunnen bevestigd worden; waartoe dan
ook veel grond is. Op de aanmerking, welke men zou kunnen makcn, wegens de onzekerheid van acht dagen , die in
den vooruit berekenden tijd beftaat, en welke men niet zou
kunnen overeenbrengen met het verhevene ftandpunt, op hetwelk thans de fterrekunde geplaatst is , merkt de Schrijver
aan, dat er naauwelijks anderhalve eeuw verloopen is, federt
den tijd , waarop men de kometen onder de hemelligchamen
begon te rangfchikken en hare bewegingen als het onderwerp eener wetenfchap te befchouwen, en dat de bewegingen der planeten federt eeuwen zijn waargenomen geworden; —
vervolgens toont hij het aanmerkelijke verfchil aan , dat er
beflaat tusfchen de loopbanen en bewegingen der planeten
en kometen; hoeveel voordeeliger de eerfle boven de laatfte
zijn, en hoeveel middelen zij meer aan de hand geven, om
hare fchijngeflalten waar te nemen , en dezelve met eerie redelijke naauwkeurigheid te voorfpellen; waarna hij deze Afdeeling dus befluit: „ En evenwel, flecks weinige dagen
„ heeft de fterrekundige een Bier weleer gevreesde verfchijnfelen aanfchouwd , op welker gezigt alleen zoo velen van
angst het hart voelden kloppen , of hij voorfpelt, welken
• weg het gedurende deszelfs geheele verfchijning aan den
hemel zal doorwandelen ; en heeft het zich aan het oog
der menigte mittrokken, vergunt zelfs het vermogen van
zijne fcherpfle werktuigen hem niet meer hetzelve te
waren, hij blijft het volgen met den geest, die deszelfs
minfte bewegingen en afwijkingen opmerkt en bepaalt, en
„ die den geheelen, voor ons onzigtbaren en ontoegankelij„ ken weg, in welken: het verfchijnfel drie vierde eener eeuw
r, vertoeft, met al zijne bogten en wendingen, met de ge„ tinge onzekerheid van een vierduizendfte deel zijner grootte,
kennen leert. — Niets is ons een betere waarborg voor
„ den adeldom van den menfchelijken geest, dan dit zijn vermogen, van zelfs in die diepte des heelals , voor welke
, de zintuigen gel:eel te kort fchieten, de lichten des hemeTs
te volgen, te befpieden , en , als 't ware, aan zijne magi
te onderwerpen. Verheugen wjj ons dus , dat de mensch
reeds zoo veel, dat ver verwijderd en diep verborgen was,
„ gedwongen heeft zich aan hem te openbaren, ver van den
Jf
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,' buitenfporigen wensch te koesteren, dat hij der natuur bereids de ontdekking van al hare diepzinnigfle geheimen mogt
„ hebben afgeperst. Erkennen wij met blijdfchap , dat ook
de edele flerrekunde hem , ter fla y ing van zijne hemelfche
afkomst en ter ontwikkeling van zijn vermogen om iets
„ groots en goeds voort te brengen, reeds de fchoonfle gelegenheid heeft aangeboden. — Maar leert deze overden„ king ons opmerken , dat wij in onzen geest een werktuig
r, van ondoorgrondelijke kracht hebben ontvangen, zoo her„ innere zij ons fteeds aan Hem , die ons met denzelven be„ deelde ! Zij geleide ons tot de overtuiging, dat al de goede
voortbrengfelen van onzen geest niet dan vergunningen en
gefchenken zijn der Goddelijke liefde, aan Wie alleen for
„ en eere toekomt ; tij fpore ons aan, om met verdubbelden
„ ijver aan deszelfs veredeling en volmaking te arbeiden , het
„ groote doel, waartoe hem een kort verblijf in het vergan• kelijk flof dezer aarde is toegewezen !”
30. Over het voorkomen, onder Ietwelk de Komeet zich
waarfchijnlijkerwijze vertoonen zal. — Offchoon deze Afdeeling , meer dan eenig ander gedeelte van dit belangrijk
werk, de aandacht van het publiek zal tot zich trekken, is
dit niet alleen voor flerrekundigen een minder belangrijk dee/,
maar ook zoodanig een punt, waarover geene ftellige
fpraak kan worden gedaan. Hoewel fommige flerrekundigen
meenen te moeten gelooven , dat, daar deze komeet telkeng
bij hare verfchijning in grootte en pracht is afgenomen, zij
bij hare toekomffige verfchijning nog minder aanzien zal moeten hebben , dan in het jam, 1759, flemt de Schrijver,, zonder
ileliige uitfpraak te doen, niet met dit gevoelen in , maar
vergelijkt de ftanden der komeet , bij hare onderfcheidene verfchijningen , ten opzigte van de aarde en de zon, en de omflandigheden, onder welke zij is waargenomen geworden, en
befluit daaruit, dat er geene de allerminfte reden beflaat , om
deze {telling op te werpen. Verder gaat hij over, om, in
de vooronderflelling dat de komeet onveranderd is gebleven,
de tijden op te geven, in welke zij onder die of die grootte
kan worden gezien , door derzelver flanden met betrekking
tot de zon en aarde met de te voren gedane waarnemingen
te vergelijken.
Ephemeride tier Komeet van H A L L E Y voor hare toekomflige verfchijning, benevens de verklaring van de achter
dit werk gevoegde Kaart. — De ephemeride, op het einde van
02
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deze Afdeeling voorkomende, befaat uit vijf tafels. De drie
eerfte tafels zijn berekend in de vooronderftelling , dat de
komeet op den 15 , 88 Nov. 1835 door haar perihelium zal
gaan , en bevat , van den 7 Aug. 1835 tot den 19 Febr. 1836
ingefloten, van vier tot vier dagen: 1 0. den tijd v66r of na
den doorgang door het perihelium in dagen en tiendeeligen
van dezelve ; 2°. de ware anomalie in de ellips ; 3 0. den affund der komeet tot de zon, in deelen van den ftraal van
de loopbaan der aarde; 40. den affland der komeet tot de
aarde, in deelen van den ftraal van de loopbaan der aarde;
5°. de regte opklimming in uren; 6°. de regte opklimming
it graden ; 7°. de afwijking; 8°. den afftand van de komeet
tot de zon 4 in millioenen Duitfche geogr. mijlen; 9 0. den
affand van de komeet tot de aarde, in millioenen Duitfche
geogr. mijlen ; 10°. den doorgang door den meridiaan; 11°.
de opkomst ; 12°. den ondergang ; 13°. het begin of einde van
de clagfchemering; no . de uren, die de komeet v66r de zon
op-, of na de zon ondergaat.
De vierde tafel, berekend in de vooronderfelling, dat de
komeet op den 7,88 Nov. door het perihelium zal gaan, bevat: 1°. den tijd v66r of na den doorgang door het perihelium , in dagen en tiende deelen van dezelve ; 2°. de ware
anomalie in de ellips ; 3°. den voerftraal ; 40. de regte opklimming ; 5°. de afwijking.
Hetzelfde bevat de vijfde tafel, berekend in de vooronderfelling , dat de komeet op den 23,88 Nov. door haar perihelium gaat.
Ook bevat deze Afdeeling, behalve de verklaring van de
ephemeride, de verklaring van de Kaart, welke achter deze
Verhandeling is geplaatst. Deze Kaart, een ftereographisch
ontwerp bevattende van een aanzienlijk gedeelte des ft errenkernels , felt den weg voor , welken de komeet gedurende
hare verfchijning aan den fchijnbaren iterrenhemel zal afleggen. Op de Kaart zijn drie kromme lijnen geteekend, beginnende in het fterrebeeld van den Stier en eindigende in dat
van Centaurus , waarvan die in het midden den weg der komeet voorflelt, welken zij zal afleggen , wanneer zij op den
waarfchijnlijkften tijd , den 15,88 Nov., door haar perihelium
gaat. De twee buitenfle kromme lijnen ftellen leder den weg
voor,, bijaldien de komeet acht dagen v66r of na den waarfchijnlijkften tijd door haar perihelium mogt gaan. Door deze drie kromme lijnen, welke de komeet op de nevens de-
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zelve aangeteekende dagen zal bereiken , wanneer zij op een
van de drie gegevene tijden door haar perihelium gaat, heeft
de Kaart eene inrigting verkregen , waardoor men gemakkelijk den weg kan bepalen , zoo het bij de eerae waarnemingen mogt blijken , dat de komeet niet op een van deze gegevene tijden door haar perihelium zal gaan.
' 5°. Omfchrijving van de omfiandigheden, onder welke de
Komeet zich bij hare toekorullige verfchijning zal vertoonen.
In deze Afdeeling geeft de Schrijver eene uitvoerige befchrijving van al de bijzonderheden, die bij de toekomftige verfchijning zullen plaats hebben ; als : de wijze , waarop de
komeet zich werkelijk en fchijnbaar bewegen zal ; de dagen
en uren, welke , zoo door den ftand der komeet, als door
afwezigheid van maanlicht en dagfchemering , de meest gefchikte zullen zijn, om haar waar te nemen , de rigtingslijnen door kenbare vaste flerren loopende, in welke de ko.
meet zich op bepaalde dagen zal moeten doen vinden , enz.
En dit doet de Schrijver om drie redenen; eerflelijk, ten
einde ook deskundigen alle berekeningen en moeite te befparen ; ten tweede , om voor hen, die in de fterrekunde
minder bedreven zijn , duidelijk te maken hetgeen de ephemeride op eene fterrekundige of bedekte wijze voorfielt ; ten
derde , omdat hij de lezers gaarne op eenige bijzonderheden
Wilde opmerkzaam maken, die zich door cijferletters volftrekt
Diet laten uitdrukken.
Eindelijk befluit de Schrijver dit nuttig en belangrijk werkje

Bijvoegfel, behelzende ea; overzigt over alle Koineten, wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn
bepaald geworden. — Hier gaat de Schrijver, na de redenen
met een

opgegeven te hebben , waarom men van de vele duizenden
van kometen, die ons planetenflelfel doorkruifen, nog flechts
van zeer weinige de omloopstijden heeft bepaald , over tot de
vermelding van de wezenlijke of vermeende ontdekkingen van
de omloopstijden van andere kometen , in de volgorde van
den tijd , op welken zij hebben plaats gehad; waaraan de
laatite 28 bladzijden zijn toegewijd. Gaarne zouden wij ook
hierbij nog wat verwijlen ; maar de inhoud is te rijk , om
hierover kortelijk uit te weiden; het wordt, even als het geheele werkje, door eenvoudigheid en duidelijkheid gekenmerkt.
Het eenige doel , zegt de Schrijver in het Voorberigt , dat
wij met dit werkje beoogden , was , onze landgenooten meer
bekend te rnaken met het merkwaardig verfchijnfel, dat zich
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na eenige maanden aan den hemel zal vertoonen, en met den
verhevenen arbeid , welken de fterrekundigen ten opzigte van
hetzelve hebben ondernomen.
Wij kunnen dan, mar ons inzien, niet beter doen, dan
onzen landgenooten het werkje zelve ter lezing aan te bevelen , waarvan wij hier flechts oppervlakkig den inhoud hebben kunnen mededeelen. Wij vertrouwen , dat zij, die niet
geheel onverfchillig zijn omtrent hetgeen buiten hen omgaat,
daarin overvloedige gelegenheid zullen vinden , om de werken van den grooten en wijzen Schepper van het onmetelijk
Heelal te bewonderen.

Verhandeling over de Socratifche Gefprekken , enz. door I.

A.

BAKKER.

Gefprekken in Sokratifchen vorm, door

B.T.LUBLINK WEDDIE.

(Vervolg en flot Van 61. 174.)
Een Man van minder geleerde opleiding, een 4utodidakt in
den volflen zin des woords , is de Schrijver van het tweede
door ons aangekondigde fluk. Het is de Heer BAKKER,
Kunstfchilder te Rotterdam, die, reeds menigmaal door geleerde Genootfcbappen bekroond , op nieuw den prijs voor
eene uitgefchrevene vraag over de Socratifche Gefprekken erlangd heeft. Van jongs a( met geestdrift voor PLATO vervoid , dien hij in eene uitgegevene Redevoering met warmte
en levendigheid heeft gefchilderd , (hoewel hij , geene geleerde opvoeding gehad hebbende, denzelven niet in de grondtaa1 kan lezen) voelde hij zich opgewekt, om de uitgefchrevene prijsvraag wegens de Socratifche gefprekken te beantwoorden : en het gelukte hem, eenen buitengewonen zilveren eereprijs te erlangen.
Had dus de vroeger befchouwdeVerhandeling des Hoogleeraars VAN HEUSDE den inhoud tot onderwerp , die van den be..
kroonden Dilettant bepaalt zich tot den vorm. Na eene Inleiding wordt in de eerfle plants over de Socratifche leerwijze en
de Schrijvers , welke ons die hebben doen kennen , gehandeld. Voortreffelijk is zijne vergelijking van YEN oP H oN
en PLATO. Wij doen flechts een' trek opmerken. Bij den
praktifchen XENOPHON is, volgens SOCRATES, de nut-
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tigheid het roerfel der goede laden ; volgens den tdealen
L AT o, is het de nadering Cot de waarachtige en dor*.
fpronkelijke idein. Met minder juistheid , naar ohs oordeel,
onderfcheidt de Schrijver de ironie van s O C R A T RS van
de hem (of Pr, A T o) eigene perfiflage zijner tegenftanders ,
die immers juist door die ironie werd geboren.
De tweede Afdeeling handelt over tie kenfchetfende eigenfchappen der Socratifche gefprekken, waardoor zij zich van de
gewone zamenfpraken onderfcheiden. Dit wordt meest in voorbeelden aangewezen , en daartoe zoo wel XENOPHON als
PLATO gebezigd. De Schrijver onderfcheidt bij den eerften
eene liellige, ontkennende en wederleggende leerwijze in deze
gefprekken, waarvan de eerfte eene waarheid in 't licht moet
ftellen , de tweede anderen van hunne onkunde overtuigen ,
de derde boogmoedigen met zichzelv' in tegenfpraak brengen. In de Platonifche zamenfpraken maakt hij ook eene
drieledige , doch van de vorige geheel ' verfchillende , verdeeling tusfchen de geheel, grootendeels en weinig of niet Socratifche gefprekken. De eerfte hebben veel meer kunftigs en
voortreffelijks in den worm, dan de Xenophontifche. Maar
de zamenfpraken der derde orde , waaronder de groote boofdwerken des Wijsgeers , de Republiek en de Plietten, benevens
den Tin:ells en deszelfs vervolg, den Kritias , behooren , zijn
flechts gewone gefprekken, die zich wel door den uitnemenden inhoud , maar geenszins door den Socratifchen vorm onderfcheiden. (Nogtans geldt dit niet van de geheele Republiek: de inleiding en de tegenwerpingen van THRASYMACHUS, die s OCRATES eenigzins fophistisch beantwoordt ,
vooral echter die van GLA U C 0 en A DIMANTus, zijn gedeeltelijk zeer kunflig en doelmatig aangebragt.) Somtijds
komt de Wijsgeer geheel tot geen refultaat , gelijk in den
Protagoras en Thextetus. (De Schrijver voegt er bij, ook in
den Mena; maar hier is duidelijk de uitflag des gefpreks ,
dat men de deugd niet als aangeboren , of aangeleerd, maar
als een Godsgefchenk te befchouwen heeft.) Belarigrijke uittrekfels dienen tot voorbeelde'n van een en ander.
De derde Afdeeling behandelt de voortrefelijkheid der Socratifche gefprekken, en de vraag , , in hoeverre de fchrijf„ wijze der Ouden ook thans nog bij de behandeling van
„ wijsgeerige onderwerpen is aan te prijzen." Die voortreffelijkheid wordt door een zeer duidelijk bewijs geflaafd.
Men leest en herleest ze ; terwijl de werken van ARISTOTE-
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in het ftof der boekverzi.
melingen begraven liggen, en flechts aangehaald, zelden doorgelezen worden. (Men moet bier echter niet vergeten, dat de
zoogenaamde exoterifche of voor het groote Publiek gefchikte
werken van ARISTOTELES waarfchijnlijk verioren zijn.)
Deze bevalligbeid van XENOPHON en PL ATO heeft men
te danken aan den vorm der wijsgeerige zamenfpraak. Imtriers , deze gefprekken hebben iets drarnatisch of tooneelmatigs , dat boeit en wegfleept; er worden karakters gefchilderd , en de ftij1 is dikwerf vrolijk en luimig; ja,
men heeft er geheele tooneelen in, zoo als het gastmaal,
den kerker, het huis van den ouden CEPHALUS, (vader van
L y SIAS) in den Piraus, bet verhaal van KRITIAS, hoe
hij in zijne jeugd van s o L 011 hoorde, enz. Ook boeit de
feherpzinnige en fours geestige wijze, waarop s OCRATES
de waarheid aan zijne medefprekers ontlokt of hen van dwaling overtuigt, de aandacht en belangftelling.
De Heer BAKKER gaat nu over, om de armoede onzer
landgenooten in gefchriften van dien aard te verklaren. Doch
hij drukt zich daarbij zeer meesterachtig en onbefcheiden
uit, door te zeggen, dat onze landgenooten „ een volflagen
„ gebrek aan yoorkereidende kennis hebben, om zulke ge„ fchriften" (als die van KANT, FICHTE SR., SCHELLING en HEGEL) " te verftaan, en nog meer om dezelve
te kunnen beoordeelen en met den geest des onderfcheids
te lezen , gelijk zij dan ook daaromtrent in de diepfle on„ kunde blijven verkeeren.” (BI. 115.) Neen! onze Natie
heeft te veel gezond verftand , om den onzin der drie laatstgenoemden , die veel beter dan SOCRATES tot hoofdperfonen der Wolken van ARI S T OPHANES zouden gevoegd
hebben, met het geduld der Duitfehers te verzwelgen. Het
ontbreekt anders niet aan onderwijs dier leeringen op onze
inrigtingen van hooger onderwijs; maar wat heeft de menfchelijke geest aan alle die luchtkasteelen, waarover de Heer v AN
HEU s DE zich in zijne Voorrede mede niet gunftig uitdrukt?
E n — met welnemen van den Heer BAKKER — aan het
oordeel van dien Geleerde hechten wij meer, dan aan het zijne.
De Heer BAKKER verheugt zich over de vertaling van
XENOPHON ' S Gedenkwaardigheden door den Heer TEN
BRINK. Eene overzetting van PLATO oordeelt hij minder doelmatig. Maar heeft niet juist hij zelf zijne waarlijk
niet geringe kennis van P r. AT o aan eene Duitfche vercaLES en SEXTUS BMPIRICUS
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ling te danken? Waarom aan zijne Landgenooten, die het
moeijelijke Hoogduitsch van SCHLEIERMACHER minder
magtig zijn , niet datzelfde voordeel gegund? Eindelijk
fpreekt hij over de omftandigheden en zeden van onzen tijd,
en in hoe verre die eene wijziging van den eigenlijk Socratifchen vorm van gefprek zou kunnen vereifchen. Hij wil
daarmede de Jezuiten aangetast hebben. (Nu, dan mogen de
Jakobijnen en Neologen ook wel eene beurt hebben!) Het
Plot moeten wij mededeelen: „ De perfonen , die er in voor, komen, moeten die van onzen tijd zijn, in omftandigheden
„ geplaatst, waarin het natuurlijk wordt, dat zij zulk een
gefprek hebben kunnen voeren; men doe dit zonder ge, zochtheid , en zonder dien toon van ongevraagde en ver„ velende meesterachtigheid aan eenen der fprekers toe te
„ deelen. Alles moet, in een Socratisch gefprek, zich na„ tuurlijk , ongedwongen, duidelijk en veritaanbaar voor, doen. De fcherts zij noch te plat noch te ingewikkeld,
„ terwijl de ironie fcherp moet wezen, zonder nogtans bij, tend te zijn.”
Werd, in de beide befchouwde werken , de Socratisch-PlatonifcheWijsbegeerte en wijze van zamenfpraak theoretisch behandeld ; de Heer LUBLINK WEDDIR, vroeger reeds door
eenige luimig-wijsgeerige fchriften bekend, waagde het, de
proef te nemen, om zelf de handen aan 't werk te flaan, ten
einde gefprekken in Socratifchen vorm te vervaardigen. 1-14
heeft de beide voorgaande werken gelezen , en is daardoor
tot deze proeve , die hij , als eene zeer onvolkomen
noemt, opgewekt. Over 't algemeen begrijpt de Schrijver,
even als de Heer BAKKER, dat de tegenwoordige tijd eene
groote verandering in den eigenlijken vorm der Socratifche
gefprekken vereischt, en dat hij daarom de verfchillende jeugdige fprekers , die hij altijd tegenover thlen verftandigen
grijsaard plaatst, „ een weinig wijzer,, minder kort afgebro, ken en toegevend maakt, dan die bij PLAT o en x EN o„ PHON; " en dit vinden wij zeer eigenaardig. De onderwerpen zijn in de vijf gefprekken, die bier ter proeve worden medegedeeld , en misfchien door nog andere zullen worden gevolgd: over het geluk der vromen, over de ware grootheid , de dweepzucht , het beoefenen der fchoone kunjien,
en het huifelijk Leven. Her eerfte, over een zeer bekend en
duizendmaal behandeld onderwerp handelende, kan natuurlijk niet veel nieuws leveren. De vraag is: of landlieden,
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plodding door eene overftrooming van huis en have beroofd, en die naauwelijks hun leven hebben kunnen redden,
zich gelukkig kunnen gevoelen? De flotfom is, dat men het
ongeluk, de rampen, die ons treffen, niet kan wegredeneren,
maar zich door den zielevrede , welken deugd en godsvrucht
verfchaffen, daarboven kan verheffen. Over 't algemeen heeft
ons deze zamenfpraak het minst bevallen; 'zij mist de levendigheid, die in eenige der andere heerscht, en het fpijt ons
daarom, dat zij vooraan ftaat, en daardoor misfchien fommigen zal affchrikken.
Levendiger en afwisfelender is de tweede zamenfpraak,
over de ware grootheid. De grijsaard ontmoet twee jongelin.
gen in eene Gothifche kerk, waar grafteekenen van oude ridders hen tot den wensch naar het bereiken van grootheid
en heldenroem ftemmen. De vraag is nu , of men de beletfelen, daartegen door de omflandig.heden in den weg gelegd, kan overwinnen? Dit leidt tot de bepaling van het
woord groot, een hoogstgewigtig onderzoek in dezen tijd,
nu de geest des tijds niet vraagt, wie goed, maar flechts wie
krachtig gehandeld heeft, om hem met den naam van groot
te bekroonen. Is niet een dwingelaud als NAPoLeoN, bij
zijnen val door een geheel menfchengeflacht verfoeid, door
de jeugdige nakomelingen van dat geflacht met geestdrift als
een groat man, als een waarachtig held begroet? Heeft niet
de pazij van B t RON, die zedelijke monfters met alle de
betooveringen der dichtknnst wist op te luisteren , aan deze
heillooze denkwijze voedfel gegeven ? Dit verwijt zal men
aan den Heer LUBLINK WEDDIK niet doen. In de toelating van helden tot den naam van groote mannen is hij alles
behalve te kwistig; en, fchoon wij den naam van DE RUITER hier niet lezen, is het blijkbaar , dat zijn beeld , in de
bepaling van den held, die zich als burger, als huisvader,,
als Christen hoogstgunftig onderfcheidt , den Schrijver voor
den geest heeft geftaan. Aan een' ALEXANDER van Macedonia, JULIUS CESAR , KAREL XII en NAPOLEON
worclt de naam van held ontzegd. Wij hebben dit gefprek
levendiger en meer met de Socratifche wijze overeenkomflig
bevonden, dan het vorige.
Nog meer Socratisch is het derde gefprek, over de dweepzucht , naar ons oordeel het beste van alien. Het is juist de
trant van SOCRATES, waar hij jonge lieden ontmoet, die
zich ergens ter verrigting heen begeven, en hen over dit
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voornemen onderhoudt. Ditmaal is het niet met twee, maar
flechts met eenen jongeling, K L E o N, die zich naar eene
afzonderlijke vergadering van zoogenaamde regtzinnige vrienden begeeft, maar in een gefprek over dat voornemen
wordt gewikkeld. De loffpraak dier vergaderingen in den
mond des grijsaards is geheel ironisch, en van flap tot
flap brengt hij den jongeling tot nadenken over de bijWoniPg dier vergaderingen, de bevoegdheid harer oordeelvellingen, en het woord regtzinnig, hetwelk zij zich bij uitfluiting toeeigenen. De ironie wordt uitnemend volgehonden,
en de ongerijmdheid der zulken aangetoond , die zich , op
grond van oude formulieren , een onfeilbaar gezag over de
gemoederen der Christenen willen toekennen, en zeggen: Ik
ben Calvensch, ik Luthersch, zoo als ten tijde der Apostelen: Ik ben PETRUS-, ik p AuLus- gezind. Ten flotte
wordt KLEON teruggebragt, en tevens waarfchuwt de grijsaard hem zeer verftandig, om de Christelijke vroomheid niet
voor dweepzucht uit te krijten , of andersdenkenden te veroordeelen, wanneer zij bun gevoelen met geene liefdelooze
en onchristelijke bitterheid willen doorzetten.
De vierde zamenfpraak, Theodoor, behandelt de fchoone
kunften, en ademt geheel den geest van VAN HEUSD LE
Het is eene zamenfpraak des grijsaards met eenen huisonderwijzer, dien hij van de nuttigheid der fchoone kunflen voot
de zedelijkheid overtuigt, waarbij wij met genoegen de zedeverpestende Franfche dicht- en muzijkfchool ten toon gefteld zagen.
De laatfte zamenfpraak is eene der aanvalligfte: de nienwere SOCRATES fpreekt daarin over het huifelijk geluk met
eenen jeugdigen bruidegom, wiens hooggefpannen verwachtingen door den ervaren grijsaard niet weinig worden ter nedergeflagen; terwijl hij nogtans met eene loffpraak der Venus Urania eindigt, die hier, in de vereeniging van een
deugdzaam paar voor het Leven, vooral haren heilaanbrengenden invloed moet toonen.
Met dankbaarheid ontvangen wij deze eerfte, wel is waar
nog onvolledige , maar toch niet onverdienftelijke proeve.
Wij hopen, dat dezelve andere Schrijvers zal aanmoedigen,
om dit voorbeeld te volgen , en aldus deze foort van gefchriften hoe langer hoe meer te volmaken. En vraagt men
nu onze denkbeelden omtrent de behandeling dezer manier,
en over de onderwerpen , waarop zij kan toegepast worden?
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Waarlijk! onze tijd heeft ook wel eenen SO CRATES noodig,
die deszelfs verkeerdheden, hetzij door redenering, hetzij
door ironie en fijne befpotting, teregtbrenge. Het is immers
in vele Europefche landen thans gelijk in de dagen, die PLATO
fchildert, (*)
dat de Staat, dorflende naar vrijheid , door
fnoode, opgeworpene fchenkers misleid en met den wijn
, der vrijheid bedwelmd, zijne wettige Regenten befchimpt
„ en beitraft, de vrienden van orde en onderwerping voor
„ vrijwillige, nietssvaardige Haven uitkrijt , zoodat de onder, daan gelijkflaat met den Regent, de zoon met den vader,
, de jongeling met den grijsaard, de leerling met den onder, wijzer, de burger met den vreemdeling, en dat de laatften
veeleer de eerften ontzien; zoodat er overal volftrekte vrij, held zonder fchaamte heerscht in fpreken en doen." Is
dit niet het beeld van naburige Staten ? Het is waar , bij ons
is het nog zoo ver niet gekomen; maar ziet men toch niet
veel meer aanmatiging bij de jeugd, dan vroeger, zoo wel
bij de hoogere ftanden als bij de mindere, die walgen van
het eerlijk beroep hunner vaderen, en met een weinig kundigheden dadelijk naar posten dingen en op hunne brave oude.s
laag nederzien ? Is de verwaandheid der onkunde of halfgeleerdheid ook bij ons niet rijkelijk to huis? — Mogten wij
tegen alle deze ziekten der ziele, tegen den razenden ambtshonger, tegen het openlijk folliciteren otn svaardigheden en
Ridderorden, eenen Schrijver zien opflaan, die deze misbruiken met Socratifche kracht en goedhartigheid, liever dan
met Juvenalifche bitterheid aantastte! Dan zou misfchien
de wereld, althans onze Staat, het nut ondervinden der wijsgeerige zamenfpraak.
(*) Republiek, VIIIfte Boek.
Reis naar de Zuidzee , met het Schip Vincennes, in 1829 en
1830. Met zlanteekeningen wegens Brazilie , Peru, Maa, de Kaap de Goede Hoop en St. Helena. Door C. s.
S T E W A R T, Kapellaan in de Zeedienst der Amerikaanfche
Staten, enz. Uitgegeven en verkort door W. ELL is. In
II Deelen. Te Rotterdam , bij Menfing en van Westreenen.
1834. In gr. 8vo. XVII, 313 en 373 bl. f 7 - 20.

Onder de belangrijke en onderhoudende Reizen mag ook
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Reis gerekend worden, want zij Levert, zoo al niet

altijd nieuwe, nogtans doorgaans goede en nuttige waarnemingen en opmerkingen op omtrent de Landen en Volken,
die de Schrijver bezocht heeft ; en zij doer dit op zulk eene
wijze, dat het zich over

't

geheel met genoegen laat lezen.

De vorm is die van Brieven des Schrijvers aan zijne Echtgenoote, waarvan men evenwel dikwijls niet veel bemerkt ,
zoodat het meestal de gedaante van een gewoon reisverhaal
heeft. — Waarin de verkortingen der Amerikaanfche uitgave
in de Engelfche van den Heer EL

Lis

beflaan , words niet

gemeld. — De oorfpronkelijke Schrijver , de Heer S T EW ART, wiens beeldtenis , met

Pcfimile

zijner bandteeke-

ning , voor het eerfle Deel gevonden words, was eerst Zendeling, in welke hoedanigheid hij te voren de Sandwich-eilanden bezocht, en zijne verrigtingen en outmoetingen aldaar
befchreven had. Naderhand zag hij zich door veranderde
huifelijke omfiandigheden verpligt , om van die eerfle beflemming of te zien, en befloot, ter voldoening aan zijn verlangen , om voor de zaak van de Godsdienst nuttig te blijven,
zich als Scheepskapellaan in dienst der Vereenigde Staten van

Noord-Amerika te flellen. In deze betrekking werd hij eerst
op het fchip, de Guerriere , naderhand op de Vincennes geplaatst , welk laatfie beftemd was , om de Eilanden in de

Kaap de Goede Hoop naar
Amerika terug te keeren. Zijne waarnemingen en opmerkinZuidzee aan te doen , en fangs de

gen , eerst ten behoeve zijner dierbare betrekkingen opgeteekend , heeft hij daarna uitgegeven, bijzonder met oogmerk,
om „ eene juiste befchrijving van de Zuidzee-eilanden"

te

geven , „ welke tot eerie verflandige beoordeeling van der„ zelver bewoners leidt.”
Wij zullen den ganfchen inhoud, die vooraan elk Deel
geplaatst is , niet overfchrijven , maar alleen de voornaamfle
plaatfen aanflippen, waarover men bier meer of min belang.

Rio .Ta.
weir° , Callao en Lima ; de Washington-eilanden, en onder
deze bijzonder Nukuhira ; de Georgifche en de Societeits-eilanden, en daaronder vooral Tahiti ; verder de Sandwiclz-eilanden ; en eindelijk nog iets over Manilla , de Kaap de
Goede Hoop en St. Helena. Het breedvoerigst is de Schrijver
over de Sandwich-eilanden , wegens zijn voormalig verblijf
rijke aanteekeningen vinden kan. Zij zijn namelijk

op dezelve, vooral om opmerkzaam te maken op de vorde-

ringen in befchaving, federt dien tijd door de bewoners

ge-
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maakt, en bijzonder om hierdoor de ongunftige berigten tegen te fpreken, die finds vooral door KOTZEBUE, in zijne
Reis om de Wereld, gegeven zijn: de vergelijking van beide,
zoo als ook van het overzigt , dat de Kapitein der Vincennes,
FINCH, van het bezoek aldaar geeft, (D. II. b1. 293-312.)
kan dienen, om _met der tijd de waarheid te vinden, die welligt in het midden zal liggen.
Hoewel geen Zendeling meer, bleef s T E wA RT fleeds met
Zen Zendelingsijver bezield: en in gevolge hiervan onderfcheidt zich deze Reis bijzonder door eenen ernflig godsdienftigen geest, door hooge ingenomenheid met de Christelijke
Openbaring, door de vurige en meewarige zucht van een gevoelig hart, om aan het geestelijk heil zijner medemenfchen,
het zij Christenen of Onchristenen , naar zijn licht te arbeiden. Dit zal de weldenkende en in Godsdienst en Christendom belabgfrellende Lezer gewis met genoegen opmerken,
al loopt hij ook juist zoo onbepaald hoog niet met de uitwerkfelen van het Zendelingswerk , als de Heer s TEWART,
en al kan hij zich met deszelfs manier van befchouwen en
zich uitdrukken in het godsdienflige niet altijd en in alles
vereenigen. Men vindt bier toch b. v. wet Bens de gewoonte, die aan zulke Methodistifche menfchen meer eigen is,
om met zekeren vasten maatflaf weldra gereed te zijn , waarmar de vroomheid en goedheid van anderen gekeurd, of ook
wel afgekeurd wordt, welke zich evenwel niet altijd naar
zekere godsdienflige gefprekken of uiterlijkheden laat afmeten. Dit nogtans zal men ook bevinden, dat geen hardheid
of fcherpheid , gelijk anders wet eens het geval is , maar
zachtmoedigheid en liefderijkheid den Schriiver doorgaans beftuurt ; gelijk hij zich ook, door zachtheid van karakter en
minzaamheid van zeclen , bij de genen, met welke hij in aanraking kwam, geacht en bemind fchijnt gemaakt te hebben. — Voor het overige wont hij mede veel gevoel en
fmaak voor het fchoone in Natuur en Kunst; en wat hij hiervan op zijne togten ontmoet, weet hij doorgaans op eene
eenvoudig aangename wijze mede te deelen, zoodat zijn werk
ook van deze zijde aanbeveling verdient.
De vertaling, zoo ver men, bij ontbreken van het oorfpronkelijke, oordeelen kan, fchijnt wél uitgevallen te
zijn. Om meer dan dene reden dus mogen wij deze Reis
aanprijzen.
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Het nieuwe Frankrijk en het nieuwe Belgie ; eene Tijd- en
Zedenfchildering in luimige Hekelbrieven en vernuftige Pennetrekken van eenen Reif(z)iger. Prij naar het Hoogduitsch
van AUGUST TRAXEL. Te Leeuwarden, bij L. Schierbeek. 1834. In gr. 8vo. X en 350 bl. f 3 - 50.
Dit werk is met overhaasting vertaald. Niet alleen is
het niet vrij van taal- en fpelfouten , gelijk reeds Reifiger,,
in plaats van Reiziger,, op den titel; maar ook is het Hoogduitsch dikwerf onhandig overgebragt , en heeft men bij het
affchrijven van woorden uit die en andere vreemde talen
hinderlijke feilen begaan, welke niet alle op de Iijst der misflellingen zijn aangewezen. Zoo ontmoet men wel eens place
de Dome (b. v. bl. 55) voor place Yendeme , en wordt b. v.
in de Opdragt de wereldburger LAFAYETTE geheel verkeerd de redelijkfle man genoemd: er Nat immers niét dem
vernanftigeflen , maar wel dem redlickflen? en redlich beteekent geenszins ons redelijk , maar wel ons braaf, billijk of
regtfchapen.
Wat nu den inhoud betreft , deze is niet onbelangrijk, en
de flip is doorgaans levendig en los. De geheele won van
het boek is, niettegenflaande de Vertaler de ergerlijkile plaatfen onderdrukt heeft, luchtig en fpotziek , zelfs ten koste
van waarheid en goede zeden. Trouwens de Schrijver behoort tot die verfranschte Duitfchers, welke den geest van
het Franfche Liberalisme , met al deszelfs onzedelijkheid,
hebben ingezogen. Intusfchen blijft het altijd de moeite der
lezing waard , eens te hooren , hoe de geestige, maar losbandige TRAxEL over alles zijn oordeel zegt. Schoon hij
der zaak van ons vaderland vijandig is , drijft hij echter met
de Belgen den fpot , en doet grootendeels hulde aan de verdienflen der Nederlanders. Men vindt bier verflag van des
Schrijvers bezoeken bij en gefprekken met LAFAYETTE,
de St. Sirnonisten en anderen ; ook , in de aanteekeningen,
korte en vrij onpartijdige levensbefchrijvingen van WASHINGTON, LAFAYETTE, TALLEYRAND, enz. VOGT
den lezer,, die genoegzaam oordeel des onderfcheids heeft,
valt dus veel uit dit werk te leeren , ook met betrekking tot
de zeden der Franfchen, Belgen, en Franschgezinde Liberalen nit verfchillende landen. Schoon wij dus de noodzake-
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lijkheid der vertaling , vooral met zoo veel overhaasting,
niet inzien, beflaat er ook geene gebiedende reden , om te
wenfchen , dat dit boek onvertolkt ware gebleven; inzonderheid, daar het hinderlijkfie voor Godsdienst en zedelijkheid is weggelaten, en wat anderzins niet flichtelijk van
inhoud is , toch met kieschheid worth uitgedrukt.

De Christeleke Kerk, gefchiedkundig befchouwd, in hare oor-

fpronkelijke zuiverheid en opgevolgde verbasteringen. Naar
het Fransch van den Heer CHENEVIhRE, door CORNELIS LOOIJEN. 's Gravenhage, bij G. Vervloet. 1834. In
gr. 8vo. 61 Bl. f - 65.
De ontmaskerde .7ezuit. De verfoeijenswaardige grondbeginfelen en leeringen der jezuiten , uit hunne eigene fchriften
geput ; en de Jezuiten als Koningsmoordenaars voorgefleld ,
door L. VON ALVENSLESEN (GUSTAAF SELLEN).
(lit het Hoogduitsch, en vermeerderd met de Monita fecreta
en het Afbeeldfel van LOYOLA. Te Kampen, bij K. van
Huist. 1834. In gr. 8vo. 129 Bl. f 1- 50.
Deze ftukles , als beide tot de gefchiedenis der verbasteringen van de Christelijke Kerk behoorende , voegen wij in
onze aankondiging bijeen.
No. 1. is een uittrekfel , door den Vertaler nit een grooter werk van den Schrijver gemaakt, en heeft ten oogmerke,
volgens de Gefchiedenis de ongegrondheid van het voorgeven te doen zien , dat het Catholicisme nog in alien deele
de oorfpronkelijke cuRIsTu s-leer, het Protestantisme daarentegen eene afwijking van dezelve is. Het voert tot dit
einde verfcheidene getuigenisfen uit de Oudheid aan, waaruit, vooreerst, de eerfle Kerk in hare zuiverheid, bijzonder
in de twee eerfte Eeuwen, blijken kan, en, ten andere,
de opgevolgde verbasteringen, zoo wel in de ingevoerde plegtigheden, als tevens in de eenvoudigheid des geloofs , en
verder in het kerkbettuur,, bijzonder door de Pausfen, zigtbaar worden ; waarbij , ten derde , nog iets gevoegd wordt
over de Kerkhervorming der zestiende Eeuw, vooral ten blijke, dat zij reeds veel vroeger door velen gewenscht en
voorbereid werd. — Jets bijzonder nieuws kan men this
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trier niet verwachten; en in zoo kort beftek kunnen zoo vele
zaken niet dan kort en oppervlakkig, fomtijds ook min naauwkeurig, behandeld worden (*). Voor fommigen echter, die
tot uitvoeriger werken geen toegang of lust hebben, kan
zulk een kort overzigt niet onnuttig zijn. — Pe Vertaler
heeft er hier en daar eene aanteekening bijgevoegd, die tot
opheldering dienen kan, en van gezond verftand en bezadigd liberale Protestantfche denkwijze getuigt, gelijk Rec.
bijzonder de laatfte noot , bl. 60, 61, met genoegen gelezen heeft.
De titel van No. 2 duidt genoegzaam den inhoud aan;
en het oogmerk is , voor de gevaarlijke grondftellingen, listen en woelingen der Jezuiten te waarfchuwen. — Vooraf
gaat een kort overzigt van de gefchiedenis dezer Orde. Hierop volgen 188, zonder eenige orde zamengebragte
gen, waarin allerlei affchuwelijke misdrijven onder verfchillende voorwendfels of voorbehoudingen vergoelijkt, of voor
geoorloofd verklaard worden; waarna de plaatfen uit Jezuitfche fchriften aangehaald worden, in welke die ftellingen te
vinden zijn. Verder worden de Jezuiten als Koningsmoordenaars voorgefteld; namelijk door opgave van eene lange lijst
hunner fchriften, waarin de Koningsmoord verdedigd worth;
maar vooral door korte aanteekeningen nit de gefchiedenis
van zoodanigen nit deze Orde, die zich aan zulke euveldaad
hebben fchuldig gemaakt. Eindelijk volgen de Monita fecreta , of geheime Weaken voor het Genootfchap van jEzus,
welker echtheid de mededeeler zelf erkent, dat betwist en
twijfelachtig blijft, waardoor ons de opneming altijd eenig(*) B. v. bl. 22, hoe het Avondmaal aan den naam van
orerande gekomen is; of bl. 23, waaruit de aanbidding der
teekenen in het Avondmaal gefproten is , minder misfchien
uit de voorafgaande tentoonftelling, (gelijk daar gezegd wordt)
dan wel uit het denkbeeld der daarmede vereenigde tegenwoordigheid van c H R IsTo s. Zoo wordt bl. 30 en volg.
niet geheel naauwkeurig gezegd, dat in de eerfte Kerk Priester en Opziener flechts ..ene en dezelfde bediening was: de
Schrijver bedoelt zeker Presbyter (Oudjie) en Episcopus (Opziener, Bisfchop); maar, offchoon de naam Priester, Prêtre,
van Presbyter mag gekomen zijn, de beteekenis echter, die
men er gewoonlijk aan hecht, van Sacerdos, is voor de Bedienaars van de Christelijke Eerdienst van lateren oorfprong.
BOEKBESCH. 1835. NO. 5.
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zins bedenkelijk zou voorkomen, maar die hij nogtans geheel in den geest der Orde meent gefchreven te zijn. —
Ware nu van dic ailes een beredeneerd geheel gemaakt , om ,
met behulp van de aangevoerde en andere historifche bronnen, de Orde der Jezuiten in hare grondbeginfelen en bandelwijzen grondig te doen kennen , dan ware het welligt een
belangrijk werk geworden , dat zich der lezing allezins kon
aanprijzen: nu maken alle deze dorre opgaven eene lectuur,,
die wel eenige nuttigheid kan hebben , maar zich door hare
aangenaamheid niet bijzonder aanbeveelt.

Brief van goedkeuring, na den tweeden druk zijner Gedachten , aan den Hoogl. P. HOFSTEDE DE GROOT gerigt ,
enz. Te Groningen , bij A. Kamerling , Wz. 1834. In gr.
8vo. 20 Bl. f :- 20.
Vlugtige Gedachten over de vraag: Zijn de gefchnften, v66r
ruim twee eeuwen , door de Synode van Dordrecht , der
Nederl. Herv. Kerk als Formulieren van Eenigheid overgegeven, nog ten huidigen dage voor die Kerk, hetgene zij heeten,
Formulieren van Eenigheid? enz. Door G. R. WIERINGA,
Evangelie-dienaar bij de Hervormden te Holwerd. Te Groningen, bij A. Kamerling , Wz. 1834. In gr. Svo. 40 Bl. f :- 30.
Ds. wiERING A, Predikant te Holwerd , alias MELAMPUS
te Hagiobama , zoo als hij zich onder No. 1 teekent, zou ,
naar Rec s. inzien, beter gedaan hebben, met het voorbeeld
van Prof. HOFSTEDE DE GROOT te volgen , en over de
bewuste zaak verder te zwijgen, liever dan, door zulke
ironieke goedkeuring en ongepast beroep op de zoogenaamde
volksflem , dezelve nog meer in gerucht te brengen. Rec.
althans zal zich aan dat voorbeeld houden , den Schrijver
alleen verzoekende, de aanteekening uit het werk van Y P EY
en DERM OUT, bl. 9 aangehaald , nog eens in haar geheel
te lezen en niet flechts ten halve, zoo als haar inhoud bier
wordt opgegeven. — Ten opzigte van het in No. 2 tegen
Prof. HERINGA aangevoerde zal Rec. insgelijks het fillzwijgen bewaren, gedachtig (zonder verdere comparatie evenwel !) aan RIGT. VI: 31 b. en SPREUK. XXVI: 17, en voor
't overige de belanghebbenden verwijzende naar hetgene
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oniangs in de Godgeleerde Bijdragen, VIII, 6 en IX , 1
betrekkelijk dit onderwerp gefchreven en zeer duidelijk uiteengezet is.

.De Werken en Dagen van nzsionus, naar het Grieksch in
Nederduitfche verzen gevolgd, door D. J. VAN LENNEP.
Tuleede Druk. Te Ankflerdam , bij P. Meijer Warnars. 1834.
In 8vo. XX, 62 Bl. f : - 90.
Filet is een zeer aangenaam bewijs voor den goeden fmaak
onzer Landgenooten, dat deze vertaling den tweeden druk
beleeft. Zoo gaat het. Goede waar prijst zichzelve. Wat
wezenlijk fchoon is , vindt altijd bewonderaars. Groote en
kleine kinderen mogen eens de zoutelooze Humoristen bewierooken en met open' mond aankijken, gelijk zij den potfemaker op de kermisfen aanflaren , wanneer hij rook uit de
brommende kaken blaast ; het verftandige gedeelte haalt met
medelijden de fchouders op , en troost zich met het denkbeeld ,• dat na korten tijd alle die 011a podrida's naar plaatfen verdwenen zijn, van waar ze nook terugkeeren.
Het beste tegengift tegen valfchen fmaak en windbrekerij
zijn en blijven de gefchriften der Ouden, en wij verheugen
ons ook nit dies hoofde over het verfchijnen dezer tweede
uitgave van de Werken en Dagen van HESIODUS, waarvan de eerfte uitgave in 1823 verfcheen. De vertaling konde
wel in geene betere handen vallen, dan in die van Profesfor
VAN LENNEP. De geleerde man heeft zeer vele jaren aan
de bearbeiding van den voortreffelijken Griekfchen Dichter
befteed, en zal denzelven zonder twijfel beter dan iemand
verflaan; is zelf van nature een uitinuntend Dichter, en
heeft dat natuurlijke talent door kunst en oefening uitnemend befchaafd.
De zoo keurig als verftandig gefchrevene Voorrede plaatsc
den lezer juist op het ftandpunt, van hetwelk hij HESIODUS
befchouwen moet. De verzen zijn vloeijend, deftig, krachtig, het oorfpronkelijke waardig. De Aanteekeningen zetten
aan het onderwerp duidelijkheid en fieraad bij. Meer zullen
wij niet zeggen tot aanbeveling van dit boekje, maar ons
verflag eindigen met deze les van den ouden Griek:
P2
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'k Geefhem roem, &nit zichzelvenweet,wat nuttig is offchaadt;
Hem ook,hem, die volgzaam luistert naar eens anders wijzen raad;
Maar, die noch naar eigen kennis zijn gedrag befturen kan ,
Noch iets leeren wil van and'ren, al te dwaas is zulk een man.
Het Tafel-eel van CEBES den Thebaan, uitgegeven door F. A.
SPEIJER s , Rector van het Gymnafium te Oudenaarde. Te
Arnhem , bij C. A. Thieme. 1833. In 8vo. IV, 63 BI. f : - 40
Fabelverklaringen van PALAEPHATUS, uitgegeven door F. A.
S PEIJERS, Rector van het Gyinnafium te Oudenaarde. Te
Arnhem , bij C. A. Thieme. 1833. In 8vo. XII, 124 Bl.
f 70.
De Rector s PEIJERS heeft het voornemen opgevat , om
eene Griekfche Schoolbibliotheek te verzamelen , van Welke de twee aangekondigde ftukjes de eerftelingen uitmaken. De zoogenaamde Pinax van CEBE s , hoewel zeker
niet door den Socratifchen CEBE s , ten minfte 266 niet ,
gefchreven , is een fraai boekje , en niet ongefchikt voor de
vatbaarheid der jeugd. PALAEPHATUS, die het ongeloofelijke in de oude fabelen op eene natuurlijke wijze heeft
zoeken te verklaren, is ook onaangenaam noch ongemakkelijk voor dien leeftijd.
De uitgever Levert den Griekfchen tekst naar de beste uitgaven , voegt achter denzelven eenige korte ophelderingen , en verklaart de woorden in het flot bij wijze van een
klein Lexicon. Wij gelooven , dat deze boekjes , vooral in
de zuidelijke provincial van ons Koningrijk , hun nut kunnen
hebben ; en voor deze heeft de Heer s p E ij ER S ze voornamelijk uitgegeven. Wij raden hem vooral naauwkeurigheid
aan; te meer , daar hij die Bibliotheek beftemd heeft , om
zonder onderwijzer gebruikt te worden. Het derde deeltje ,
de Tinion van LUCIANUS, is op de pers. Deze zal gevolgd worden door de Levens van DEMOSTHENES en
CICERO nit PLUTARCHUS, den Panegyricus van IS oc R ATES, en den Eutyphron van PLAT o. Deze vier laatfte
ftukken komen ons minder gefchikt voor. Intusfchen hopen
wij , dat de pogingen van den vlijtigen man iets molten bij_
dragen tot de befchaving van een yolk, vvelks eenig ongeluk
onbefchaafdheid fchijnt te zijn.
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Rudimenta Linguae Greecte, of allereerge Beginfelen der Criekfche Taal, door Dr. J. HO.OGVLIET. Te Zaltbommel,
bij J. Noman en Zoon. 1834. In 8vo. VI, 204 Bl. f 1-40.
Daar fchijnt dan geen einde te komen aan het fchrijven van
Rudimenta's en Grammatika's der Griekfche taal! leder nieuw
Schrijver meent natuurlijk lets beters dan zijn voorgangers
te leveren. Dat betere is moeijelijk in de theorie te beoordeelen. De ondervinding heeft vele fraaije Theorien fchipbreuk doen lijden, en STRUCHTMEIJER behoudt nog altijd zijnen ouden roem.. De ondervinding moge ook cleze
Rudimenta beproeven. De Schrijver zelf verklaart, dat men
een dergelijk werkje althans wel een jaar ongedrukt op de
fchool diende te gebruiken , om daardoor de verfchillende
lekkaadjen te befpeuren en te verhelpen, doch dat zoo iets
niet heeft kunnen gefchieden. Recenfent kan de reden van
zoo groote haast der uitgave niet bevroeden, en begrijpt ook
niet regt, wat de volgende woorden beduiden: „ alleen ein.
dig ik verzoekende, aanradende en tevens waarfchuwende dii
mijn Voorberigt met de woorden des Latijnfchen fabeldich..
ters : hoc utantur, qui me noverint." Ondertusfchen zij het
ons geoorloofd , te zeggen, dat de Hollandfche en Griekfche
voorbeelden , ter vertaling aan de eerstbeginnenden opgegeven, veel te moeijelijk zijn , en de Memorabilia van x EN OP HON b. v. verre verheven zijn boven het begrip der kinderen.
Het Slot Loevejlein in 1570. Gefchiedkundig Verhaal uit den
tachtigjarigen Oorlog ; door J. VAN DEN H A G E. In II
Deelen. Te zlmjlerdam, bij J. M. E. Meijer. 1834. In gr.
8vo. VIII, 791 Bl. f 7 - 80.

I

n navolging van andere fchrijvers van geheel of gedeeltelijk
verdichte verhalen, geeft de Heer VAN DEN HAGE voor ,
in het bezit van eenige oude handfchriften te zijn, waaruit
hij met eenige aanvulling, waar de gebroken zamenhang dit
eischte , zijn verhaal heeft zamengefteld. Voor onszelven kennen wij hem echter alleen, in alles , war niet buitendien uit
de Gefchiedfchrijvers blijkt, en dus voor alle die hier voor
het eerst medegedeelde bijzonderheden, met geheel de roman-
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tifche opfiering , de eer der vinding toe. De Schrijver vraagt
vergeving voor fouten in flij1 , fpelling en wijze van fchrij
yen : en wat taal- en fpelfouten aanga g't , zoo in het Nederlandsch als in andere talen , heeft hij die vergeving wel noodig. Zij zij hem gefchonken , en wij verzoeken wederkeerig,
verfchoond te worden van de moeite , de in de lust der zinftorende drukfouten niet aangeteekende feilen hier aan te wijzen 7 daar wij liever van het werk zelve iets willen zeggen.
Het verheft zich dan in wezenlijke waarde boven den Ga,
lama van s c LIU welke laatstgenoemde Roman, tot aanmoediging onzer nationale Letterkunde , welligt wat gunflig
door ons , doch daarentegen veel te fcherp door fommige
anderen beoordeeld is geweest. Wij maken er ons nooit een
feest van , (gelijk fommige Recenfenten , in den Vriend des
Vaderlands vooral , met jeugdige ligtzinnigheid fchijnen te
doen) het werk van anderen, en allerminst dat van jeugdige
Schrijvers , die een' goeden aanleg vertoonen , te verguizen ; en
het is , in weerwil van onszelven , alleen in het belang van wetenfchap of kunst, wanneer wij een afkeurend vonnis vellen. Van
deze zucht tot aanmoediging van zich ontwikkelende talenten moge dan ook deze aanprijzende beoordeeling getuigen,
De Gefchiedenis is hier vrij gelukkig bij den Roman ingeweven; en hier zou het zeker moeijelijk vallen, het verzierde
van het historifche of te zonderen, indien men niet geheel
den Roman wilde vernietigen ; zoodat het werk ook in dat
opzigt , aan de vereischten der kunst voldoet. Wij laten
het vraagfluk , in hoe verre zulk eene behandeling goed- of
afkeuring verdiene , nu aan zijne plaats. De karakters zijn
met waarheid geteekend en goed volgehouden ; dat van den
grooten Boodfchapper, den onfterfelijken HERMAN DE RUITER, komt overal treffelijk uit. Trouwens , deze is de held
van het gefchiedkundig , fchoon niet van het romantisch verhaal. Men zou welligt kunnen aanmerken , dat zoo iets minder gepast is , en , in een' Roman , de held der gefchiedenis tevens die der verdichting behoorde te zijn , vermits nu
de belangftelling te veel verdeeld words. Ook bevreemdde
bet ons, dat de anders zoo fchrandere HERMAN de gevangene Spanjaarden , die toch ontwapend waren, (zie bI. 269)
zoo fchielijk vertrekken liet , hetgeen het geheim der overrompeling welras openbaarde , en , naar ons inzien, den grond
legde tot de fpoedige overweldiging door ooze vijanden , eer
de benoodigde hulptroepen van den Prins waren aangekomen.
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Wijders bad men UILENBURG niet altijd zoo moeten doen
vloeken. Een enkele vloek , nu en dan , ware genoeg geweest tot teekening van de ruwheid zijns karakters. En,
fchoon wij een aantal geringere feilen , gaarne vergeven , zinfneden als op bl. 64 van het eerfte deel: „ Het verhaal....
„ om zijne ontfnapping uit de lagen ilemde ten voile met
„ des Boodfchappers manier van handelen overeen ," kunnen
met eene mogelijkheid worden geduld. De Schrijver legge
zich Jan voortaan op een' gekuischter ftijl en zuiverder fpelling toe: want het zou jammer zijn , indien hij zijnen romantifchen arbeid bij dit eerfte werk lief berusten; daartoe
bezit hij te veel talent. Doch hij haaste zich langzaam! Wij
wenfchen aan het aangekondigde voortbrengfel zijner vinding
vele lezers en lezeresfen. Denkelijk zal ieder het met belangilelling lezen , en het niet dan met tevredenheid over
den inhoud nit de hand leggen.
De Roover. Naar het Engelsch van E. L. auLIVE R. In II
Deelen. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1833. In
gr. 8vo. 530 Bl. f 4 - 50.

N

atuurlijk, naar het leven gefchilderd, en desniettegenfiaande avontuurlijk en romanesk , is alles , wat men in dit werk
ontmoeten zal. Luim en ernst wisfelen elkander aangenaaw
af. Diepe menfchenkennis en fijne fatyre vereenigen zich
tot een fchoon geheel, dat rijkdom van vinding en juistheid
van karakterteekening aan het boeijende van den ftijl, In
weerwil van het anders uit den aard der zaak min belangwekkende van den inhoud , paart. Voor onszelven hebben
wij geene gewigtige aanmerkingen. Twee kleinigheden hebben ons eenigermate gehinderd. In het eerile deel, bl. 223
en 224, doet TOM LINSON eene vrij hoog geftemde uitboezeming ; doch te midden daarin zegt his:
Wij bukken
„ ons, waar wij gaan , en verbergen onze handen in onze
• broekzakken." Dit laatile komt daar zoo triviaal invallen, dat het de werking van het geheel op eene onaangename wijze verfloort. Voorts vindt men in het tweede deel
telkens het Athenaeum of illtenaeum , als den waren naam
van een Tijdfchrift , anders fpottenderwijs het Afineum genoemd ; maar zulks behoorde Athenaeum te wezen , hetwelk
dan zoo veel als een Tijdfchrift voor Kunilen en Weten-
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fchappen wilde aandulden. En de Vertaler had er dan in
eene aanteekening moeten bijvoegen, dat de Engelfche uitfpraak van the Athenaeum nagenoeg is de Eedzinieom, hetgeen weinig verfchilt van de Engelfche uitfpraak van Afineurn , (Tijdfchrift van of voor Ezels) die bijna luidt als
Ezinieom. In dat geringe verfchil van uitfpraak dier in beteekenis tegen elkander overftaande woorden ligt de aardigheid der woordfpeling, die welligt tegen een der beftaande
Britfche Tijdfchriften gerigt is.
Wij hebben met vee p vermaak dezen Roman gelezen, die ,
even als andere werken van B uLWER, de eer der vertaling
wel verdient.

Het Rijn./Pook. Overleveringen uit de Riddertijden, benevens
het Dagboek eener Reize tangs den Rijn in 1831. Door A.
CR.AMER. Te Amfierdam , bij Anton Cramer en Comp.
1832. In gr. 8vo. 380 Bl. f 3 -30.

Het rijnfpook is eene der menigvuldige legenden betreffende
de vervallene ridderkasteelen aan den oever van den Mu ,
waarmede de Schrijver zijn reisverhaal vergroot heeft. Behalve het algemeen bekende en afgefletene, deelt de reiziger
de berigten mede van hetgeen hem oiiergekomen is op zijn en
togs, of hij gereden dan wel gewandeld heeft, of hij in de
logementen goed of flecht gegeten, gedronken en geflapen
heeft , welk gezelfchap hij in floombooten en op diligences
aangetroffen heeft. Bentuaal zelfs had de Schrijver het ongeluk van op eene diligence door een kind , dat nog niet
zindelijk was , bev...d te worden. Om in ftaat te zijn om
belangrijke (I) gefprekken mede te deelen, heeft de Schrijver
een middel , hetwelk voortreffelijk is : Hij , ftreelt de eigen.
liefde van zijne medereizigers , en dezen door die voorkeur
opgetogen, praten, vertellen, pogchen, liegen , en dat alles
werkt (N. B.) mede om des Schrijvers fchetfenboekje belangrijk te maken." Dat niet alle Nederlanders zich op de
reis zoo gedragen, maar dat de Schrijver hen verre overtreft,
blijkt daaruit , dat, gelijk hij verhaalt , „ de landslieden, die
met mij zijn , het verwondert , dat ik zoo fpoedig kennis
maak , zij gapen mij aan" enz. Wat doen die domme Hol-
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hinders ook aan den Rijn! De Heer CRAMER heeft er beter den flag van , om zich gemakkelijk en voegelijk te onderrigten." Hij is hiervan ook zoo overtuigd, dat hij zich
verzekerd houdt, dat de lezer,, die zijn boek in handen
neemt , hem toevoegen zal: „ Houd niet op met reizen, en
deel ons uwe opmerkingen mede." Wij voor ons gelooven ,
dat , wanneer A N T O N CRAMER en Comp. genoegzaarn debiet van des reizigers werken heeft, deze ook wel zal voortgaan met reizen of laten reizen. Voor Mr ding echter zijn
wij bevreesd , dat, wanneer de reiziger nog verder van huis
gaat, en ergens reist, waar de taal des lands nog meer van
de onze verfchilt , zijne reisverhalen geheel onverftaanbaar
zullen worden. Nu reeds wemelt het boek van Germanis.
men. Ontelbare' malen vindt men moeizaam , voor moeijelijk,
moeizame gang, moeizame punten; „men kon haar moeizaam
verwijderen." Verder troffen wij aan misvallen voor mishagen ; ik verfprak, voor beloofde; dit geeft lange wijlen, voor
verveling. Maar wij willen onze lezers geene lange wijlen
veroorzaken, door deze lijst nog, gelijk wij anders wel met
eenige bladzijden zouden kunnen doen, te vermeerderen. Wij
hopen onze lezers eenigermate in de gelegenheid gefteld te
hebben, om zelve te oordeelen , v66r zij het boek koopen,
bijaldien zij er niet reeds mede bekocht zijn.
De Koning van Rome, Zangen des Tijds ; door A. VAN DER
HOOP, JR. Te Anklierdam, bij Brest van Kempen. 1833.
In gr. 8vo. XII en 39 Bl. f : - 75.
Le Roi de Rome, traduit de A. VAN DER HOOP, JR.,
par AUGUSTE CLAVAREAU. Maestricht, F. Bury-Lefebvre. 1834. En-douze. 54 Pag. f : -35.

Dat het vroegtijdig afflerven van NAPOLEON' S Zoon , die
eens den titel van Koning van Rome droeg , den befchouwer
van de menfchelijke zaken en van het Goddelijk beftuur ftof
tot bepeinzing, en, is hij Dichter, zelfs goede dichtftof
opleveren kan, willen wij niet ontkennen; maar niet zoo
gereed kunnen wij het met den Heer VAN DER HOOP, die
hem bezongen heeft , eens zijn , wanneer hij zijne Voorrede
dus aanheft: „ Dat een Hollander eenige toonen wijdt aan
„ de nagedachtenis van den Zoon des voormaligen Keizers
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, der Franfchen, wiens voorfpoed even merkwaardig was als
zijn ongeluk , kan alleen gelaakt worden door hem, die
„ geen den miniten fmaak bezit voor do Pazij." Dit Laken
zou toch nog wel nit geheel andere oorzaken kunnen ontftaan. Men zou b. v. kunnen denken , dat zulke toonen van
nagedachtenis" eenen Hollander vreemd klinken , daar zijn
Vaderland op den Zoon geenerlei betrekking, en aan den Vader
waarlijk geene verpligting heeft. Men zou ook kunnen denken , dat een Hollandsch Dichter door de nicht , om zonderling te zijn , gedreven words , wanneer hij nu den ons geheel
vreemden en niets merkwaardigs uitgevoerd hebbenden Hertog van ReichJladt wil gaan bezingen. En deze gedachten ,
het zij dan waar of niet waar, zouden zeer wel beftaanbaar
zijn met den besten fmaak voor de Poezij. — Wij zouden
nog wel meer op die Voorrede aan te merken hebben; rnaar
wij volgen liever den Heer CLAVAREAU, die dezelve uit
zijne vertaling geheel weggelaten, en door zijne eigene Preface vervangen heeft, waarin hij evenwel geen minder hooge
ingenomenheid met NAPOLEON laat blijken , b. v. waar hij
hem p. 8 noemt „ cet lltlas couronne qui femble avoir entral„ ne le repos du monde dans fa chute.” Was dan de wereld
onder en door NAPOLEON zoo rustig?....
Intusfchen het gedicht op den Koning van Rome, en deszelfs overbrenging in het Fransch , beflaat ; en de Heer
VAN DER HOOP heeft daarin op nieuw blijken van zijn
dichttalent , en de Heer C L A vAREAu eene nieuwe proeve
zijner over 't geheel gelukkige overgieting van Nederlandfche
in Franfche verzen gegeven , al gaan er ook (zoo als wel
niet antlers kan) hier en daar eenige eigenaardige fchoonheden verloren. — De woorden van den oorfpronkelijken
titel, Zangen des Tijds, heeft de Vertaler weggelaten , en,
zoo het ons toefchijnt , met reden ; want welken zin hieraan
in dit geval te hechten , weten wij niet: het is toch wel
geen zoo algemeen befprokene en befehrevene gebeurtenis ,
dat deze Zangen als de tolken van den geest des tijds zouden mOeten aangemerkt worden.
De eerfle Zang is getiteld: 1811. Het Lied der Geboorte.
de geboorte van den jongen NAPOLEON zulk eene
—Was
Itof van groote en algemeene vreugde, dat men uitroepen
kon: „ Europa fort in alle tongen Het loflied der verrukking uit!"? (bl. 1.) Was zij „ de vervulling van der vol„ kren wensch en hope” ? (bl. 2.) CLAVAREAU zegt ten
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minfte nog beter: , rempli l'espoir d'un grand nom."
Was toen , de firijd der volken geeindigd" ? (bl. 3.) ,Riep"
toen „ Brittanje zijn duizend zeekasteelen Terug van 't vijf„ tal warelddeelen” ? (ald.) „ Behoorden NAPOLEON de
fcepters toe" ? (bl. 2.) CLAVAREAU zegt beter eenvoudig:
„ Celui qui porte la couronne". Mag men hem , 's "lard„ rijks Opperheer” noemen ? (bl. 5.) Foei !!! — Met een
woord, de geheele Zang is, naar Rect. oordeel, grootfpraak,
eene verfchrikkelijke hyperbole, of licentia poitica, maar in
dit opzigt den Hollandfchen Dichter niet zeer vereerend. —
Is (bl. 2) , de bloem , in 't rozenjuk gefloten ," (m ARIA
L 0 U I S A van Oostenrijk, gehuwd met den Keizer der Franfchen) wel eene gelukkige zamenvoeging van beelden? en dan
nog een juk van rozen ! Is „ ijsyloerkwekend, " (ald.) van
het water gezegd, eene gelukkige zamenftelling? ijsvloervormend , hoe hard ook van klank, mogt nog aangaan; maar
ijsvloerkweekend!
In den tweeden Zang, waarboven ftaat: 1814. Het Vertrek
van Parijs, fchijnt het den Dichter wel te jammeren, dat de
Bondgenooten Pars innamen. Met verontwaardiging althans
las Rec. het volgende: Geen tijger is verwoeder Op roof,
„ dan BLU CHER'S ziel op bleed" ! Waarom zulk eene vergelijking gebruikt van een' der yoornaamfle medehelpers tot
Sederlands zoo wel als anderer Volken verlosfing van bet
Franfche juk?
' Nog gematigder maakt het dan CLAVA READ:
„ Sur ce riche butin" (de Keizerin en Naar' Zoon) aLf1„ CHER veut feclancer." — Onverflaanbaar , zeer duister althans , is de regel, bl. 10: „ Maar Leipzig werd hun
foraphat ," al is de toefpeling ook op de gefchiedenis,
2 Kron. XX verhaald.
De derde Zang, ten opfchrifc hebbende : 1821. St. Helena,
verbeeldt NAPOLEON, aldaar uitziende naar de komst van
zijnen Zoon. Zeer natuurlijk zou zeker zulk een wensch in
hem geweest zijn;• en in zoo verre is de fictie des Dichters
niet ongelukkig. Maar zou het wijsheid geweest zijn, inthen „ de Koningen" den wensch van , den Bard" ingewiiligd
hadden (bl. 17): , Laat hem zijn 'kind tot Heerfcher vormen" ? Voorzigtiger zegt CLAVAREAU: „ Du tro'ne et
„ du monde a fan dge , Qu'il fasfe, ou non, l'apprentisfage ,
, Tout ici-bas est vanite." — Het Plot van dezen Zang, (bl.
17 v. o. en bl. 18) dat hierop fchijnt neder te komen, dat
NAPOLEON op St. Helena en in zijnen dood veel fchitterender groot was, dan ooit te voren, is ons vrij duister.
De vierde en vijfde Zang , getiteld: 1822. SchOnbrunn ,
en: 1832. Exeunt omnes, komen Rec. over 't geheel de geIukkigflen voor , zoo wel wat fictie als verfificatie betreft.
De vierde is eene klagt van den jongen NA P OLE o N , eene
alleenfpraak tot een' vreemden bloemftruik in den Keizerlijken
tuin te Weenen , op zijnen eigen' toefland toegepast, en zijn
weemoedig gevoel treffend uitdrukkende. De vijfde ftelt eenen
Priester voor, die den dood van den jongen Vorst aan de Moeder
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bekend maakt ; het hierop weggaan van deze, en eindelijk
het afcreden van de genen, die het lijk bezorgd hebben,
welk laatfte treffend dus wordt uitgedrukt
„ De zaal is leeg: de fpelers zijn verdwenen.
„ De taak is uit , op aard' hun toebedeeld.
„ Een groom ftar heett eindlijk uitgefchenen;
, De voorhang valt : het treurfpel is gefpeeld !"
of zoo als CLAVAREAU het even treffend overbrengt :

Tous les acteurs ont achevd leur tdche;
Des derniers pas la falle a retenti.
La fcene est vide; un grand astre fe cache;
„ La toile tombe; et le drame est finis'
Met deze laatfte woorden heeft de Vertaler geoordeeld dit
dichtwerkje te kunnen fluiten, waartoe zij ook op zichzelve
zeer gefchikt zijn : immers den zesden of Iaatften Zang van
den Heer v AN DER noo p , getiteld : 1832. Wareldregering,
heeft hij niet overgebragt. Dit geheel goedkeuren, kan Rec. niet.
Had de Heer CLAVAREAU misfchien al met reden mogen
oordeelen , dat er dingen in voorkwamen , die meer voor Nederlandfche lezers , en wel in 1832, dan voor Franfche belangrijk waren ; een zeker overzigt nogtans van het Godsbeftuur , ten opzigte der lotgevallen van den jongen NAPOLEON, had hij daaruit kunnen overnemen. De geheele oorfpronkelijke Zang evenwel , offchoon desaangaande het een
en ander , dat atlezins goed en gepast is , bevattende , komt
Rec. bij dit onderwerp te lang gerekt voor : de Dichter heeft
er te veel van alles widen inbrengen , tot zelfs vier conpletten , (bl. 36, 37) die men er zonder fchade uitligten
kan , over de geboorte , xruifiging en opflanding van JEZUs:
ook de bede voor zichzelven als Dichter, waarmede de Zang
eindigt, komt er gansch onverwacht en zonderling bij. Zou
het niet beter en doelmatiger geweest zijn, indien de Hollandfche en de Franfche Dichter beide , of aan het einde
van den vijfden Zang, of in eenen afzonderlijken korten notzang, het Godsbeftnur in het vroegtijdig uiteinde van NAP oL E o N' s Zoon , zoo ver wij kortzigtige ftervelingen daarvan
lets kunnen zeggen, in weinige treffende regels kort en krachtig hadden voorgefleld ? — Rec. zou nu nog wel kunnen
uitweiden over eerie plaats , (bl. 30) waar gezegd worth:
In wiens (Gods) oog 't Heelal nog minder waarde heeft

Dan 't dwarlend flof, dat voor den voet des wandlaars
„ zweeft," hetwelk hem overdrevene verhevenheid voorkomt ;
of over de volgende (bi. 35): Ja , Gij doet uit form en
y, nacht , 't Logenlied ten fpot der Wijzen, Stralen van ver” troosting rijzen ," waar de tweede regel hem onverflaanbaar is , enz.: maar hij wil eindigen , ten flotte hulde doende
aan de dichterlijke begaafdheid van Maker en Vertaler dezer
Zangen; maar tevens wenfchende , dat zij haar aan een algemeen belangrijker en vruchtbaarder onderwerp mogten befeed hebben.
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ij het gebrek aan gefchikte Latijnrche Compendia over
de Natuurlijke Godgeleerdhcid , heeft de Hoogleeraar
HOFSTEDE D E G R O O T een nuttig werk gedaan ,
met zelf zulk ecne korte Handleiding , ten dienfle zijner
Leerlingen, zamen te ftellen en uit te geven, en wel zulk
eene , die zich over het geheel door beknoptheid, duidelijkheid en volledigheid aanprijst. — Of de oude benaming Theologia Naturalis geheel gepast en goed is ,
zoo als de Hoogl. lucent , en of men ze niet liever Theologia philofophica noemen moest , gelijk hij zelf haar
practisch gedeelte Ethica philofophica noemt (p. 7) ; of
zij bij de eigenlijke Godgeleerde , of wel bij de Wijsgeerige School thuis behoort , gelijk zij in de oude Leerb oeken over de Metaphyfica eene plaats beflaat , en hij
zelf haar te refit (p. 6) „ Philofophiae pars" noemt ;
of zij voor den Theologant niet , zonder fchadelijke bekorting zijner fludien , met de Theologia Biblica zou
kunnen vereenigd worden — over dit een en ander zou
men misfchien voor en tegen veel kunnen zeggen , waarover wij hier niet kunnen uitweiden : genoeg , dat er,
volgens de in ons Land beftaande verordeningen op het
hooger Onderwijs , over dezelve collegie moet gehouden
en geexamineerd warden ; en uit dien hoofde zal een
gefteld Compendium hierbij welkom zijn.
Na in het eerfle Hoofdftuk eenige gepaste Prolegomena
voorafgezonden te hebben , handelt de Schrijver in de
vijf volgende over de bew*'zen voor het bellaan van
God ; over Gods werken (fchepping en voorzienigheid);
DOEKBESCH. 1835. NO. 6.
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over Gods volmaaktheden; over ons denkbeeld van God
(hierbij over Monotheismus , Polytheismus , Pantheils-mus, Hylozoismus en Dualismus); eindelijk over onze
vereeniging met God. — Met deze geleidelijke orde kan
Rec. zich zeer wel vereenigen ; bijzonder ook daarmede,
dat de notio Dei eerst achter de operationes et perfectiones geplaatst worth. Gelijk men toch de laatfte veel
gemakkelijker en duidelijker uit de eerfte , als daarin aanfchouwbaar, afleidt, dan dat men ze als a priori postuleert ; zoo klimt men ook veel gereeder uit al het vorige tot die notio Dei op , welke het ons eindigen menfchen bier mogelijk is van den Oneindige te vormen.
Alleen het onderwerp van bet laatite Hoofdlluk had Rec.
bier niet verwacht : bet komt hem voor meer te behooren tot de Theol. Nat. practica of Ethica phtlofophica,
waarvan de Schrijver p. 7 fpreekt ; of, zoo als hij zelf,
p. 46 , opmerkt , dat het vooral bij de ilnthropologia en
Doctrina moralis breeder behandeld wordt.
Het volt uit den aard en het doel van deze Akademifche Handleiding , dat de behandelde zaken hier meestal
flechts kort voorgefteld , en de denkbeelden, (gelijk de
Schrijver in de Pracfatio zegt) meer aangewezen , dan
ontwikkeld zijn ; maar het is nogtans doorgaans genoeg.zaam , om de meening te kennen te geven : en aan eenige
aanwijzing , hoewel met fpaarzaamheid , van fchriften
waarin de jonge lieden meer over het kort gefchetfte
vinden kunnen , laat hij het ook niet ontbreken. — Het
zij Rec. vergund , nog bet een of ander , als proeve ,
ter behoorlijke waardering van dit Handboek , even aan
te wijzen , en tevens bier of daar eene bedenking in het
midden te brengen , die hij , indien zij zoo veel waard
is , wel in de eerfle plaats aan den Hoogleeraar zelven
met alle befcheidenheid wil overgeven.
Onder de bewijzen voor het beitaan van God ruimt
de Schrijver te regt eene aanzienlijke plaats in aan het
argument= teleologicum, of , zoo als hij het noemt ,
e rerum Naturae pukritudine et ordine ductum, en hij
handelt hierover voortreffelijk , § 12 en 13. Ook het

INSTITUTIONES THEOL. NAT.

231

argument van RANT laat hij , naar Rec s . inzien , te
regt gelden , (§ 15) maar in eenen wat ruimeren zin ,
met betrekking tot de ganfche geestelijke volmaking van
den mensch , of, zoo als het bij hem beet , ex indigentia hominis fpirituali pctitum. Maar zou dit bewijs in den grond wel veel verfchillen van hetgene , dat
hij in de allereerfle plaats aanvoert (§ 10 , 11); en
wel noemt e communi hominum perfuafione duct um,
maar waarvan hij toch met reden toeflemt , dat hieruit
niet volgt , dat die overtuiging naar waarheid is , en dat
Rec. dus niet zoo onbepaald voor een argument zou
laten gelden : doch deze overtuiging leidt de Schrijver
wederom of (en hierin zou dan eigenlijk de kracht van
bet bewijs liggen) uit het godsdienflig gevoel, of, zoo
als hij dit befchrijft, (p. 15, 7) „ intimus animi fenftts,
„ 110S hornines esfe dependentes et indigentes , neque no„ bis fufficere hanc rerum naturam adfpactabilem:”
is dit niet met andere woorden fenfus indigentiae fpiritualls? Wil men dit nu een' fenfus innatus tibenien ,
bet zij zoo , mits dat men bet maar niet geheel voor
een donker en onzeker gevoel houde , en niet over bet
hoofd "zie , dat ook hierin bet verttand met zekere gemakkelijke en natuurlijke redenering werkzaam is. — Niet
onaardig zegt de Schrijver (p. 29) dat men de vier
aangevoerde argumenten tot . dit .66ne zou kunnen- brengen , dat bet voor den mensch , om Inensch te zijn ,
noodig is te gelooven , dat- er een God is. Misfcbien
zou men ze ook niet ongepast tot twee kunnen vereenigen , namelijk het tweede en derde , •(het arg. teleologicum en bet zoogenoemde cosmologieum , five e fortuita rerum conditione) onder den naam van arg. phyfieum , en het eerfte en vierde onder dien van arg. fpirituale five morale.
Bij het Hoofdftuk over de Goddelilkd werken heeft
Rec. niets bijzonders op te merken. Aileen zou hij ,
bij p. 33 , 7 , in bedenking geven , of de Theol. Nat.
wel uit zichzelve leidt tot het aannemen van wonderwerken : dat zij de mogelijkheid van dezelve erkennen
Q2
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zal , moge aangaan ; maar of zij tot de waarfchijnlijkheid opklimmen , ja de dadelijkheid in haar gebied vinden zal , hieraan mag men twijfelen.
Na de optelling en bepaling der Goddeliike volmaaktheden, trekt de Hoogl. dezelve niet ongepast zamen in
twee klasfen , namelijk de hoogfle magt en de hoogfie
rede. Even zoo zou de reeks der afzonderlijke virtutes
misfchien nog meer vereenvoudigd kunnen worden ;
b. v. aeternitas (welk woord behalve dat van zeer
onbepaalde beteekenis is) vereenigd met immutabilitas ,
of zelfs deze beide onder necesfitas begrepen ; omnipraefentia niet als eene afzonderlijke virtus genomen , want
het is immers flechts eene zinnelijke uitdrukking , die
omns/cientia et omnipotentia in zich bevat ; justitia vereenigd met fanctitas. Voortreffelijk vooral doet de
Schrijver de benignitas uitkomen , welke als 't ware het
vereenigingspunt van vele andere virtutes , en in God
zelven futnma beatitas is. Maar zou het wel zoo zeker
altijd en bij alle volken , naar den voortgang hunner be..
fchaving , plaats hebben , wit hij p. 39 zegt : „ adeo ut
„ Dew primum habeatur Natura immenfa incognita ,
„ tum Tyrannus , deinde Rex, porro Legislator et Ju„ dex , tandem Pater benignus" ? Dat er bij fommige volken of menfchen, die uit den ftaat der laagfte onbefchaafdheld tot hoogere befchaving opworftelen , iets dergelijks
plaats heeft , willen wij niet ontkennen ; maar zou dit
over 't geheel en bij alien de natuurlijke gang zijn , dat men
eerst in de allerlaatfte plaats opklom tot de benignitas ,
quae tamer; ubicunque et quam maxime confpicua est ?
Zou niet bij den een het eene , bij den ander het andere
denkbeeld eerst ontftaan en overheerfchend worden ; bij
Commigen , ja bij velen zelfs verfchillende denkbeelden
met elkander gemengd zijn ?
Deze laatfte aanmerking brengt ons van zelf tot het
zesde Hoofdftuk , waarin de Hoogi. handelt over onze
vereeniging, met God, en wel over derzelver fundamentum , caufa , fedes , infirumentum , modus , finis ,
effectus ; bij welker modus (p. 51, 52) wij eene onder-
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fcheiding vinden , die op den zoo even gemelden progresfiven gang van de notio Dei gegrond is , namelijk,
conjunctio phyfica , legalis et fpiritualis , waar Rec.
wel op zichzelf niet veel tegen heeft , maar nogtans
twijfelt , of de laatfle , „ qua Deus colitur Pater be„ nignus ,” wel zoo nitfluitend „ hominum plane ex„ eultorum” is ; want kan zij ook niet plaats hebben ,
ja heeft zij niet werkelijk plaats bij hen, die juist den
hoogften trap van befchaving niet bereikt hebben? Zouden ook alle menfchen deze drie graden noodzakelijk
moeten doorloopen? (zie p. 52, 5.) Hangt hier niet veel
of van de omftandigheden , van de verftandelijke en zedelijke opvoeding en vorming enz. ? Zou de hier eenigzins geprezene term van regeneratio hier..wel de meest
gepaste zijn ? Rec. meent den Hoogleeraar wel te verftaan , en dit in een' goeden zin te kunnen uitleggen ;
maar de Hoogleeraar zal ook wel verftaan , waarom Rec.
dit juist vraagt. — Hetzelfde zou hij kunnen zeggen
van de p. 51 voorkomende uitdrukking „ nihil ipfi
„ volentes :" is zij althans wel philofophisch naauwkeurig ? en zou zij niet kunnen leiden tot het denkbeeld van
een lijdelijk en onverfchillig Quietismus ? — Zou het
ook niet goed geweesc zijn , in deze, of nog beter in
de 3911e § , bij de efectus hujus conjunctionis , meer
duidelijk en onderfcheiden voor te ftellen v,73 egg
itioicoolv, (zoo als de Schrijver het hier te regt noemt)
waarin de eenig ware conjunctio practica cum Deo beftaat , en waartoe de § 39 , 3 , onder andere genoemde
erectus exterior, preces et facrificia , flechts hulpmiddelen moeten zijn ? Men kan toch (Rec. behoeft dit
zeker wel niet voor den Hoogleeraar , maar ten minfte
voor deszelfs Leerlingen of anderen te zeggen) men kan
in deze niet genoeg zorg dragen , om zich klaar en duidelijk uit te drukken , opdat men anderen geen aanleiding geve , dat zij zich in Mystiekerij en hoogklinkende,
maar zinledige , of tot verwarde of overdrevene denkheelden leidende uitdrukkingen verliezen. — Nog een
enkel woord over de onfterfelijkheid van den mensch ,
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die de, Schrijver , (§ 38 , p. 52, 53) bij de behandeling
van d,: finis , d. hier terminus conjunctionis,. dus
tracht te betoogen uit de oniterfelijkheid van God :
„ Prouti Deus femper vivit , fic et homo est immorta„
Uti Deus est fpiritus infinitus , fic etiam
„ fpiritus noster, et ante et inprimis post corporis mor„ ten; , fines fuos femper extendere potest.” Dit laat
zich fchijnbaar wel hooren ; maar zou het eene zeker genoeg
uit het andere volgen? zou het dan ten minfle niet nicer
moeten befchouwd worden van den kant der gelijkvormigheid , die de mensch in andere opzigten aan God.
heeft , en die 'tot bet vermoeden kan brengen , dat- hij
ook ten opzigte der voortduring eenigzins aan Hem gelijken zal ? Rec. zou , gelijk hij boven dit ganfche Hoofdfluk hier niet verwacht hebben ; doch daar
het er nu flaat , bevreemdt bet hem eenigzins , dat er
over de leer der onflerfelijkheid naar de rede bier niet
meer gevonden word.
De bovenitaande aanmerkingen wil Rec. geenszins geven. voor die „ docta et acris crifis ,” welke Prof.
n o F S T E D E- DE ono o-r wenscht dat zijn werk moge
ondergaan , maar welke Rec. liever overlaat voor een.
Tijdfchrift , dat aan de behandeling der Philofophifche
of der Theologifche wetenfchappen uitfluitend gewijd is :
zij molten alleen getuigen van zijne belangilelling in een
nieuw en veelzins loffelijk voortbrengfel in een vak ,
wells volmaking hij ook in ons Vaderland gaarne wenscht.

Theologiae
Doctoris et Profesforis in Academia Lugduno-Batava.
Scripfit Discipulus et Succesfor w E s s E L ALBERTUS VAN HENCiEL. Lugd Bat. apud S. et J.
Luchin2ans. 1834. oct. maj. 84 pag. f : -75.
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ndien er iemand onder de vaderlandfche Geleerden verdiende door ,een fchoon gedachtenisfchrift vereeuwigd te
worden, dan was het de voortreffelijke JOANNES VAN
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v 00R.S T, die zich , al is het dan niet door vele fcbriften , nogtans door zijne grondige geleerdheid en leerwijze , door zijne vorming van vele bekWarne Godsdienstleeraars , en door zijne eerwaardige deugden , bij
de Godgeleerde Wetenfchappen en bij de Nederlandfche
Protestantfche Berk hoogst verdienftelijk gemaakt heeft.
Van niemand kon men ook zulk een gefchrift met meer
grond verwachten, dan van den Hoogleeraar VAN HE NGEL , die niet alleen, met meer anderen van vroeger'
en later' tijd , onder 's Mans beste Leerlingen behoorde , maar die ook , terwijl hij nog leefde , boven anderen het geluk had van deszelfs Opvolger te worden.
Het doet alzoo Rec., die zich mede aan VAN VOORST
veelzins verpligt rekent, een Wezenlijk genoegen , deze
IVIemoria te vermelden , en naar waarheid te betuigen ,
dat de Schrijver daardoor zichzelven zoo wel , als zijnen Leermeester en Voorganger, een waardig gedenkteeken heeft opgerigt.
Na eene inleiding , die zich door hare eenvoudigheid
en waarheid aanprijst , overeenkomftig het onderwerp, en
naar het bepaalde oogmerk , niet om VAN V O O R S
boven mate te verheffen , maar om deszelfs verdienflen
paar waarde en ten nutte der ftuderende Jongelingfchap
voor te ftellen ; na deze inleiding dan , geeft v A N
HENtEL te regt niet dan een zeer kort verflag van
de levensgefchiedcnis van VAN V 0 0 K s T, daar deze
zelf dit reeds, in zijne laatfle °ratio in memoriam
beneficiorutn Doi &c. , gegeven had , en bet ook gedeeltelijk door anderen gedaan was. (Misfchien had zelfs
dit vrij dorre berigt (p. 6) geheel kunnen weggelaten
worden; te meer , daar de voornaamfte punten naderhand van zelve voor- en beter uitkomen.) Maar hij maakt
er vooral zijn werk van , om aan te toonen , hoe v AN
VOORS T die Man geworden is , die hij zich waarlijk
betoond heeft te zijn ; en zulks doet VAN HEN GEL
voornamelijk met oogmerk , om dus de daarmede contrasterende dwalingen en gebreken der tegenwoordige Studenten fcherp door te halen, en hen tot beteren zin op
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te wekken. (Veel waars , Rec. flemt het toe , is hier
ten opzigte van dit laatfle gezegd; en nogtans zou hij
de fcherpe punten hier en daar wat afgerond gewenscht
hebben: de waarheid moet wel gezegd; maar zal zij gehoord worden , dan bemint zij ook een goed woord , dat
eene goede plaats vindt. Het zal ook nog wel aan geen
bewijzen ontbreken , in weerwil van de fchandelijke rol,
door twee onverlaten aldaar onlangs gefpeeld , dat de
geest van VAN VOORST van de Leidfche Akademie
nog niet verdwenen is.) Vervoigens flelt de Schrijver
treffend in het licht , hoe waardig VAN V o o R s T zijn
ambt als Akademisch Leeraar waargenomen ; wat hij
door zijne fchriften , hoewel niet veelvuldig, maar grondig , geclaan heeft 7 Welk een Leermeester hij voor zijne
Leerlingen geweest ; eindelijk , welke eer hem zoo wel
buitens- als binnenslands bewezen is. — Dit alles wordt
voorgedragen in eenen fikfchen Latijnfchen fcij1 , en met
die warmte der ingenomenheid , welke men in dezen
Leerling van zulk eenen Man verwachten mogt. Eene
hierop volgende , meestal historifche Annotatio dient tot
opheldering en aanvulling van eenige in de Memoria
voorkomende bijzonderheden.
Rec. zegt den Schrijver dank voor de welverdiende
ert gepaste hulde , aan hun beider hooggefchatten Leermeester toegebragt , en wenscht , dat zij ftrekken moge,
mu den goeden geest van VAN VOORS T in de ftuderende jonge lieden , en den beroemden naam van v AN
v o o R s T ook bij buitenlandfche Geleerden in vereerend
aandenken te doen voortleven.

Gefchiedenis der Illenschheid naar den Babel. Door
HERMAN MUNTINGHE. Nieuwe Uitgave. I
—IVde Deel. Te Rotterdam , bij de Wed. J. Allart. 1831 , 1832. [nu bij G. J. A. Beijerinck.] In
gr. 8vo. Te zamen 950 bi. Tekst en 453 bl. "fanmerkingen. f 12 - 70.

H et is een gunftig verfchijnfel in onze Vaderlandiche
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Letterkunde , en vereerend voor den godsdienfflgen fmaak
van velen onzer Landgenooten , dat een werk , als het
boven aangekondigde , niet alleen geheel uitverkocht is,
maar ook dat men , dertig jaren na den aanvang der
eerfle uitgave, heeft durven ondernemen , eene tweede
en onveranderde op te leggen. Het bewijst ook , hoe
veel waardc men met reden blijft hechten aan een werk,
dat , hoe veel er ook voor bijzondere gedeelten van deszelfs inhoud door anderen voorgearbeid was , en later
is gearbeid geworden , nogtans in zijn geheel eenig in
zijne foort is , en nog fleeds eenen fchat van wetenswaardige zaken , tot regte kennis van Bijbel en Bijbelfche Openbaring dienstbaar,, in zich blijft bevatten. In
verdere beoordeeling van hetzelve te treden , komt , na
zoo fang tijdsverloop , natuurlijk niet te pas ; te minder,
daar er , zoo veel wij konden nagaan , niets wezenlijks
in deze nieuwe uitgave veranderd is. Aileen heeft men
wel gedaan , met de fpelling meer eenparig naar de meest
algemeen aangenomene te wijzigen. — D. II , bl. 173 ,
heeft men de vierde Godfpraak van B ILE A M , die in
de eerfle uitgave ontbrak , hoewel de ilanmerkingen die
vooronderflelden , gedeeltelijk naar de vertaling van VAN
DER PALM ingevuld men fchijnt dus eerst niet geweten
te hebben , dat MCNTINGHE zelf dit gebrek zoo goed
mogelijk verholpen had , in een nu weggelaten Berigt voor
het IVde Deel , waarin hij eene invulling van het ontbrekende mededeelde. — Door grooter papier en minder
ruimen en nogtans netter' druk , waardoor deze uitgave
bij denzelfden inhoud veel minder bladzijden telt dan de
eerfle , heeft men ook voor het. uitwendig aanzien goed
gezorgd. — Wij wenfchen dus, dat de Uitgevers de
moeiten en kosten hunner onderneming door een ruim vertier mogen beloond vinden ; en wij prijzen dit werk
aan alle Godsdienstleeraars , en aan alle beminnaars
van befchaafde , degelijke en godsdienflige lectuur , bij
voortduring aan.
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Handleiding tot gebruik van den Heidelbergfchen Katechismus voor Nederlandfche Christenen en aankomende Leeraars bij de Hervormden. Vrij gevolgd
naar het Hoogduitsch van DAVID MUSLIN, in
Leven Predikant aan de Munflerkerk te Bern. Door
A. BOOIMAN, Predikant te Scheveningen. II Deelen. Tweede Druk. Te Zwolle, bij J. Zeehuifen , Jun.
In gr. 8vo. Te zamen 804 blade. f 5 - 50.

V

OOr eenige jaren reeds werd het werk, waarvan thans
cen tweede druk voor ons ligt , in onze taal uitgegey en. Dat deze tweede druk noodig was , bewijst , dat
deze verklaring van den Katechismus bij ons godsdienflig publiek gunflig ontvangen werd. Om den goeden ,
verdraagzamen geest , die in dit werk heerscht , verblijden wij er ons over , dat het doel van den Vertaler bereikt is geworden , en dat de Christenen, voor wie deze
vertaling vervaardigd is , gebruik maken van hetgeen hun
bier wordt aangeboden. Voor aankomende Leeraars achten wij zulks minder noodig. Wij hebben , vooral wat
bet praktikale in de Katechismus - behandeling betreft ,
zoo veel in onze taal , hetwelk meer geevenredigd is aan
den trap van ware godsdienflige verlichting zoo wel ,
als overeenkomflig met de gevoelens der FTervormden in
ons eigen Vaderland. Maar alles hangt in dezen ook
van den fmaak af,, en wij willen niemand afraden , om
ook, bij de inzage van dit werk , na gedaan onderzoek,
het goede te behouden.
Leerrede ter inwijding van het Kerkgebouw en ter yestiging van de Gereformeerde Gemeente aan de Dedemsvaart. Door G H. VAN SENDEN. Met Bsyvoegfels. Te Zwolle, bij R. Boelens , Jun. 1834. In
gr. 8vo. XVI , III bl. Bij Inteek. f 1- 50.

S edert de laatfte vijfentwintig jaren heeft zich in Over-
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sysfel de eerfte Veenkolonie gevestigd , met name de Dedemsvaart-. Op den 9 Julij 1809- werd bij Hasfelt de
eerfte fchop in den grond geftoken ter graving van de
vaart , en reeds nu bellaat daar , behalve eene Roomfche
kerk , welke wegens aanwas der Gemeente heeft moeten.
vergrobt worden, een heerlijk kerkgebouw voor de Hervormde Gemeente. In de Bijvoegfels tot deze Leerrede
heeft VAN S E N D E N wel geene gefchiedenis, maar toch
desaangaande een hoogstgewigtig berigt gegeven., aan
hetwelk wel is te zien, dat veel moeite befteed is. Ons
beftek gedoogt niet , dat wij dit gedeelte van het boeksken (bl. 33-1u) uitvoerig behandelen. Voor uittrekfel is het niet wel vatbaar. Met voile ruimte bevelen
wij , ook om dit gedeelte , het geheele werkje aan , in
de hoop , dat door meerder vertier nog eenige gelden
zullen geworden aan de Gemeente , welke onderfreuning
noodig heeft en wel verdient. Met eene kleine verhooging zijn er nog exemplaren verkrijgbaar. Men
make van deze gelegenheid gebruik om wel. te doen en
te gelijk iets wetenswaardigs te vernemen. De ontvangst
van dit • werkje heeft de Schrijver beftemd ten voordeele
van die Gemeente. In het Berigt wijzen wij twee misftellingen aan. VAN NIJL is de regte naam niet van
den Predikant te Vaasfen (bl. 40); hij fchrijft , meenen
VAN NIEL. Ook is de Eerw. HISSINK niet
den 27 April 1834 bevestigd (bl. 70) , maar den daarop
volgenden Zondag den 4 Mei. — Van hooger hand
daartoe uitgenoodigd, heeft VAN SENDEN, na dit
werk , om voor •hem voldoende redenen, eenigen tijd te
hebben verfchoven, op den 23 Maart 1834 het nieuwe
kerkgebouw aan de Dedemsvaart ingewijd , en de leden
van den Kerkeraad bevestigd. Bij deze gelegenheid werd
de hier voorkomende Leerrede uitgefproken., welke op
fchriftelijk verzoek van Kerkvoogden en Kerkeraad in
het licht is gegeven. Pfalm LXXXIV werd tot tekst
gekozen. Nadat dezelve ter inleiding doorloopend is verklaard , geeft VAN SENDEN aldus zijn onderwerp op:
„ Is het niet , M. A. ! alsof dit zangftuk voor ons ver-
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vaardigd zij , om op heden ons lied, onze pfalm te
zijn ? Althans het zal onze leiddraad wezen bij onze
overdenking , en , naar aanleiding van hetzelve , zal
vooreerst het Godsgebouw in deszelfs hooge waarde
voor ons Haan ; eene waarde , die , gelijk ik in een
tweede deel zal aantoonen , het bfy ontbering Ilelt tot
„ een voorwerp van vurig verlangen ; — die het bit
„ verkrilging flat tot een voorwerp van dankbare blfjd„ fchap in God; — die het eindelijk bij aanhoudend
„ bezit een voorwerp doet blijven van voortdurende in„ genomenheid.” (B1. 7.) — Meer eenvoudig zou misfchien hetzelfde aldus zijn uitgedrukt : I. zal de waarde
van dit Godsgebouw worden aangewezen ; II. de invloed , dien het befef van die waarde kan en moet hebben op hen , die zulk een gebouw misfen of bezitten.
Wij zijn voor eenvoudigheid , maar laten aan VAN SENDEN de vrijheid , om minder eenvoudig te zijn. Bij
het aankondigen van deze Leerrede zullen wij weer verflag dan beoordeeling van dezelve leveren , om ieder
het genoegen te gunnen van zelf te oordeelen. Vooraf
merken wij iets aan op volgende uitdrukking , bl. 20 :
„ Van den eeriten oogenblik af,, dat het vertrouwen des
„ Konings in uwe handen de teugels van het hooge be„ wind in Overijsfel nederlegde,” enz. Het fijne van
het Nederduitsch fchijnt door VAN SENDEN bier niet
gevoeld te zijn. Het woord nederleggen, in dit verband voorkornende , geeft te kennen , dat Zijne Majesteit over het gewest Overfisfel niet rneer bewind voert.
Dit heeft de Redenaar toch niet bedoeld. Beter zou het
zijn , als eenvoudig gezegd was geworden : Van het
oogenblik of , dat bet vertrouwen des Konings u bet
hooge bewind in Overfisfel opdroeg, of de teugels van
het bewind in handen gaf.
I. De waarde van het Godsgebouw wordt , bl. 7-13,
aldus aangewezen : De Tempel te Jeruzalem was in
een' anderen zin , dan eene Christenkerk dit heeten kan ,
een huis , eene woning Gods. Christenkerken heeten
Godshuizen, (Ref. meent , dat Godshuizen zijn wees-
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huizen en andere liefdadige geflichten.: van eene kerk
zegt men wel huis Gods of Gods huis , niet Godshuis)
en zijn heilige gebouwen, die zelfs den ligtzinnige ontzag inboezemen bij het binnentreden. „ Maar,, Gelief„ den ! hoe hoog moeten de Christenkerken, dan in
„ waarde rijzen bij elk , die de eer van God en het ge„ luk der menfchen op regtmatigen prijs Belt ? Of
„ zijn het niet de Heiligdommen der Christenen , waar
„ ftralen van Goddelijk licht , hoedanige geene flonkerende flar , geene in verblindenden gloed fchitterende
„ zon van zich werpt , vallen in de donkerheid van
„ onze ziel ? Zijn het niet de zitplaatfen in onze ker„ ken , waar de zorgelooze fterveling gewekt wordt uit
„ den flaap der zonde en den droom der ijdelheid ? Is
„ bet niet de grond onzer kerken , waarop , meer dan
„ op eenig ander plekje , de tranen vallen van den be„ rouwhebbenden zoon of de verlorene dochter,, die we„ derkeeren tot den Vader,, die vergeeft ? Opent zich
, bier niet , aan (?) het woord van God , de eeuwig
„ vloeijende bron van verkwikking voor de ziel , waar, naar zij dorflig als naar waterftroornen hijgt ?” enz.
II. „ Ik heb , mijne Aandachtigen ! de hooge waarde
, van het Godsdienstgebouw aangewezen ; mij blijft
, over , den invloed te toonen , dien het befef van haar
„ eigenaardig uitoefent op die drie gevallen , waarin het
„ volgens den Pfalm zich openbaart ; op het geval, na„ melijk , van ontbering, van verktVging en van voort„ durend bezit des Heiligdoms.” (1) Bij gemis wordt
hartelijk verlangen opgewekt , te inniger,, hoe meer het
onmisbare wordt gevoeld. Van daar al die kerken, niet
bij Heidenen , maar , ook bij vervolging en groote opofferingen , bij Christenen. Ook Israel fmachtte van
verlangen naar Gods woning. — „ Te weinig , Ge7
„ liefden ! denkt onze tijd aan de verpligting , die hij ,
„ ook in dezen, aan het voorgeflacht heeft. — — Dat
„ zij” (de kerken) „ meer en meer als zoodanige be„ wijzen (van dat verlangen) worden aangemerkt door
• u onder mijne hoorders , die, bier als deelnementht
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„ vrienden tegenwoordig zijnde , u in het bezit bevindt
,, van voorvaderlijke kerkgebouwen ; dat gij de genadige
„ befchikking met meer dankzegging erkent , die u be„ waard heeft , om de grootheid van een geniis bij on„ dervinding te kennen , hetwelk ook u in fmachtend
verlangen zou hebben doen roepen naar vervulling. —
„ Maar gij , bewoners van deze plaats ! "gij hebt die ont„ bering gevoeld , jaren lang gevoeld ,” enz. bl. 13-17.
— (2) Bij verkrijging openbaart zich als grondgevoel
blijdfchap. Die blijdfchap openbaarde zich reeds bij het
brengen der offers , bij genotene onderfteuning , bij den
begonnen bouw,, vooral bij de voltooijing van het gebouw , dat de vergelijking met andere kerken niet behoeft te vreczen. „ Met die blijdfchap , over het ver„ kregene Godsclienstgebouw,, vereenigt zich in elk wel„ geplaatst hart dankgevoel , dat zich ' in dankzegging
„ wil openbaren. Opziende tot den Allerhoogite , wilt
„ gij hen niet voorbijzien , die de middeloorzaken wa„ ren , welke tijn hoog beituur gebruikte , en ik weet
„ het , gij relent u aan hen te zeer verpligt , gij zijt
„ door hunne gunst te zeer getroffen , dan dat gij van
„ mij niet zoudt eifchen , om het bier -Openlijk te ver„ melden , wat zij deden tot flichting van dit voortreffe„ lijke Godshuis.” — Bovenal behoort Gt.,.d dank
te ontvangen. Hierop volgt de toewijding des gebouws
-aan de ,dienst van God , en bevestiging van de leden des
Kerkeraads, bl. 17-27. — (3) Bij aanhoudend bezit moet
dit gebouw zijn een voorwerp van voortdurende ingenomenheid. „ Gij herinnert u alien de taal , waarin hij
„ (de Israeliet in den Pfalm) zijne welberadene keus
„ uitdrukt , wanneer hij zegt : .862 dag in uwe voor„ hoven, 0 HEER ! is rnj beter dan dnizend elders ; ik
• koos liever aan den dorpel van het Buis mijns Gods
„ te wezen, dan Zang te woven in de tenten der god„ deloosheid. Gemeente van de Dedemsvaart ! dat deze
„ keus dan ook de uwe zij ; dat het Heiligdom ,
„ waarmede u uw bef'taan als Gemeente is gerchonken ,
„ het voorwerp blijve van uwe hooge ingenomenheid ,
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„ en bij voortduring zoo van u gebruikt worde, dat
„ God met u zijn kan !" Dit laatfle ftuk (bl. 27-310
fluit , als toepasfelijke toefpraak aan de Gerneente , deze
Gelegenheidsrede.
Ons oordeel over het geheel , zonder in bijzonderheden ons in te laten , geven wij op-, door dit boeksken,
met de woorden van VAN S E N D E N, (Voorberigt,
bl. IV.) te noemen een „ gedenkfluk voor en van de
„ Dedemsvaart , hetwelk voor de bewoners van Over„ ijsfel en voor alien, die in de ontginning van hooge
• veengronden belang flellen, van gewigt is."— Dit_ftuk
is voorzien van eene bouwkundige teekening der Pastorij
op bet titelblad , van eenen platten grond van de Kerk
en Pastorij , en van eene kaart van de Dedemsvaart.
„ Mogt dit werkje ," dit wenfchen wij met VAN
SENDEN, „ alomme met die welwillendheid, waar„ mede het gegeven is , ontvangen worden !”
B. VAN WILLES.

Troost voor Ouders , bij den vroegen dood hunner Kinderen. Of Leerfede over II Sam. XII: 23b. Door
G. TER. WEEME, Predikant te Zaandam. Te
Zaandam , bij J. Groot en Comp. 1834. In gr. 8vo.
32 Bl. f :- 40.
Stile Onderwerping aan God. Of Leerrede over Pf.
XXXIX: 10. Door denzelfden en bzy denzelfden.
1835. In gr. 8vo. VI , 30 Bl. f :- 40.
De dood van twee lieve kinderen , die in 1834, edn
dag na elkander , op den 15 en 16 Januarij, overleden,
gaf den bedroefden vader aanleiding tot het houden der
eerfle Leerrede. Wij gelooven gaarne, dat dezelve met
deelneming werd gehoord en door fommigen ter lezing
verlangd. Diepe droefheid , maar gewijzigd en veredeld
door het Christendom , moest vooral bij ouders , die
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mede het verlies van kinderen betreuren , levendige belangftelling wekken. Minder gepast voor zoodanig onderwerp is , aithans naar ons gevoel , de gekozen tekst ,
daar wij reden meenen te hebben , om te twijfelen , of
David , uit hoofde van alles , vat voorafging , bij den
dood van zijn kind wel zoo geheel in die ftemming des
gemoeds zich be yond , als bier onderfteld wordt. Wij
zeggen dit echter niet , om aanmerkingen te maken op de
preek , die wij met deelneming lazen.
Nog v6Or het einde deszelfden jaars drong andermaal
eene treurige omftandigheid den Weleerw. T E R WE EM E om weder eene ftof te behandelen , welke betrekking heeft op eigen huifelijk Teed. Een veelbelovend
zoontje van omtrent 8 jaren werd , na eene hevige ziekte
van flechts drie dagen , op den 6 November 1834 , aan
de bedroefde ouders ontnomen. God fteune en Berke
lien onder deze zware beproeving ! Wij hopen , dat de
uitgave der beide Leerredenen aan het doel moge beantwoorden , en , ondcr den zegen van boven , eenig nut
ftichten , vooral bij hen , wier levenspad insgelijks door
het donkere loopt.

Ephemeriden der Natuurkundige Tretenfchappen. 's Gravenhage , Deed I en II bij A. P. van Langenhuyfen ,
1834. Deed III , Stuk i , bij G. Vervloet , 1835.
In gr. 8vo. f 15 - : bit het jaar.

H

et tijdfchrift , hetwelk federt negen maanden onder
dezen titel in wekelijkfche afleveringen uitkomt , onderfcheidt zich van alle wetenfchappelijke tijdfehriften, welke
federt eenige jaren in ons Vaderland zijn ontflaan. Bij
den meer en meer aangroeijenden omvang der wetenfchappen , die op waarneming en proeven fteunen , en
bij het toenemende aantal beoefenaars en uitbreiders derzelve , heeft men in andere landen en ook in ons Vaderland behoefte gevoeld , om tijdfchriften te bezitten ,
die flechts aan de bevordering van enkele wetenfchappen
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werden toegewijd. Zoo ontitonden voor de Natuurkundige wetenfchappen, die in Nederland vroeger met Genees- en Huishoudkunde te zamen ilcchts tijdfchriften
hadden , de Natuarkundige Baydragen , en , misfchien
nog te veel omvattende , werden deze , na eenige jaren ,
vervangen door twee afzonderlijke tijdfchriften , waarvan
het eene , het Natuur- en Scheikundig alleen
voor eigenlijk gezegde Natuurkunde beftemd werd; terwijl het andere, het 7Vcifchrift voor Natuur4.1ke Gefchiedenis , zich alleen aan Delfflof- , Planten- en Dierkunde toewijdde. En het ontftaan dier meer bijzondere
tijdfchriften werd zckerlijk door de vrienden der wetenfchap toegejuicht.
Intusfchen omvatten onze Nederlandfche tijdfchriften
nog veel meer verfchillende wetenfchappen, dan in grootere landen het geval is. Wij hebben niet , zoo als in
_Duitschland , afzonderlijke tijdfchriften voor Sterrekunde,
voor Aard- en Wcerkunde , voor Mineralogie , voor Geognofie , voor fosfiele overblijffelen uit het Planten- en
Dierenrijk. Een natuurlijk gevolg van de kleinheid van
ons land , en nog meer van het uiterst geringe aantal
beoefenaren dicr fchoone wetenfchappen onder ons.
De Uitgever van de natuurkundige Ephemeriden fchijnt
zich tot taak te hebben gefteld, om weder te vereenigen,
hetgeen in zoo vele deelen was gefcheiden. Hij doet
zelfs meer ! Niet alleen alle die deelen der natuurkundige wetenfchappen, maar ook de Geneeskunde in haren
geheelen omvang zal in dit tijdfchrift hare plaats vinden.
Eene groote en zwaarwigtige Onderneming voorwaar!
De Redactie der Ephemeriden kondigt aan, flat
dezelve „ alle belangrijke ontdekkingen, Welke in het
gebied van Natuur- , Schei- , Kruid- , Aard- , Dier, en Geneeskundige wetenfchappen , zoo in ons als
y) in andere werelddeelen , werden gedaan , zullen be„ vatten" ; in de Voorrede voor Deel III , bl. HI ,
,' koestert zij de hoop , dat , door het leveren van alr, wat den Artfenijmeng- , Genees- , Natuur- en Veeartfenijkundigen belangrijk is , het lezen van uitheemBOEKBESCI-1. 1835. No. 6.
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fehe tijdfchriften voor dezen onnoodig zal kunnen ge„ acht worden.”
Maar niet alleen alwat de wetenfchap in het buitenland belangrijks oplevert , belooft zij : zij noodigt ook
inlandfche Schrijvers ten fterkfte uit , om oorfpronkelijke bijdragen te leveren , en fpoort hen daartoe aan
door aanbod van geld voor hetgeen deze zouden inzenden. Eindelijk houdt zij zich ook bezig met beoordeelingen van nieuwuitgekomene werken. Zoo neemt b. v.
de beoordeeling van twee werken van de beide Hoogleeraren PRUYS VAN DER HOEVENell W.VROLIK
bijna de geheele eerile aflevering van Deel III in.
Dit alles zal de Redactie jaarlijks leveren in vier Deelen, of
24 Nommers, te zamen 60 a 80 vellen druks. Is dit mogelijk?
vraagt waarfchijniijk menig beoefenaar der wetenfchap,
die tot nu toe gewoon is geweest, jaarlijks zoo vele en meer
boekdeelen door te lezen , of ten minfte door te loopen ,
ten einde zich bekend te maken , niet met hetgeen el.- in
dat groote gebied der natuurkundige Ephemeriden , maar
in een klein gedeelte van hetZelve voorviel. Wij aarzelen geen oogenblik , deze vraag ontkennend te beantwoorden. Eene dorre optelling te geven van de onderwerpen , waarmede de Geleerden zich gedurende een geheel jaar hebben bezig gehouden , dat kan men in vier
Deelen , dat kan men misichien wel in 66n Deel doen.
Maar den inhoud der ilukken z66 te geven, dat de
wetenfchappelijke man geene behoefte meer zoude gevoelen , om de oorfpronkelijkc flukken zelve te lezen ,
dat is in een veel grooter aantal boekdeelen niet mogelijk. Het komt ons dus voor , dat de Redactie van de
natuurkundige Ephemeriden noodzakelijkerwijze in een
van twcc hwaden moet vervallen : Of dezelve zullen , in
vergelijking met het aangekondigde plan , zeer onvolledig zijn, 6f alles zal ten hoogfle oppervlakkig behandeld wordcn.
En de tot nu toe verfchenen Declen zijn dan ook
bet bewijs hiervan. De (teller van deze aankondiging
„
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zich alleen op Natuurkunde in den meer beperkten zit
toegelcgd hebbende , vermeet zich niet , eenig oordeel to
vellen over hetgeen dit tijdfchrift tot nu toe voor Artfenijmeng- , Genres- en Veeärtfenijkundigen heeft opgeleverd ; maar vraagt hij zich af,, in hoever hetzelve
aan de vervulling der veel aankondigende beloften voor
de Natuurkunde voldaan heeft, dan is het antwoord
zoo ongunitig als het immer zijn kon.
Over Natuurkunde (dit woord in den meest gewonert
zin gebruiken de) geven de NATUURKUNDIGE Ephemeriden tot nu toe volfirekt niets. Zij zouden den inhoud
van alle buitenlandfche tijdfchriften geven. Maar waar
moeten wij het dan aan toefchrijven, dat het London and
Edimburg Philofophical Journal , het Edimburg Journal of Science, de Anna/es de Chemie et de Phyfique ,
PDGGENDORF ' S Annalen der Phyfik tend Chetnie,
bet Journal fur practifche Chemie van E R D M A N N en
SCHWEIGGER-SEIDEL, de Annali delle Scienze
del Regno Lombardo-Veneto , de Antologia di Firenze,
het Tidsfkrtft for Naturvidenskaberne, met 66n woord,
dat alle de meestgeachte tijdfchriften voor Natuur- en
Scheikunde niet eens genoemd zijn ? dat van de belangrijke
Verhandelingen van FARADAY', SAVART en anderen nog volitrekt geene melding is gemaakt ? dat , wanneer ruen de verliagen van de zittingen der Parijfche Acaddmie des Sciences in de natuurkundige Ephemeriden
leest , men uit dezelve zou moeten opmaken , dat die
Acad6mie zich volftrekt niet met eigenlijk gezegde Natuurkunde ophield ?
Even als met de Natuurkunde is het met de Stemkunde , met de Aardkunde , met de Weerkunde , even
zoo is het met de algemeene Scheikunde gelegen. Men
vindt er niets van in dit tijdfchrift. Met 6en woord :
de Natuurkunde ftaat flechts op den titel , maar wordt
niet in het bock gevonden ; en wij moeten het er dus
voor houden , dat alwat in het afgeloopen jaar in deze
vakken is gedaan geworden, door de Redactie der natuurR2

2,4S

EPHEMERIDEN.

kundige Ephemeriden voor niet belangrijk wordt gehouden , of — dat zij er niet mede bekend is.
Om onze Lezers in that te ftellen , over de bevoegdheid dier Redactie , om als Natuurkundigen op te treden , te oordeelen , laten wij hier eene redenering volgen , voorkomende in de eerfle aflevering van het eerfle
Deel , in een fluk , handelende over de vraag : vat is
het leven ? eene redenering , die over de gronddenkbeelden van Natuurkunde handelt : „ Er zijn er , welke
„ zullen zeggen , dat zij daarom alledn eene levenskracht
„ ter verklaring van het leven aannemen , wiji de flof
„ iners zijnde , er immers racer dan flof allan vereischt
„ wordt , om het leven te doen ontftaan. De fponta„ nele (!) beweging is der flof immers geheel vreemd ,
„ en het komt ors (zoo fpreken zij) geheel onbegrijpe„ lijk en onmogelijk voor, dat de ftof immer zich zelve
„ zoude kunnen bewegen. Ook deze objectie gelooven
„ wij te kunnen wederleggen. \Vij mogen onze oogen
„ werpen werwaarts wij willen , overal zien wij bewe„ ging bij de niet levende ligchamen. Zoo wordt het
„ licht aanhoudend , hetzij hetzelve door uitvloeijing ,
„ hetzij door trilling ontitaat , overal en aanhoudend
„ verfpreid ; de meteorologifche , de astronomifche , de
„ chemifche , de phyfifche verfchijnfelen zijn zoo vele
„ voorbeelden eener onafgebrokene be veging der niet
„ levende flof, en hoe zal men deze verfchijnfelen ver, klaren , zoo men de flof iners denkt , en het is niet
„ onbekend , dat men ook wederom hier vires heeft uit„ gedacht , volgens welke men die verfchijnfelen heeft
„ verklaard ; maar zij , die deze vires bewijzen , gebrui„ ken een circulus vitiofus , daar zij de phaenomena
„ door de vires , en deze door de eerfte verklaren. Dan
„ wel verre van te gelooven , dat NEWTON de vis
„ attractionis als eene ftoffelijke potentia agens befchouw„ de , zoo komt het mij voor , dat hi” dien naam van
„ vis attractionis gaf aan jeene algemeene natuurwet ,
„ welke zelve niets anders is dan een gevolg van de.
„ eigenfchappen der flof !). Er mogen dan groote
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„ mannen geweest zijn , welke de vires befchouwden als
„ onafhankelijk van de flof : wij mogen deze hunne
„ dwaling niet navolgen." — Deze verwarde redenering , waaruit men zoude moeten opmaken , dat de tegenwoordige Natuurkunde als wetenfchap nog op zeer
losfe gronden rust, wordt intusfchen Deel III , bl. 9 ,
aangehaald , als het bewijs , dat er geene vires beflaan! !
Dit ftaaltje zal dan ook wel genoegzaam zijn , am
aan te toonen , wat de Natuurkunde van deze Ephemerides te wachten hebbe. Wij meenen dus nog flechts
degenen , die nog niet met die ichoone wetenfchap bekend zijn, te moeten waarfchuwen , dit tijdfchrift
niet te befchouwen of te gebruiken als eene bran ,
om met hetgeen thans in die wetenfchap voorvalt zich
bekend te maken : de deskundige zal deze onze waarfchuwing wel niet meer behoeven.
T. c. SEEGERS Commentatio ad quxstionem medicam ab
ordine medicorum in acad. Lovanienfi anno 1826 propofitam: Prxmisfa membrane peritoneei anatomico-phyfiologica
delineatione, recenfeantur ejus morbi tarn acuti , quam
chronici , dentur horum morborum diagnofis , prognofis atque
therapia. Qua: prwmio ornata est. Breda: apud F. P. Sterk.
1833. 8vo. mai. pp. 88.
T. c. SEEGERS, Disfertatio medico-practica de exirnio n:tratis potasfx depurati in ascitide et anafarca ufu, obfervationibus probato. Traj. ad Rhen. typis mandavit N. van
der Monde. 1834. 8vo. rnaj. pp. 68.
Na eene waarneming , door het hier te lande nog beilaande
of beflaan hebbende PHYSIOLOGISCH Genootfchap , met eenen
zilveren eerpenning bekroond gezien te hebben, is den Heere
T. C. SEEGERS het geluk te beurt gevallen , zijn antwoord
op de vraag , door de Geneeskundige Fact-theft in 1826 te
Leuven uitgefchreven, met goud onderfcheiden te zien. Omftandigheden, van ziekte afhankelijk, en ten gevolge der plaats
gehad hebbende gebeurtenis , hebben het drukken dezer Verhandeling tot in 1833 vercraagd.
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Ms proeve van vlljc en welbefteden tijd is deze Verhandeling de haar te beurt gevallene eer waardig; op meerdere onderfcheiding kan zij, na den arbeid van L A N G E N B E C K, voor
het ontleedkundige geene aanfpraak maken; — wat het geneeskundige betreft , kon de Schrijver nog niet veel nit eigene
ondervinding zeggen; hij moest zich bepalen tot de mededeeling van het beste, van anderen overgenomen. Bij het
overfchrijven der namen van fommige dezer Schrijvers fchijnt
niet de behoorlijke oplettendheid in acht genomen te zijn.
Zoo leest men op verfcheidene plaatfen Reeds moRGAGNE
voor MORGAGNI, HTJF LAND VOGT' HUFELAND, PEMen PERPERTON voor PEMBERTON. Eene aanhaling der
dictata van Prof. WOLTERBEEK kan mede van geen algemeen nut of gebruik zijn.
Na ontfleking van het buikvlies ontflaat fomwijlen waterzucht. Deze zag SEEGERS in der tijd door Dr. BECKERs
in het Rijks-Hospitaal te Utrecht op eene eenvoudige wijze
genezen; in verfcheidene zelfs wanhopige gevallen gefchiedde dit door den falpeter. Dit gaf den Heere SEEGERS aanleiding, om, hetgeen hij door anderen met zulk een treffend
gevolg had zien aanwenden, zelf te beproeven. Ten vervolge
der Commentatie flrekt als 't ware de onder No. 2 vermelde
Disfertatie. Zij zal eenige waarnemingen bevatten over bet
ultmuntend nut van den falpeter in de built- en huicl-waternicht (ascitis et anafarca), geftaafd door de ondervinding.
Sedert eenigen tijd fchijnt dit middel en het fal ammoniacum
groote dingen in de waterzucht te doen. Beide kunnen van
nut zijn; maar beide, eenigen tijd en vooral in groote giften
gebruikt, fchijnen nog al niet zonder nadeeligen invloed op
de bewerktuiging. De enkele verwijdering van het water is
desgelijks de eenigfte indicatie niet bij de genezing der waterzucht. — Op de Corollaria, achter de Disfertatie ten getale van 39 gevoegd, zoude nog al eeri en ander aan te merken vallen. Over het algemeen ftaan fommige tot elkander
in den zin: hint het een niet te pas, dan helpt het ander.
Volgens fommige zoude men het nitrum voor het alleen helpende middel houden; volgens andere moet de waterzucht
wederom op eene geheel andere wijze behandeld warden.
Het fchijnt ook bier : variis modis bene fit. Moge het.den
Heere SEEGERS gelukken, in de hem voorkomende gevallen van waterzucht, naar omflandigheden op verfchillende
wijze met gelukkig gevolg werkzaam te zijn
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Befchouwing van het Heelal, of Volksleesboek over de Sterrekunde; door W. GLEUNS, JR., Onderwijzer in de Wiskunde te Groningen. Met negen uitflaande Platen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1834. In gr. 8vo. XXVIII en 235
bl. f 2 - 50.

N iet ten onregte klaagt de Hoogleeraar moLL, in zijn
BefchrijAmflerdam , bij SULPRE,

Voorberigt voor de vertaling van BLEIBTREU ' S

ving van den Sterrenhe:nel,

(te

1825.) dat de beoefening der Sterrekunde, door onze landgenooten te zeer wordt verwaarloosd , daar toch elk befchaafd
man gezonde denkbeelden behoort te koesteren aangaande
verfchijnfelen, die dagelijks onder ons oog gebeuren, en zich
fomtijds aan onze aandacht opdringen. Vreemd is het zeker,,
dat de minachting, die in ons land vrij algemeen tegen deze
fchoone wetenfchap heerscht, in een zoo zonderling

contrast

{hat tot de achting voor vele andere wetenfchappen, zoo zelfs,
dat bij zeer velen, die aanfpraak op kennis en befchaving
maken en maken kunnen, niet zelden de fpotlust wordt opgewekt, zoodra de .een of ander toont, deze wetenfchap
meer van nabij te kennen. Rec., die dit meermalen opmerkte,
en wiens liefhebberij voor dit y ak, alleen tot uitfpanning
door hem beoefend, menigmalen, ook onder zijne anders geleerde vrienden, tot fpottende aanmerkingen en vragen aanleiding gaf, offchoon het zijne gewoonte niet is, met

het.

weinigje , dat hij er van weet, te koop te loopen ; Rec.
fchrijft deze ongunfiige behandeling van het fchoonfte yak
van menfchelijke kennis voor een goed gedeelte aan onkunde
toe, en verblijdde zich daarom zeer, dat de Maatfchappij :

tot Nut van 't Algemeen, in het jaar 1827 , als prijsftoffe
opgaf: een Volksleesboek over de Sterrekunde. Van de zeven
daarop ingekomene antwoorden mogt niet een den prijs behalen, gelijk ook eene tweede uitfchrijving in 1829 vruchteloos bleef. Hadden Hoofdbeftuurders tot eene derde nitfchrijving befloten , dan zou de fleller dezer beoordeeling zijne
krachten denkelijk ook eens beproefd hebben, waarin hij de
beide vorige keeren tot zijn leedwezen werd verbindercl; offchoon hij na het verfchijnen van het thans voor hem lig-

dit den prijs niet mohem even min zou gelukt zijn. Hoofdbe-

gend werkje overtuigd is , dat , heeft
gen verwerven, het
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ftuurders meenden het bij de tweede proefneming te moetets
laten. Wij achtten dit jammer, ook omdat wij vreesden,
dat, vooral na het uitkomen der vertaling van Prof. s 0MmER's voortreffelijke

Befchouwing van het Wereldflelfel, (het
Tafereel van het Heelal) geen onzer

Iile Deel van 's mans

vaderlandfche beoefenaars der Sterrekunde lust zon gevoelen, om in eene behoefte te voorzien , welker vervulling men
van de zijne der genoemde Maatfchappij thans niet meer te
wachten heeft. Tot onze blijdfchap hebben wij ons daarin
bedrogen. De opfteller van het antwoord, dat beide de keeren de meeste flemmen ter bekrooning bekwam , (zoodat
zelfs de eerfie maal flechts dene Item ter behaling van den
prijs ontbrak) zond, onder bovenflaanden titel , zijn auk in
het licht, aangemoedigd door die goedkeuring van de Beoordeelaren nit de Maatfchappij , en opgewekt door de gedachte, dat de behoefte bleef beflaan, die de Maatfchappij door
het uitfchrijven der vraag erkend had dat er aan zulk een
werkje beftond, te meer , daar de vraag nu is ingetrokken.
Wij zijn anders geene voorflanders van het uitgeven van onbekroonde Prijsverhandelingen; maar in

dit geval keuren wij

het volkomen goed. Ware Rec. een der door de Maatfchappij gefle/de Beoordeelaars geweest , hij zou zijne tient
gevoegd hebben bij die dergenen , welke meenden, dat , behoudens eenige verbeteringen , bet eermetaal aan dit fluk
moest worden toekend.
Na eene Inleiding wordt het onderwijs bevat in 14 Zamen-

Volks-Natuur,, Schei en lJfeetkande der Maatfchappij bekenden Heer en Tuinman , waarbij

fpraken tusfchen den uit de

door GLEUNS, om goede redenen, een derde perfoon is
gevoegd. De

eerfle Zamenfpraak wijst in eenige bijzonder-

heden de voortreffelijkheicl der Sterrekunde aan , en handelt
voorts over de fchijnbare beweging der hemelligchamen; over
eenige kunsttermen, als: as der wereld, polen, horizon,
toppunt , evenaar enz.; over de gedaante der aarde, hare afplatting aan de polen en grootte. In de

tweede worden voor.,

of eenige bedenkingen tegen de bolvormigheid der aarde opgelost, en vervolgens gefproken over hare aswenteling; terwijl de fchijnbare dagelijkfche beweging der flerren daardoor
wordt verklaard, en eenige benamingen, als van meridiaan,
pooliler enz,, opgehelderd. De derde`Zamenfpraakbefchouwt
de aarde in hare jaarlilrfche beweging om

de zon, hetgeen

natuurlijke aanleiding geeft , om opmerkzaam te maken op de
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jaargetijden, den langen duur van dag en nacht aan de polen,
(waarbij iets over fchemering en dampheffing) verfchil tusfchen flerre- en zonstijd, onderfcheid in luchtfireken

(zonae)

enz.; waarna gehandeld wordt over den dierenriem en den
fchijnbaren voortgang der zon in deszelfs teekenen, over teruggang der nachteveningen enz.; wordende, gelijk van zelf
fpreekt, hier, waar het pas geeft , verklaard, wat men door

ecliptics en derg.
vierde Zamenfpraak is geheel gewijd

evennachtspunten, zonneflanden , helling der
te verftaan hebbe. De

aan eene wederlegging der tegenwerpingen, die tegen het flelfel van COPERNICUS kunnen gemaakt worden. De

vijfde

handelt over lengte en breedte, met alles, wat men daarbij
gewoonlijk behandelt. Met de

zesde komt de Schrijver tot

de befchouwing der hemelligchamen, en handelt eerftelijk
over de zon, haren affland van de aarde , grootte aswenteling, helling der as op de ecliptics, waarfchijnlijke natuur
en eigenfchappen, vlekken en het

zodiakaal licht, hetgeen

aanleiding geeft , om ook iets te zeggen over de fnelheid
van het licht en de fterkte der verlichting op onderfcheidene
afftanden van de zon. In de

zei'ende Zamenfpraak maakt de

Schrijver zijne lezers bekend met het wetenswaardigfle aangaande onze maan, haren loopkring en natuurlijke gefteldheld ; terwijl de

achtge hoofdzakelijk fpreekt over de eclipnegende handelt

fen, zoo der maan, als van de zon. De

over de planeten, bij iedere opgevende zonsaffland, grootte,
aswenteling , omloopstijd enz.; wordende fommige bijzonderheden , daarbij te pas komende, als: de denkbeelden der Natuurkundigen over de vier laatst ontdekte planeten, den Ring
van

Saturnus

enz., natuurlijk niet onbehandeld voorbijge-

gaan. De planeten alzoo elk afzonderlijk befchouwd hebbende , komt GLEUNS, in de

tiende Zamenfpraak, tot eeni-

ge algemeene aanmerkingen over ons zonneftelfel, als: den
fchijnbaar verwarden loop der planeten ; de verklaring der
wijze, op welke men de afftanden, benevens de ligchamelijke grootte van zon , maan en dwaalfterren, gevonden

parallaxes, beftemming der planeten en dergelijken.
elfde Zamenfpraak krijgen de kometen eene beurt; in
de twaalfde de vaste fterren; terwijl de beide laatften de verheeft; de
In de

deeling van den fterrenhemel in beelden doen kennen, en het
een en ander zeggen van de nevelvlekken en veranderlijke
flerren; waarna het befluit volgt.
Om deze Orde billijk te beoordeelen, moet men in het oog
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houden, dat wij hier geen wetenfchappelijk leerboek, maar
een Volksleesboek over de Sterrekunde aankondigen; terwiji
het geheel, nit dit oogpunt befchouwd, zeer doelmatig is.
Zoo wordt dan ook gedurig gewezen op de grootheid, magt,
wijsheid en goedheid van den Schepper , hetgeen, wel is
waar, niet geheel vrij is van de zoo moeijelijk te vermijden
herhalingen, maar toch weder, aan den anderen kant, de
verdienfle heeft van fteeds ongezocht te gefchieden, en in
eene verftandige aanwijzing, geenszins in bloote uitroepingen ; o! hoe groot is God! enz. te beitaan. De Schrijver
toont, met de nieuwfte ontdekkingen in het vak bekend te
zijn, en heeft daarvan een oordeelkundig gebruik gemaakt.
Hij oppert bier en daar vernuftige, min algemeen bekende
denkbeelden, waarvan wij , om het boek te beter te doen
kennen, een paar ftalen Willer. aanvoeren.
Bl. 100 antwoordt de Heer op de vraag van den Tuinman:
„ Zouden er ook zeeEn en rivieren op de maan zijn ?" dat
men zulks, niettegenilaande de naauwkeurigfle.waarnerningen,
niet heeft kunnen ontdekken. „ Het is," zegt hij verder,
„ echter ligt mogelijk, dat ook de maan onderfcheidene be„ ken en vloeden heeft, welke te klein zijn, om door ons
• opgemerkt te worden. Veelligt ook, dat deze eene andere,
„ ligtere foort van vloeiftof bevatten, dan ons water, welke
„ even zoo in betrekking ftaat tot den dampkring der maan,
• als ons water in betrekking tot den dampkring onzer aar„ de, en den bewoners der maan gelijke dienften bewijst ,
„ als wij van het water genieten.”
Bladz. 182 zegt de Tuinman, nadat de Heer heeft opgemerkt, dat het geene ongerijmde onderftelling is , te cienken,
dat ook de kometen redelijke bewoners hebben: , Maar
welke fchepfelen zouden dit toch zijn kunnen, Mijnheer?
„ Nu toch verkeeren zij in eene brandende hitte, die hen
„ als het ware verfchroeijen moet ; dan weder zal eene voor
ons onbegrijpelijke koude de komeet aantasten, en belet„ ten, dat eenig levend fchepfel op dezelve kan beftaan."
„ Heer. Het is waar, zij zijn nu nabij de zon en dan
weder ver van dezelve verwijderd, en het Licht, voor
„ zoo verre zij dit van de zon genieten, moet dos hiernaar
„ ook verfchillend zijn. Dan, waarom zoude dit joist even„ eens met de warmte wezen? Herinnert u bier flechts , wat
„ ik vroeger van de planeten gezegd heb.”
Tuinman. Ja , Mijnheer l maar hier is het een en de-
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„ zeifde bol , die nu eens digt bij de zon, en dan weder ver
„ van azelve verwijderd is. Bij de planeten konden de damp„ kringen wel verfchillend zijn, b. v. die van Mercurius zeer
• j1
i en die van Uranus daarentegen zeer digt, waardoor de
warmte zooveel niet van elkander verfchilde; maar dit kan
bier toch geen plaats hebben op een' en denzelfden bol.”
Heer. Wij kunnen trier niets itelligs zeggen; maar de on„ eintlig wijze Schepper zal ook zeker alles op die bollen
" zoodanig ingerigt hebben, als het voor de bewoners het
„ beste is. Mu dunkt zelfs, dat er ook op de kometen zeer
• wel eene gematigde luchtsgefteldheid heerfchen kan. Zijn
„ zij toch nabij de zon, zoo is haar dampkring zeer ijl , en
„ tie ftaart wordt door denzelven gevormd, gelijk wij zoo
„ even gezien liebben. De ftralen der zon kunnen er dus
die werking niet op uitoefenen , die zij er op zouden doen,
• indien de dampkring dikker was; dan, wat gebeurt er nu ?
„ De dampkring wordt, hoe meer de komeet zich van de zon
„ verwijdert, ook zoo veel te digter ; want de ftof , waaruit
de ftaart beftaat, valt, hoe verder de komeet van de zon
• komt, zooveel te sneer weder op dezelve neder, en ver„ dikt daardoor haren dampkring. De zonneftralen, die nu,
„ ja wet minder op hare oppervlakte opgevartgen worden,
• kunnen nu in dezen dikkeren dampkring ook eene fterkere
„ werking doen, en de gematigde warmte dus ook op dezen
verderen afftand bewaren. In haren verften afftand vangt
„ zij flechts weinige ftralen der zon op; maar de dampkring
• is nu ook buitengemeen verdikt, doordien al de flof van
den itaart nu over hare oppervlakte verfpreid is, en de
„ weinige lichtftralen, die er nu op hare oppervlakte vallen,
• kunnen dus ook in dezen verdikten dampkring eene vrij
aanzienlijke werking veroorzaken, en dus ook nu nog eene
gematigde warmte onderhouden. Ik wil n dit echter niet
„ als eene ftellige waarheid opdringen ; want wie toch kan
hier lets zeggen, dat meer is dan gisfing?" (*) Wil men,
door deze aanhaling uitgelokt , veel fraais duidelijk en beknopt bijeenvinden over de ftaarten der kometen, men raadplege BRANDES, Vorlefungen fiber die ilstrononzie, Th. II.
S. 161 f.
(*) Het tot zevenmaal toe in deze redenering voorkomende nu ontfiert, benevens andere kleine onachtzaamheden,
eenigzins den ftij1 van dit werkje.
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Wij hebben onder het lezen eenige astronomifche fouten
opgemerkt , die den Schrijver zeker bij vergisfing ontglipt
zijn. Bladz. 65 zegt hij, dat de Franfchen den eerften meridiaan tellen van Parijs of het eiland Ferro. Eigenlijk verbeelden zij zich eenen meridiaan op 20 0 bewesten Parijs,
(nagenoeg over genoemd eiland loopende) welken zij als eerften aannemen. — Bladz. 112. De maan loopt om de aarde
niet van het oosten naar het westen , maar omgekeerd van
het westen naar het oosten.
Bladz. 169: „ Zoodat nu het
fterrebeeld de Ram reeds in de Visfchen valt." Omgekeerd; tegenwoordig valt, door den invloed van den teruggang der nachteveningen, het teeken de Ram grootendeels in
het flerrebeeld de Visfchen. (Het punt 0°T ligt tegenwoordig in den band der Visfchen.) Bl. 179 wordt gezegd ,
dat , voor zooverre wij weten, de komeet van E N C K E de
eenige is , die binnen de banen der planeten omloopt. Ook
die van n IELA, de beruchte, die in 1832 zooveel van zich
deed fpreken, en die door de nabijheid van hare baan aan
die der aarde zoo merki,vaardig is , loopt geheel binnen de
banen der planeten om ; zelfs binnen die van Saturnus , want
zij heeft haar aphelium tusfchen de baan van die planeet en
van Jupiter ; haar perihelium tusfchen de loopkringen van
Venus en de Aarde.
Ook meenen wij in deze beoordeeling niet te mogen voorbijzien die plaatfen, waar de redenering van den Schrijver
ons niet heeft kunnen bevallen. Bladz. 16: „ dat de aarde
„ om deze as draait, zullen wij later gelegenheid hebben
op te merken." Dit had hier nog niet moeten gezegd zijn ,
omdat het zeer onnatuurlijk is ,, dat de Trainman deze woorden onopgemerkt laat voorbijgaan. — Bladz. 21 is Pieter
veel te fpoedig overtuigd, dat hij vroeger verkeerde begrippen had over boven en beneden. — Bladz. 61 meent de Schrijver eene proeve der juiste denkbeelden van den Profeet JESAIA over de gedaante der aarde te vinden in de plaats XL:
22: , Hij is het , die daar zit boven den kloot der aarde."
Het is nergens minder, dan in de recenfie van een
kundig gefchrift, de plaats, om over de ware beteekenis van
het woord uit te weiden ; maar men kan bij v I T RIJN G A
ad h. 1. genoeg vinden , om de vertaling van v AN DER
PALM, cirkelvlak , aan te nemen , waardoor dan ook het
bewijs uit deze plaats geheel vervalt. — Het is in de Sterrekunde vrij onverfchillig, met welken maatflaf men de groot-
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1eden uitdrukt, snits men zich gelijk blijve. De opgaven
van den Schrijver zijn in Nederlandfche mijien; doch daar hij
den affland der aarde van de zon, bladz. 74, in halve aardkloots-middellijnen opgeeft, is het ongevallig, den affland
der maan van onze planeet op de volgende bladzijde in geheck aardkloots-middellijnen opgegeven te vinden. — Bladz.
79 lezen wij , dat de zonnevlekken alleen in het laatst van
Mei en van November regte lijnen fchijnen te befchrijven,
„ terwijl zij op andere tijden fmalle ellipfen of langronden
„ fchijnen te befchrijven, en wel zoodanig, dat zij van De” cember tot Mei noordwaarts , en in de overige zes maanden zuidwaarts van het middelpunt der zon liggen." Bezwaarlijk zal dit een leerling verflaan. Daar het hier alleen
de fchijnbare en dus voor ons zigtbare banen der zonnevlek
ken geldt, ware het naauwkeuriger en duidelijker geweest,
wanneer men las : terwijl zij op andere tijden van het jaar
kromme lijnen befchrijven, die van het begin van December
tot het einde van Mei naar het noorden en van het begin
van Junij tot het einde van November naar het zuiden gebogen zijn." Bladz. 108 hebben wij een bewijs , dat men
met het loffelijke does, de wijsheid en goedheid van den
Schepper bij alles aan te wijzen, wel eens te ver kan gaan:
" Hoe wijs toch is die fchikking niet, dat de maan, als zij
vol is , juist hare geheele verlichte helft naar de nachtzijde
der aarde keert , en daardoor de nachten zoo aangenaam
verheldert; terwijl bij nieuwe maan hare donkere fchijf
naar de dagzijde der aarde gekeerd is, waar haar licht ook
overtollig zijn zoude, wijl het meer heldere licht der zon
haren glans verdooven zoude." Wij vereeren met den
Schrijver dankbaar de Goddelijke wijsheid en liefde in het
fchenken van de maan aan onze planeet; maar hetgeen hij
bier zegt, bewijst te veel en dus niets. GLEUNs laat echter elders ook wel eens eene gunftige gelegenheid daartoe
voorbijgaan. Zoo hadden wij op bladz. 109, 110 ftellig iets
gewacht over het nut van ebbe en vloed. — Uit hetgeen
op bladz. 111 volg. over de knoopen der baan van de maan
gezegd worth, zal de ongeoefende , vreezen wij, geene duidelijke denkbeelden daarover verkrijgen. — Bladz. 135 words
gevraagd: „Heeft deze planeet (Mars) nu ook eene maan?"
en geantwoord : „ Hoewel zulks niet onwaarfchijnlijk is ,
„ heeft men tot nog toe geene bij haar kunnen ontdekken."
Op zich zelf is zeker het beflaan van eenen wachter bij Hers
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noch onmogelijk, noch onwaarfchijnlijk; maar na de zorg.
vuldige waarnerningen, met de beste werktuigen ook op deze
planeet gedaan, kan m,en gerustelijk zeggen, dat het zeer
onwaarfchijnlijk is. Men denke flechts aan Vesta, die, 14
veel grooteren affland van de Aarde, echter, ondanks hare
kleinheid, door goede verrekijkers zeer zigtbaar is. Bladz.
141 lezen wij, dat de manen van Jupiter flechts door goede
kijkers zigtbaar zijn. Dear onze Schrijver, bladz. 208, evenwel die kijkers flechts middelmatig noemt, door welke men
in den Kreeft een getal van 85 fterren waarneemt, had hij
ook hier zeer wel van middelmatige verrekijkers kunnen fpreken. Het laatstgenoemde toch vordert vrij wat flerker werktuigen , dan het eerfle. — Het verwonderde ons zeer, bladz.
157 nog het denkbeeld eener mean bij Venus een nader onderzoek waardig gekeurd te vinden. • De waarnemingen, opzettelijk daarvoor in het werk gefteld, hebben tegenwoordig
de voornaamfte Sterrekundigen overtuigd, dat hetgeen fommigen daarvoor hebben aangezien een optisch bedrog is geweest, hetgeen dan ook voldoende is verklaard ge%vorden. —
Bladz. 189 ftaat, dat men de fchijnbaar verfchillende grootte
tier vaste fterren alleen moet toefchrijven aan de ongelijke
afflanden, die zij van ons hebben. Dit kan men even zoo
min els bet tegendeel met voile zekerheid zeggen; maar het
laatfte is toch het waarfchijnlijkfte, gelijk dan ook onze
Schrijver zelf, bladz. 192, zegt , dat zij ook zeker ongelijk
in grootte zijn, zoodat fommige kleiner, andere grooter zijn,
dan onze zon. — Bladz. 193 maakt GLEUNS melding van
de waarfchijnlijkheid, dat de vaste fterren, even als onze
zon, van planeten enz. omringd zijn, en meent vervolgens ,
dat wij deze planeten filet kunnen zien wegens hare geringe
grootte. Men denke toch ook vooral aan den onmetelijken
affland; en is het wel zoo bewezen, det wij geen dier, om
de vaste fterren wentelende, hemelligchamen kennen? Men
denke eens aan die dubbele fterreir , waar de eene om de
andere loopt , gelijk b. v. tz in Castor , p in de Kroon , in
den grooten Beer, 70 in Ophiuchus, en inzonderheid 61 in de
Zwaan (*). Men zegge niet , dat elle deze omloopenden
(*) Het valt Rec. onder bet fchrijven in, op te merken, dat dit fterrebeeld, hoe klein ook op het oog, (in vergelijking b. v. van eenen grooten Beer, Orion, Casfiopea enz.)
echter misfchien het merkwaardigfte aan den ganfchen hemel
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vaste flerren zijn; want welken grond

hebben wij , om te onderflellen , dat het daar planeten zullen

gelijkfoortig aan die , welke om onze zon loopen?
Saturnus a priori nit de inrigting van ons zonneftelfel te raden
was, evenmin kunnen wij van het onze tot andere zonneftelwezen ,

Waarlijk ; evenmin als het beflaan van eenen Ring om

fels befluiten. — Ten aanzien van een gezegde op bladz.
194 merken wij aan , dat , bedriegen wij ons niet, de groote

HERSCHEL van oordeel was , dat onze zon eenigzins op
zichzelve fond , en de onderlinge afflanden der vaste fterren
waarfchijnlijk meestal niet zoo groot zijn, als die tot het
middelpunt van ons zonnefielfel. — Bladz. 198 vonden wij
melding gemaakt van eenen grooten cirkel, zonder dat wij
ons konden herinneren , verklaard te hebben gevonden, wat
een groote cirkel op eene

globe is.

Gelijk het verder aan den eenen kant onze goedkeuring
wegdraagt , dat GLEUNS, een

.Volksleesboek fchrijvende; vele

ferrekundige bijzonderheden is voorbijgegaan, welke daarin

aberratie , nutatie , tnaanslibratie enz.) zoo kunnen wij aan den anderen kant niet ontniet te huis behooren , (b. v.

kennen , dat hij meer dan' déne zaak heeft overgellagen , of
flechts ter loops behandeld , waarvan wij gaarne lets , , of lets
meer, hadden gevonden. Hiertoe brengen wij: het bewijs
voor de aswenteling der aarde , ontleend nit de proeven van
BENZENEERG met ligchamen , van hooge torens vallende,

a. o. Th. I. S. I21, - en s omI
,
bl.
117,
vermeld
; eene handleiding tot
t.
a.
pl.
D.
ER.,
m

en b. v. door ERANDES, Z.

het trekken van eenen meridiaan hetwelk b. v. met

trifehe

concen-

cirkels zoo gemakkelijk is ; eene , al ware bet dan

maar oppervlakkige, befchrijving van de oppervlakte der maan,
een voor den eerstbeginnende zoo aanlokkelijk gedeelte der
is. Niet alleen daardoor,, dat zich om de fler 61 in den
tijd (volgens BESSEL) van 350 tot 400 jaren een ander flerretie wentelt , maar ook , omdat deze zelfde fter,, volgens
de waarnemingen van den j ongeren HERSCHEL en SOUTH,
van 19 andere, die er hoogstwaarfchijnlijk om been bewegen , vergezeld is; omdat bet ferrebeeld juist daar ligt ,
waar de Melkweg zich in twee flrepen verdeelt , en omdat
de fler 61 in dit beeld diegene is, welke de fterkfte beweging onder de vaste fterren heeft, en aan welke men this het
eerfle hoopt eene jaarlijkfche

parallaxis te bemerken.
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Sterrekunde, waarover b. v. een rijkdom uit SCHR6TER'S
Selenotopographifche Fragmente te halen ware; gelijk ook met
betrekking tot de vermoedelijke natuurlijke gefteldheid der
planeten veel aangenaams en in een Volksleesboek belangrijks
ware te zeggen geweest; ook —• en dit achten wij een zeer
groot gebrek
vonden wij nergens melding van de teekens,
door welke de planeten
enz.) en die van den dierenriem ( T , enz.) worden ultgedrukt, hetgeen daarom te noodzakelijker was , vermits deels deze teekenen
menigmalen in de Almanakken gebruikt worden, deels ook
de Horoskooptrekkerij, tegen welke op hare pints bier een
gepast woord gezegd wordt, met deze teekens zeer pleegt
te fchermen, en met die vreemde figuren de oogen der menigte te verblinden. Zoo had ook, bladz. 142, bij het vermelden der aswenteling van Jupiter's manen moeten gezegd
zijn, dat zij, gelijk ook waarfchijnlijk de wachters van Saturnus en Uranus , daarin met ooze maan gelijk than, dat
zij eene aswenteling volbrengen in denzelfden tijd, als zij
tot eenen tropifchen omloop om hunne hoofdplaneet noodig
hebben. Zoo worth ook de oorzaak der bijfchaduw (penumbra) in de eclipfen niet verklaard, niettegenflaande zij fig. 17
geteekend is. Zoo had ook, bladz. MO, met een enkel woord
kunnen gezegd zijn, vanwaar het komt , dat de fnelheden
der planeten in haren omloop om de zon zoozeer verfchillen, te meer, daar opgegeven wordt, hoe vele Nederlandfche mijlen elke in 1 ,, doorloopt.
Ten opzigte van taal en ilij1 moeten wij nog aanmerken,
dat ons eenige provincialismi , of althans niet zuiver Nederduitfche uitdrukkingen , zijn voorgekornen. Drukfouten hebben wij niet vele aangetroffen. Zevengebergte , bladz. 206,
voor zevengeflernte , is hinderlijk.
De platen zijn goed. Fig. 5 is daarom veel beter, dan
die anders gevonden wordt, omdat de zon niet in het mid, maar in een der brandpunten van de baan der aarde
that. Ook had in den teksc wel mogen gezegd zijn, dat de
berg op fig. 3 met opzet veel te hoog is geteekend; (men
kan voor eerstbeginnenden niet te omzigtig zijn.) Op fig.
4 ontbreekt de D aan den omtrek der aarde tusfchen R en
S. Op plaat 6 zijn de barren der vier laatstontdekte planeten
in meer dan den opzigt verkeerd geteekend, en moest de
baan der maan die van Venus niet raken. Voor deskundigen
is het niets; maar de leerling geraakt er mede in de war. Op
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plaat '7 is de Ring van Saturnus veel wijder geopend, daa
wij dien op garde immer kunnen zien.
Mogen door dit werkje vele vrienden voor de edele Ster.
rekunde gewonnen worden! In die hoop vraagt Rec. verfchooning voor de uitgebreidheid van deze beoordeeling.

Gedenkboek der Utrechtfche Schutterij, door L. E. HosC
Met Platen. Eerfie Gedeelte. Oude Schutterij. Te Utrecht ,
bij L. E. Bosch. 1835. In gr. 8vo. 212 Bl. f 1 .90.

M

et zeer veel ijver heeft de Heer n o sca alles bijeengezocht , wat ten opzigte der oude Schutterij van Utrecht, en
ook der daarmede als gewapende burgerwacht gelijk ftaande
Gilden , der vergetelheid verdiende ontrukt re worden; en ,
als Utrechtenaar,, heeft hij er zich bijzonder op toegelegd,
de verdienfien dier oude Schutteren in het licht te ftellen. Dic
eerfle deel, dat met eene afbeelding van vier homannen of
hoplieden der aloude Schutterij van Utrecht , waarvan de
eerfie de vaandrager is , en voorts nog met eene afbeelding
van het beruchte flot Vredenburg verfierd is, doet ons near
het vervolg van dezen lezenswaardigen en oordeelkundigen
arbeid verlangen, waar de verkeerde of onvolledige opgaven
van vroegere, vooral Hollandfche, Gefchiedfchrijvers niet
zelden bij worden verbeterd of aangevuld. Alleenlijk hopen
wij, dat voortaan de tijdsorde wat beter zal worden in acht
genomen; zoodat wij niet, in de mededeeling van krijgstog_
ten, gebeurtenisfen, merkwaardige • befluiten enz.,- telkens
van een eenigzins later tot een vroeger tijdperk worden
teruggebragt, hetgeen eene duisterheid over den zamenhang en de volgorde van onderfcheidene omftandigheden verfpreidt , welke de Schrijver ligtelijk had kunnen vermijden.
Om de juistheid onzer gezegden te gevoelen, leze men
flechts bl. 99 tot 139 ingefloten. De Schrijver houde Ona
deze aanmerking ten goede.
Verxameling van Gewijsden van het Hoog Geregtshof te's Grarenhage , door Mr. W. IJ. VAN HAMELSVELD, Raad.in
het bovengemelde Geregtshof. Beginnende [het IA Deell
met het jaar 1814. IVden Deels lfie en 2de Stukje, te
BOEEBESCH. 1835. NO. 6.
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Amfierdam , bij S. de Grebber en Brest van Kempen, 1833;
en 3de en Ode Stukje, te Amflerdam , S. de Grebber, 1834.
In gr. 8vo. Het Irde Deel 575 Bl. Buiten Inteek. f 6 - 85.
Hetzelfde werk, (beginnende van die uitgaaf met het jaar
1823) I/Men Deels lfle en 2de Stukje. Te Amflerdam ,bij
S. de Grebber. 1833. 258 Bl. Buiten Inteek. f 3 - 30.
$edenkingen op het gefchrift, ten titel voerende : De voorwaarden der affcheiding van Holland en Belgig , in verband befchousvd met den algemeenen toefland van Europa. Te
Amfierdam , bij C. A. Thieme. 1834. In gr. 8vo. 82 Bl.
f:- 75.
nag flaatkundig Overzigt, opgedragen en voorgehouden aan
den Edelmogenden Heer E. W. VAN DAM VAN ISSELT,
enr. Te Haarlem , bij V. Loosjes. 1834. In gr. 8vo. 28
Bl. f 40.
Perhandeling over de Zielsverhuizing volgens de /Jelling van
PYTHAGORAS, door R. DE VRIES, te Monnickendam,
Te Amfierdam, bij P. de Vries. 1834. In 8vo. 23 Bl.
f 25.
Iets bij den dood van

GIJSBERT KAREL, GRAVE VAN

Advocaat te
Gorinchem. Te Gorinchem, bij W. van der Wal. 1834. In 8vo.
13
f:- 25.

HOGENDORP. 1)00r Mr. G. W. VREEDE,

Dat de rertameling van Gewijsden van het Hoog Geregtshof
te 'sGraverthage een allezins nuttige arbeid is , die door den
ihans , helaas I reeds overledenen Heer Mr. VAN HAMEL SVELD ondernomen en voortgezet was , en dat deze Verzameling voor de boekerij van alle Regtsgeleerden verdient te
worden aanbevolen, behoeft niet te worden aangemerkt; even
min, als dat wij die Gewijsden zelve aan geene kritiek zullen onderwerpen. Wij achten dus deze bloote vermelding
voldoende.
In de nu volgende Bedenkingen worden de ongelijkheden
aari zichzelven en andere leemten bij den Opiteller van genoemd gefchrift vrij gelukkig aangetoond; maar te gunflige
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gedachten omtrent de jongfle flaatsveranclering in Frankrffk fchijnen ons den liberalen Tegenfchrijver wat te verre
te voeren.
Zoo jets was ook den Heere VAN DAM VAN ISSELT gebeurd, en dit gaf den Opileller van het vlug ,Itaatkundig
Overzigt aanleiding , hem een woordje toe te voegen , dat
mogelijk door dien Heer zal worden beantwoord, gedeeltelijk en niet zonder grond met fommige der redekavelingen
van den Schrijver der vorenflaande Bedenkingen , b. v. dat
de omwenteling in Belga , zoo it ARE L X meester gebleven
was , dadelijk in een' hierarchifchen geest toch zou bewerkt
zijn , en dan denkelijk Europa nog ongelukkiger zou geworden zijn , dan het thans is , zonder dat Nederland er beter
bij zou hebben gevaren.
De Verhandeling over de Zielsverhuizing is eene fijne en
wdl volgehoudene fatire.
Het lets bij den dood van G. A. VAN HOGENDORP
eene waardige hulde, aan dien grooten Man toegebragt.
Pervolg op mijo werkje, getOeld : Treurig lot , mt. behelzende
een woord aan den Recenfent van de Marv/. Letteroef.
poor Dec. 1834. No. 15. Door j. j. STORY, gepenfloneerd
Predikant. Voor rekening van den Authear. Te Leyden ,
L. Herdingh en Zoon. 1835. In gr. 8vo. 29 Bt. f : -30.
TTr^b,
De Heer s T o it Y heeft gemeend, onze korte beoordeeling
van zijn werk, in een vlugfchrift van 29 bladzijden, te moeten
beantwoorden. Tijd en ruimte ontbreken ons, om zoo breedvoerig te zijn in ons repliek. Bij weinige punten flechts
zullen wij een oogenblik flilflaan, tot toelichting en ftaving
onzer bedoelde Recenfie. Bl. 6 fchijnt s T ' ORY niet te begrijpen , hoe hij refit bekwam tot Appel op de Synode. Maar hij
weet immers, dat de zaak ter eerfle Inflantie bij het PrOv. Kerkbefluur behoorde. Was nu reeds het Klasf. Beftuur een weinig te ver gegaan, en kon hij daarvoor (wij fpreken nit
's mans eigen oogpunt) geene voldoening bij het Prov. Be.
ftuur bekomen, hetwelk, zonder vernietiging der Inftructie ,
over de begane fout heenflapte , dan gaf hem dit zoo veel
te meer middelen van Appel op de Synode in handen. Mast'
als hij zich nu in het wezen der zaak fchuldig gevoelde,
dan zou zeker het appelldren hem weinig gebaat hebben-:
S2
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want , welk gevoig het had , eene andere aanklagt zon hens
dan toch, bij regtskundiger behandeling van wege het Klasf.
Befluur, met der tijd even ver gebragt hebben, als waar
hij thans is. Kende hij zich onfchuldig, dan had hij ook het
gevoelen zijner Regters ter eerfle Inftantie, wat hunne bevoegdheid tot voortgang met de zaak betreft, in zijn voordeel kunnen nemen, en dien ten gevolge op de Synode appelleren, die, uit andere perfonen zamengefteld dan het Prov.
Kerkbeftuur, kon gerekend worden zoo veel te onpartijdiger
te zijn. Dat een onregtvaardig vonnis onregtvaardig blijft ,
al heeft het kracht van gewijsde verkregen , erkennen wij
gaarne; maar een vonnis , ten gevolge eener regtspleging ,
bij welker Inftructie eene dwaling begaan is, kan wel regtvaardig zijn in het wezen der zaak. Beflaat er nu kracht
van gewijsde, dan moet men op die nulliteiten niet terugkomen. Regtens kan men het geheele vonnis wel niet meer
aantasten; maar Meek de onfchuld van den veroordeelden,
dan zou het openbaar gevoelen ten minfte hem regt doen.
Doch al dat fchermen met deze of gene voorgefchrevene
formaliteiten, die men meent verwaarloosd te zijn, wekt
geene deelneming, als men van zijne onfchuld ten principale
niemand overtuigen kan. Dat gemoedelijke en verflandige
lieden, die geene Regtsgeleerden zijn, zeer wel in de for.
men kunnen dwalen, en echter met kennis van zaken over
het al of niet beftaan van te laste gelegde feiten oordeelen ,
en dat zij daarin moeten geacht worden met Gezworenen
gelijk te flaan , fchoon zij tevens behooren als Regters te
handelen , fchijnt ons boven alle bedenking. Eindelijk , het
is niet door middel van deze of gene bij het Klasf. of het
Prov. Kerkbeftuur gehoorde getuigen, dat Recenfent kennis
draagt van zoodanige daden en woorden des veroordeelden,
die de regtvaardigheid van het vonnis, te zijnen laste geflagen , bij hem boven alien twijfel verheffen, ja hem met afgrijzen vervullen , als Do. ST o R Y God ten getuige roept,
dat hij diens Naam bij zijne ,twistvoeringen niet misbruikt
heeft, en needs door den geest der liefde beftuurd werd.
Wat het misbruik van Gods Naam betreft, deswege zou de
veroordeelde zich mogelijk fchijnbaar daarmede kunnen verdedigen dat door den Naam van God in her 0. V. JEHO VA
verflaan words, en hij nimmer zich van dien Naam als vloekwoord bedient. Dit zou eene uitvlugt zijn, even als, bl.
27, omtrent zijne vergelijking van zichzelven met jEzus
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voor het Sanhedrin. Maar wat nu 's mans vredelievendheid
aangaat, men leze zijn werk en deszelfs vervolg, en dan laten wij het oordeel aan den onpartijdigen onderzoeker. En
hiermede voor altijd over deze jammerlijke zaak genoeg !
Nederlandsch bouwkunJlig Magazijn , of Tijdfchrift tot verbetering , nut en voordeel in de Bouw-, Timmer-, Beeldhouwkunst en Meubelering , bevevens onderfcheidene Kunlien en Ambachten , daarmede in betrekking flaande. Zamengefield op de wijze van het Engelfche Architectural-Magazine van J. C. LOUDON, enz. Om maandelijks te worden vervolgd. Te Amflerdam, bij M. Schooneveld en Zoon.
1834. In gr. 8vo. f 15 - : per jaargang.
Dit Tijdfchrift, waarvan het No. voor October 1834, behelzende 64 bladzijden in gr. 8vo , ons is toegezonden, vult
eene gaping in een belangrijk kunstvak, en tevens in het yak
der Tijdfchriften , onder ons aan; terwiji het voorts fmaak en
bevalligheid van uiterlijk en bewerking, naar het ons voorkomt , met rijkdom en leerzaamheid van inhoud vereenigt. Eene
algemeene aanbeveling tot medewerking aan deskundigen , en
tot begunfliging van het debiet aan liefhebbers der bouwende en beeldende kuniten, is alles , wat wij aan het loffelijk doel der uitgaaf verfchuldigd zijn : want een letterleundig
Tijdfchrift , gelijk de Leiteroefeningen , zou van den kring
zijner bemoeijingen en het doel, zijner oprigting afwijken, indien het in eigenlijke beoordeeling van dit bouwkunflig Magazijn wilde treden. Met de aanprijzende vermelding van het
bethan van dit nieuwe Tijdfchrift gelooven wij dus aan
bet oogmerk der toezending van het aangekondigde voldaan.
te hebben.
Korte Levensbefchrijvingen van eenige der voornaamJle Nederlandfche Landhelden en Heldinnen , door j. A. OOSTKAMP.
Met Platen. Te Arnflerdam , bij J. C. van Kesteren. 1834.
In gr. 8vo. VIII en 215 bl. f 1 - 90.
De Onlusten in Belgi ; befchouwd in derzelver aanleiding ,
begin en voortgang. Een Leesboek voor Oud Nederlands
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Zonen en Dochteren. Door Mevr. A. B. SCHILPEROORT,
Wed. VAN MEERTEN. Ifle Stuk. Te Haarlem, by de
Wed. A. Loosjes, Pz. 1834. In 8vo. XX en 301 bl.
f 2-10.
Tafereelen tat den Bruidflaat en het Huwelijksleven van jonge
Bruiden , Vrouwen en Moeders, door Mevr. de Wed. A. B.
VAN MEERTEN, geb. SCHILPEROORT. Te Angerdam , bij G. Portielje. 1834. In 8vo. XIV en 207 bl.
f 2 -20.
Het eertle hier aangekondigde werkje, dat van den Heer
O 0 S TRAMP, is niet ongefchikt, om de Nederlandfche jeugd
met de levensgefchiedenisfen onzer voornaamile landbelden en
heldinnen bekend te maken, ja in zoo verre verdient het
lof; maar waarom heeft de Schrijver de partijzucht zoo ver
gedreven, dat hij in een werkje voor de jeugd, zonder eenige
noodzaak, van wederzijden zeer betwistbare punten (gelijk
hij ten minfle zelf behoort te erkennen) beflist, en daardoor
zijnen arbeid aan verlevendiging van oude gefchillen, en
voortplanting derzelve onder het opkomende gellacht, fchijnt
dienstbaar te maken? Hij bad met Prins MAURITS hier
alleen als Veldheer te doen, en kon dus de gefchillen met
O LDENBARNEVELD onaangeroerd laten. Hij behandelt
die ook pier, verzwijgt tie geregcelijke vervolging en de onthoofding diens Staatsdienaars , bij gevolg alwat, althans bij
de eerfte befchouwing, tegen M A U R I T s en zijne aanhangers
moet voorinnemen; maar desniettegenftaande geeft
b1.58,
Ran ROORD A, DE GROOT en OLDEN.BARNEVELD eenen
veeg in 't voorbijgaan, en laat op bl. 106 deze gansch overtollige vraag door Marten doen: „ Ik heb wel eens gehoord , dat hij (F REDERIK HENRIK) in zedelijke deugden
grooter dan Al A URIT S was, vader !" Met de zedelijke
deugden van MAURITS en FREDERIK HENRIK had de
Heer 00 S TKAMP, die deze mannen bier als landbelden befchouwt , niets te fiellen: maar hij laat Marten die aanmerking maken, ten einde den vader , in het verzierde gefprek ,
een antwoord te doen geven, waarbij, in zedelijke deugden,
FREDERIK HENRIK eer beneden dan boven MAURITS
gefchat wordt. Over dat onderwerp is reeds zoo veel gefchreven dat wij bet liever aan het oordeel onzer lezers
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overkaten, er van te denken, gelijk bun het meeste Qvereenkomflig de waarheid fchijnt; en het gezag van den bij o Q$TKAMP aangehaalden Mr. P. SIMONS zal toch wel te ligt
zijn, om de fchaal ten voordeele van mAtTRITs te doen
overbellen. Maar daarop alleen gronden wij onze berisping,
dat, hoe de Heer OOSTKAMP voor zichzelven de zaken
moge inzien, in een werkje voor de jeugd, en wel alleen
gefchreven, om haar de levensgefchiedenis onzer landhelden
en heldinnen , en dus der voorkomende perfonen, vooral in
dat karakter te leeren kennen, (gelijk de Schrijver , bl. 58,
zelf moet belijden) aftlwaalt van zijn onderwerp, onl, der
jeugd zijne bijzondere gevoelens over ten minfte twijfelachtige punten aan te bevelen. En hiermede over dezen ar.
beid genoeg.
Mevrouw de Wed. VAN MEERTEN heeft zich wel de
moeite willen geven , de onlusten in J3elgiE tot onderwerp
van een leesboek voor onze jeugd te waken. Het eerfte
ftukje van dit haar werk loopt tot het einde van den tiendaagfchen veldtogt en de terugkomst der Studenten. Altijd
is bet moeijelijk , van kort geledene en in zeker opzigt on.
voltooide gebeurtenisfen een naauwkeurig verhaal te leveren.
Ook • is het hier geene gefchiedenis, uit een wetenfchappe.
lijk oogpunt opgefteld. Onzer Nederlandfche jeugd een overzigt te geven van den gang der zaken, voor zoo ver de be.
kwame Schrijfiter in de gelegenheid was de bijzonderheden
na te fporen, dit was haar loffelijk doel, en daarin is zij
gellaagd, zoo veel zulks, over het algemeen genomen, tot
nog toe mogelijk is.
Dank hebbe de verdienftelijke Vrouw derhalve voor dit
haar °pile' tot dusverre, en ook evenzeer voor hare Tafereelen uit den Bruidflaat en het Huwelijksleven, waarin jonge
bruiden, vrouwen en moeders vele heilzame lesfen ontvangen ; terwijl het bevallige uiterlijk van het boeksken hetzelve
zeer gefchikt maakt , om als een gefchenk te worden vereerd , en de gekozene form de lezing veraangenaamt.
Bloemlezing uit Hoogduitfche Dichtflukken van

CLAUDIUS,

BURGER, BLUMAUER, SCHLEGEL, MAHLMAN,
SCHILLER

bragt door J.

en anderen , in Nederduitfche verzen overgeLutersch Pr. edikant te Sappemeer.
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Uitgegeven tot een weldadig doel. Te Groningen, bij J. Oonlkens. 1834. In gr. 8vo. 155 Bl. Buiten Inteek. f 1 - 50.
Bij het Graf van Mr. j. D. 1%1 E IJE R. Dichtregelen door
E. M. C ALIS Te ilmfierdam , bij L. van Bakkenes.
1834. In gr. 8vo. 6 Bl. f : - 30.
/Ian Neérlands Jongelingfchap bij den aanvang van het jaar
1835. Dichtregelen ; door G. A. c. w. Marquis DE
THOUARS, Luitenant der 10de ilfdeeling Infanterie. Te
Breda , bij F. P. Sterk. 1835. In gr. 8vo. 15 Bl. f :- 30.
Indien bet weldadige doel alleen te alien tijde genoegzaam
ware, om de uitgaaf van gebrekkige verzen te regtvaardigen , dan zouden wij de Bloemlezing, die de Eerw. BANGE
ons uit de Dichtflukken van onderfcheidene Duitfche Meesters levert , zonder berisping en zonder lof kunnen vermelden. Maar er ontbreekt te veel aan, om dit te mogen doen.
Vele zoogenaamde drukfeilen heeft de Schrijver,, in eenen
brief aan den Redacteur van dit Tijdfchrift, trachten te verbeteren; doch zelfs bij die verbetering winnen de verzen
zeer weinig. Immers , al lezen wij b. v. bl. 38, in plaats
van: En 'k plantte vruchten meen'gen dag, op verzoek des
Schrijvers: Tersvijl ik meen'geN vruchtkern lag, dan blijft
het toch een of te keuren regel. En hoe maken wij het met
1/4-1

\-1

••-•

Georg en n and,, op bl. 6? met een hoognmedig ridder,, op
bl. 13? met een grijs voor een grijsaard , bl. 1'7 en 23?
met nederflagen voor nederflaan , bl. 32?.... Maar het
weldadige doel? — Uit aanmerlang daarvan befluiten wij
met de woorden: Si defint vires, tamen est laudanda voluntas.
Beter geflaagd zijn de oorfpronkelijke dichtregelen van den
Beer c A Li s cif bij het graf van den wereldberoemden
Regtsgeleerde, Mr. J. D. M E VER. Zij behelzen eene, den
grooten Overledene niet geheel onwaardige, lijkhulde.
Ook de dichtregelen, door den Marquis DE THOUARs
aan Nederlands Jongelingfchap toegezongen, hebben , in het
algemeen, ons zeer wel bevallen. Wel begrijpen wij niet
regt, hoe wij , volgens den rand op bl. 8 , het onvervalscht
akkoord niet alleen der Romeinen, maar ook (zeker in plaats
der Grieken) van de Perzen enTrojanen, kunnen volgen. Van
de Perzen is er weinig bij ons bekend , en van de Trojaaniem
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fche pazij weten wij niets. 'Doch dit is waar, dat in dit
geheele gedicht eene zekere roerende eenvoudigheid , waar
flechts eenige fleigerende arendsfchachten en dergelijke rare
voorwerpen eene uitzondering op maken, den heerfchenden
toon geeft. Zoo de Dichter TDOUARS voortgaat op den ingeflagen weg , meer en meer van al het gezwollene en gekunflelde afkeerig wordt , en zich echter voor het platte en
alledaagfche blijft wachten, zal hij zeker onzen Zangberg
eenmaal tot fieraad ftrekken : want het ontbreekt hem aan
vinding noch gevoel; zijn fmaak alleen was niet gelouterd ,
toen hij als Dichter optrad , en zoo iets is voor verbetering vatbaar.
Hartnoniên naar A. DE LA MARTINE, door Mr. J. WESTENBERG. Te Kampen , bij K. van Hulst. 1834. In gr.
8vo. 175 Bl. f 3 - 30.
Men kent den godsdienftigen , maar tevens fomberen toon
der Muze van LA MARTINE. Men weet ook, hoe die
Dichter, bij zijne hooge vlugt, niet altijd van zekere woordenpraal is vrij te pleiten, en zekere duisterheid van flip en
uitdrukking hem eigen is ; maar tevens, hoe men bij de le.
zing van het oorfpronkelijke, door het plegtig verhevene van
den aangeflagen toon en het welluidende in klank en rolling
der verzen, die gebreken naauwelijks ontwaart , en zich on.
willekeurig voelt medegefleept. Moeijelijk is het derhalve,
de gedichten van LA MARTINE zoodanig over te brengen,
dat men de vertaling met bijna hetzelfde genoegen als het
oorfpronkelijke lezen kan. De Heer Mr. WESTENBERG
heeft zijne krachten aan de Harmonies poetiques et religieufes
gewaagd, en, naar ons gevoel, heeft hij in het algemeen
zich vrij gelukkig van zijne taak gekweten. Verzen, als
op bl. 22:
Is 't het verleden , dat fleeds meest bekoort,
Want in twee deelen fplitfte zich ons leven,
en meer andere harde of ftroeve regels verdienen wel geenen
lof. Het rijm van ij op ei , gelijk fchijnt op eind (bl. 63),
rein op fchijn (bl. 158) is wel of te keuren. In het land der
geboorte (zou de geboortegrond niet beter gezegd zijn ?) von..
den wij op bl. 62 en 63 eenig gebrek aan zamenhang. Maar,
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in weenvil van deze en andere ieemten, beet dere bundel
zijne verdienften, wanneer men hem als navolging van eenen
der moeijelljkst te vertolken Dichters befchouwt. Dat de
arbeid van eenen L A MARTINE wel waardig is in onze taal
te worden overgebragt , behoefc geen betoog: en echter,
hoezeer wij het genie van den oorfpronkelijken Schrijver bewonderen, en, den zedelijk-gevoelig-godsdienftigen geest zijner
dichtftukken, vooral in betrekking tot den heerfchenden profanen geest en fmaak , of liever wanfmaak , der hedendaagfche Franfchen, huldigen, hindert ons , behalve het genoemde wel eens opgefmukte en gekunitelde zijner manier, eene
zekere eentoonigheid, waardoor zijne dichtvoortbrengfelen,
ja, wel zich altijd gemakkelijk van het werk van anderen
onderfcheiden, maar, aan de andere zijde, zijne bundels losfe
gedichten dat verfchil van inhoud en dien rijkdom van onderwerpen misfen, die den lezer deeds aangenaam zijn. Onder
de voortreffelijkfte itukken , die ons bier vertaald worden aangeboden , rangfchikken wij: Onze dooden ; het land der geboorte; svaarrom treurt mijne ziel? Cantate voor kinderen
in een fiuis van Liefdadigheid (een uitmuntend ftuk), en eindelijk de aandoenlijke ontboezeming: de eerfle liefde , en de
eerfle fmatt. Indien het gedicht ons niet wat al te gekunfteld fcheen, zouden wij er bijgevoegd hebben: Jehovah,
of de menschheid toonbeeld van cods almagt. Anderen zullen
welligt van een tegenovergefteld gevoelen zijn; maar , niettegentiaande onze aanmerking, houden wij ook dat gedicht
in vele opzigten voor fchoon, inzonderheid als proeve van
fchildering met woorden. Van al de overige dichtftukken en
itukje's is er niet edn, dat den naam van LA MARTINE verloochent , of welks vertolking men, in het algemeen, als geheel mislukt zou moeten befchouwen. De Heer Mr. WESTENBERG ga dan voort met zich op de navolging, doch
zoo mogelijk met verbetering waar het pas geeft, van goede , fchoon nimmer onfeilbare, modellen toe te leggen
Berekening van de zuivere inkomflen van eenen bowman,
Welke eene bouwhoeve met land van de beste foort in gebruik heeft ; alsmede eene aanwijzing , dat vele bouwhoeven
even goed zonder als met braking bebouwd kunnen worden;
waarbij eindelijk nog gevoegd is, het voordeelige, om het
koolzaad in de fchuur in plaats van op het opene veld te
dorfchen. Door CORNELIS LEENDERTSE PUNT,
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271

Te Dordrecht,
Bouwman onder de Gemeente
bij Blusfe en van Braam. 1835. In gr. 8vo. 40 Bl. f
1)e man , die hier zijne denkbeelden aan het publiek mededeelt , erkent, dat er reeds veel over den landbouw is
gerchreven , maar beantwoordt in zijne voorrede de vraag,
die zou kunnen gedaan worden: „waartoe deze berekeningr
Behalve het door hem aangevoerde, hetwelk wij aan de
overweging van alien , die belang hebben bij den landbouw
en voor wie de bekendheid met de waarde der landen behoefte is , aanbevelen, meenen wij ook nog om eene andere
reden de aandacht van ons publiek op het boekje te
vestigen. Aan onze Hoogefcholen wordt wetenfchappelijk
onderrigt gegeven in de Landhuishoudkunde; mermen, die
door hunnen rang en geleerdheid beroemd zijn, achten het
niet beneden zich over den landbouw te fchrijven. In onderfcheidene gedeelten van onze provincial beflaat het
gen zelfs der aanzienlijkften in 4aridgoederen. leder is overtuigd van het nuttige van den nand der bouwlieden. Is nu
de belangfIelling in den landbouw algemeen, dan zullen velen van onze lezers gaarne een oogenblik befteden, orn eens
te zien , welke de flotfom is der ervaring van eenen landman, na eene meer dan dertigjarige uitoefening van den landbouw. 's Mans ftijl is , wanneer men met de provincials
kunsttermen van zijne landfireek bekend is, duidelijk genoeg.
Aangaande de naauwkeurigheid van zijne berekeilingen roept
hij befcheiden het oordeel van deskundigen in. Zon men
ook nog eenige aanmerkingen willen maken, zoo zeggen wij
van dit boekje met HORATius:

—

Tarnen in pretio est.

Satans list ontdekt en Triumfklank in Sion, bij de derde druk
van het Eenvoudig Ondencijs in de Christelijke Leer. Opgefleld door de Heeren s. D. DE KEIzER, j. c. FABIUs,
J. PRINS, J. CoRsTius en M. VAN MEETEREN. Pre•
dikanten bij de Gereformeerde Gemeente te Arnfierdam.
Door Z. H. VAN DER FEEN, Bled. Doct. 31 Dec. 1834. Sij
broeden bafiliskuseijeren uyt: die van hare eijeren eet
moet flerven ; ende als het in thicken gedrukt wort, daer
berst een adder uyt. J Es. LIX: 5. Te Amflerdam , 1,:j
J. II. den Ouden. 1835. In gr. 8vo. 32 Bladz. f: - 30.
Het onderhavige gefchrift is een nieuw blijk , dat zijne
N, zeer in grootheid en
magi verminderd is. M I LT oN fchildert den afgevallen Aartsengel, als hebbende , ook na zijne verdrijving nit den hemel, zijnen oorfpronkelijken glans nog niet geheel verloren.
In onzen tijd kan de Vorst der Duisternis zich niet eens bemoeijen met den herdrult van een boekje, hetwelk reeds vroeger, als van helfehen oorfprong zijnde , was aangekondigd,
of een eenvoudig burger , de Med. Doctor z.
V AN DER
FEEN, vermeet zich, zijn ongenoegen daarover aan den dag

helfche Majesteit , Koning sATA
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te leggen. Wij kunnen den Schrijver in zeker opzigt gelukwenfchen. Wij gelooven, namelijk, dat zijne flagen aan s ATA N al zeer fmartelijk moeten vallen. Wij verbeelden ons in
SATAN den flervenden leeuw ; en bij de pogingen van BALTH ASAR BEKKER, ANTONIUS VAN DALE, FRANCISCUS
DE CORDUA, om hem, vOOr vele jaren reeds, den laatflen

flag toe te brengen, hooren wij hem zeggen: Fortes indigne
tali mihi infultare (*). Maar nu z. H. VAN DER FEEN
hem ook aanrandt, verbeelden wij ons, hem te hooren klagen : Te, naturae dedecus , quod ferre cogor,, certe bis 5,ideor
mori (t). Jammer is het voor den Schrijver, dat hij niet tot
zoodanig Kerkgenootfchap behoort, in hetwelk hij kans zou
hebben, om als Duivelbanner geordend te worden! — Maar,
wat nieuw guitenfluk heeft de Duivel dan toch uitgevoerd,
hetwelk door den Doctor is ontdekt, en over welks verijdeling
hij zijnen Triumfklank in Sion aanheft ? De zaak is deze:
De op den titel genoemde Predikanten hebben eenen derden
druk bezorgd van het bekende Eenvoudig Onderwijs, en hebben , o gruwel! daarin eenige veranderingen gemaakt.- Nu
vreest onze Doctor, dat men hem van opzettelijke kwaadwilligheid en taster zalibefchuldigen, wanneer men , de twee eerfle
drukken niet bezittende, dezen derden druk met zijne vooraf
uitgegevene Waarfchuwing vergelijkt. Van Welk gewigt deze
veranderingen zijn, blijke uit de volgende, door den Schrijver aangewezen:
Ifle en 2de druk.
3de druk.
In de volheid des tijds. In de volheid des tijds.
(Met curfieve letters.) (Met gewone letters.)
De openbaarmaking van deze en andere veranderingen hefchouwt de man als een fleen, dien hij, als een andere D Av doet zinken in den reeds vermorzelden kop; als een
middel , om, even gelijk eertijds het zwaard van den onbefnedenen Philistijn in de hand zijns overwinnaars , hem zijn'
eigen' kop of te houwen. Dat de Doctor de Leeraren befchuldigt van vuilaardig bulderen in de tempelgebouwen ,
kunnen dezen hem niet ten kwade duiden • want dit heeft de
Duivel gedaan. Het is er dus ver van af2, dat Doctor v A N
DER FEEN die Predikanten belasteren zou. Helfche rook
en ffinkende dampen gingen nit zijnen gorgel. Hij deed bittere gal braken." Wij verbeelden ons Btoer conNELIs in
zijne Sermoenen te hooren bulderen tegen de Augsburgfche
Confesfie. Wij zullen bier niets meer bijvoegen. Het boeksken
is te koop. leder,, naar zijnen fmaak, doe zijn voordeel„
of wachte zich voor fchade!
(*) Dat moedigen mij beleedigden, heeft mij zwaar gevallen.
(t) Dat ik genoodzaakt ben u te verdragen , fchandvlek
der natuur,, is nnj ,zoo fmartelijk, alsof ik tweemaal moest
flerven ; zoo fprak de leeuw , toen hij ten laattle ook nog
door den ezel getrapt werd.
rusticam, lees
No. IV. Bl. a55. flaat, in den titel van wA GNE
I38. in de noot reg 3. patiens, lees paticris; reg. 5. lectlonq,
rasticani
innoxiore,
voor
tnnext0Ye.
voor lectioni; reg. 6

BOEKBESCHOUWING.
Disputatio Theologica Inauguralis , exhibens interpretationem dictorum Jefu , Joannis c. XIV et XVI , quibus fe ad discipulos rediturum eosque revifurum esfe
promittit. Quam etc. publico ac folenni examini fubmittit H. j. DE HAAN HUGENHOLTZ, RysvicoHollandus etc. Lugd. Batay. , apud 171d. D. du Saar.
1834. oct. maj. 90 pag. f 1- 10.

Als loffelijke proeve van des Schrijvers kunde , vlijt
en lust in de uitlegging der Schriften des Nieuwen Verbonds , heeft Rec. deze Doctorale Disputatie met genoegen gelezen , en wenscht hem van harte geluk met
zulk een vereerend einde van deszelfs Akademifche ftudia. Zoo zeer naar waarheid en welmeenendheid deze
betuiging is , even zoo zal hij over den inhoud van dit
fluk vrijmoedig zijne gedachten zeggen , als achtende dit
vooral voor een' jongen Geleerde het meest nuttig, en
het meest overeenkomftig met die waarheid en vrijheid ,
Welke in het gebied der Letteren moeten heerfchen.
Na eenige opmerkingen over J o A N. XIV en XVI in
't algemeen , en over het oogmerk dezer Verhandeling,
houdt de Schrijver deze orde , dat hij, in het eerfle
deel , eerst de verfchillende gevoelens der Uitleggers over
het wederkomen en . wederzien , dat JEZUS in zijne affcheidsrede aan zijne discipelen belooft, voorileft , daarna zijn eigen gevoelen hieromtrent voordraagt , en dit
eindelijk uit verfcheidene plaatfen der gemelde hoofdflukken tracht te bewijzen. Waarop hij , in het tweede
deel , zijne verklaring met eenige van elders ontleende
bewijzen , ook door ze tegen anderer meening te handhaven , zoekt te verilerken. — Deze manier van behandeling komt Rec. niet in alien deele de gelukkiglle
voor : immers doordat de Schrijver zijn eigen gevoelen
terilond voorqp plaatst , heeft het nu reeds , en verBOEKBESCH. 1835. NO. 7.
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volgens ook wel eens in de bewijsvoering zelve, al het
aanzien van eene hypothefe, die hij op de bewuste plaatfen wil toegepast hebben , en die er dan ook in moct
gevonden worden. Verkicslijker fchijnt het te zijn , eerst
plaats voor plaats , waarin iets betrekkelijk het onderwerp mogt voorkomen , na te gaan , derzelver zin door
de grammatisch-historifche uitlegging te bepalen , en dan
te zien , of hieruit ook eenig algemeen refultaat te trekken zij : en mogt dan al eens het hier voorgedragene gevoelen des Schrijvers (vooronderfteld zelfs , dat dit over
het algemeen het ware is) niet overal houdbaar bevonden
worden , wat zwarigheid ? het is ons immers om waarheid te doen.
Welk is dan nu bet denkbeeld , dat HUGENHOLTZ
meent op alle die plaatfen der affcheidsrede van jEz u s
toepasfelijk, te zijn , waar van deszelfs komen of wederkomen of wederzien , in betrekking tot de Apostelen ,
gefproken wordt ? Ziet hid zijne eigene woorden, p.
10: „ JESUM fe , brevi post fuum discesfum , modo
• invifibili quidem et mente tantum percipiendo , fed
„ fine ullo dubio , its esfe manifestaturum ; atque ita
„ quidem , ut praefentiae JESU, ejus auxilii , favoris
„ et caritatis redderentur quam certisfimi, fuaeque
„ cum ipfo conjunctionis confcii. Hie autem reditus
CHRISTI distinctus quidem foret ab inflitutione et
donis
Spiritus S. , quae Pentecostes die discipulis lar„
„ gienda esfent , verum fimul cum his arctisfime June„ tus.” — De aard van dit Tijdfchrift laat Rec. niet
toe , zich in een breedvoerig onderzoek van die plaatfen , waarin HUGENHOLTZ, gedeeltelijk in navolging
van andere Uitleggers , dezen zin meent te vinden , in
te laten flechts met eenige aanmerkingen moet hij zich
vergenoegen. 1. Had hier in 't algemeen niet meer moeten gelet worden op den toeftand der leerlingen van JEZUS, en onderzocht , wat zij te dien tijde , en naar
hunne toenmalige behoeftc, door de woorden van j Ez u s moesten verftaan ? En dan twijfelt Rec. wel zeer ,
of zij er datgenc , wat de Schrijver wil , bij mogelijk-
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heid uit begrepen hebben ; ja of het waarfchijnlijk is ,
dat j E Zus hen toen met dit geheel bovenzinnelijke
zoude willen getroost , en hun niet liever iets meer zinnelijks , hoewel zelfs dit hun nog niet geheel header was,
verfchaft hebben. — 2. Een eerfle bewijs voor zijne
telling ontleent de Schrijver daaruit , dat j E z us in
deze redenen meermaals van zijn heengaan fpreekt , en,
daar dit van zijn vertrek naar den hemel te veritaan is,
ook zijn komen tot of wederzien van zijne discipelen op
zulk eene geestelijke wijze , als boven gezegd is , moot
verflaan worden : doch al ware ook het eerfte onbepaald waar , dan volgt immers nog niet , dat het laatfle
er lijnregt tegenover ftaan moet , en zulk eenen figuurlijken zin hebben : indien jEZus thans onder een' bedekten en verzachtenden term van zijnen dood fpreekt ,
is het dan niet natuurlijk , dat Hij ook onder omfchrijvende bewoordingen van zijn herieven gewaagt ? — 3.
Geheel ter gunfte van des Schrijvers hypothefe fchijnt
het te zijn , dat hij, j o A N. XIV: 2, Tra)av g pxolizt en
wapaA44,0ga, van elkander fcheidt, en hierdoor twee verfchillende zaken verftaat , namelijk de geestelijke wederkomst van jEzus, en de opnerning zijner vrienden tot
zich : niet alleen toch kan men gpvihru, per Hebraismum , hier voor pleonastisch houden ; maar de geheele
zin is immers door de tegenftelling duidelijk : „ Wij
zullen niet altijd gefcheiden , maar eens weder geheel
vereenigd zijn." — 4. Zoo komt fiet Rec. ook geheel
ex hypothefi gefproken voor , wanneer de Schrijver ,
p. 32 , bij de plaats, J o A N. XIV: 18 en volgg. , zegt:
„ Verbum gpxopect his in fermonibus de JEsu reditu
„ in vitam nunquam ufurpatur :" dit is toch juist hetgene , dat bewezen moest worden. Niet natuurlijk is
het ook , wanneer hij hier vervolgens GEwpav in tweederlei zin neemt, namelijk letterlijk bij Acrog, en figuurlijk
bij 15t4e1q , daar nogtans blijkbaar van den eenen hetzelfde
ontkend wordt , dat van de anderen wordt verzekerd.
Daarentegen keurt hij het af, dat fommigen het volgende
,• in twee verfchillende beteekenisien nemen , (namelijk
T2
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eerst voor het compof. civaCO , en dan als fimpl. Viv, het
zij letterlijk , of figuurlijk) hetwelk e,chter nog niet volftrekt noodig is , want de zin van E177 xal (ui;
$leteatie lean irnmers zijn : „ want als ik leef , zult
„ gij ook leven;" „ gij zult er getuigen van zijn ;" en
dit geeft voorwaar geen flaauwen zin , want dit was
voor de discipelen eene zaak van het grootile gewigt :
nogtans neemt hij zelf het in tweederlei zin , namelijk
het eerfte van J E z u s' leven in den hemel , het andere
van der discipelen geluk op aarde. — 5. Hoe veel
moeite de Schrijver zich ook geve , om te bewijzen , dat
de plaats , J o A N. XVI: 16 en volgg. , ook in den door
hem aangenomen zin moet opgevat worden , hij heeft
Rec. hiervan niet kunnen overtuigen. Niet alleen toch
fchijnt er geen de minfle reden te zijn , nm Oupth of
OIrrEalcz; (want het is , verg. XIV: 19 , duidelijk , dat
beide met elkander verwisfeld worden) hier in tweederlei
zin op te vatten ; maar ook de ganfche zamenhang van
deze plaats, en de toeftanci der discipelen , dien Jizus
vs. 20-22 fchildert , fchijnen duidelijk te wijzen aan
de eene zijde op het hen diep bedroevend gemis door
zijnen dood , en aan de andere op het hen hoog verblijdend wederzien door zijne opflanding ; maar welke
vreugde Hij wijfelijk noodig vindt reeds in het vooruitzigt te temperen , door den wenk , dat het voor eenen
korten tijd zou zijn , omdat Hij heenging tot den Vader : doch wat Hij er verder bijvoegt , was genoegzaam ,
om hen ook omtrent dit toekomende , dat hun nog
geenszins in alien deele duidelijk was , gerust te
Het aangevoerde moge intusfchen niet ftrekken , om
den jongen Doctor den lof te betwisten , dat hij voor
zijne itelling alles bijgebragt heeft , wat hij kon ; maar
om te doen zien , dat het , ten minfte naar het oordeel
van Rec. , alles niet zoo apodictisch is , als het den
Schrijver fchijnt voor te komen , en dat deze zich liever
moest onthouden hebben van zulke zegswijzen omtrent
anderer gevoelen , als h. v. deze is , p. 67 : „ Satis
„ fuperque nobis probasfe vidcmur , null° modo ferri
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„ poste interpretationem eorum" etc. Men kan zich
zulke hooge ingenomenheid met eigen gevoelen en zulke
beflisfende uitfpraak in een jong mensch zeer wel begrijpen , en eenigzins verfchoonen.; maar men mag hierin
toch ook behoedzaamheid aanraden, vooral wanneer het
gevoelens betreft , Welke met die van den een' of ander'
van deszelfs Leermeesters ftrijden : nederigheid en befcheidenheid kunnen zeer wel beftaan met zelfftandigheid,
en zonder het blindelings jurare in verba magistri.
Op de Thefes van eene Disfertatie is Rec. niet gewoon
veel aanmerking te nemen of te maken, als wetende niet
alleen , dat zij een offer zijn aan eene over 't geheel vrij
nuttelooze gewoonte , maar ook als bij eigene ondervinding wetende , dat men daarin (en ook wel eens in de
Dist. zelve) fomtijds flellingen moet nederzetten , die
meer het uitvloeifel zijn van de verkiezing en meening
des Promotors of Praefes , dan wel de uitdrukking der
eigene keus en overtuiging van den Doctor of Defendens. Bedacht hij dit niet , dan zou hij wel lust hebben , om ex animo te opponeren tegen de bier voorkomende 6de en lode Thetis. — Al wordt het toch in
de 6de door het gezag van u L L MA N N geflaafd , dat
J 0 A N. VIII: 36 ziet op de perfecta J E s u pietas et
virtus, Rec. vindt in de woorden van J E z u s zelven ,
in hunnen geheelen contextus befchouwd, genoeg gezag,
om te gelooven, dat het op deszelfs veracitas et veritatis amor ziet. Bij de lode zou hij vragen , of pas
van de Akademie komende jonge lieden bevoegd zijn , en
of het hun w61 that , om de volgende Thetis te ftellen:
„ Sacrorum Antistites , qui in vifitatione , quae
„ tur,, domestica , Seniorum auxilium aspernantur,,
„ imprudentius agere videntur :" hierin toch moet bij
gezond verfland, ook de ondervinding fpreken; en heeft
men deze laatfle , dan zal het oordeel welligt nog al
eenigzins anders uitvallen. Maar is het wonder dat
jonge lieden zulke Thefes , hetzij dan uit zichzelve , of
op aanrading van Promotor of Pracfes , ftellen , daar de
Theologifehe Faculteit van Utrecht zelve, v66r weinige
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jaren , eene Prijsvraag uitfchreef, om de Studenten het
nut der huisbezoeking te laten bewijzen ; waarvan een
pendant is de verleden jaar aldaar uitgefchrevene Prijsvraag , die hen uitlokt , om te betoogen , dat het ook
thans nog nuttig is over den Heidelbergfchen Catechismus to prediken P ! — Dan genoeg ! een ieder hebbe
zijne vrijheid, mits met nederigheid en liefde vereenigd ;
en niemand late zich daarin , uit zucht om flechts menfchen te behagen , beperken !
Wij verblijden ons intusfchen , eene goede proeve der
bekwaamheid van eenen Kweekeling der Amfterdamfche
en Leidfche School te hebben mogen aankondigen ; en
wij wenfchen hem in zijne verdere fludilin en werkzaamheden den besten voorfpoed.

Waarheid en Geloof. Of mijne Ontboezeming, in eenige
voorname kzonderheden, nader opgehelderd en ontvousvd. Door R. ENGELS, Predikant te Nieuwolda. Te Groningen, k R. J. Schierbeek. 1834.
In gr. 8vo. f : -80.

D

e Ontboezeming van Do. ENGELS is , gelijk men
kon verwachten , op verfchillende wijze beoordeeld geworden. Volgens het Voorberigt voor dit tweede ftukje
hebben manners van naam, nit onderfcheidene oorden
van ons Vaderland , hun genoegen, goedkeuring en in'lemming betuigende , hem aangemoedigd tot verder
fchryven. (?) Tevens geeft de Schrijvcr te kennen , dat
hij zich geenszins heeft laten affchrikken door niets beduidende bedenkingen of fchampere, beleedigende
vallen. Dit lezende , zou men moeten onderflellen , dat
er niet eene enkele gegronde aanmerking is gemaakt op
die Ontboezeming. Van het . tegenfchrift , dat order den
titel : Bedenkingen over de Ontboezeming van den
Weleen v. R. ENGELS , door een onderzoekend Gereformeerd Protestant, insgelijks te Groningen is uitgegeven , wordt met Been enkel woord melding gemaakt.
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Of doelt misfchien ENGELS daarop , als hij van niets
beduidende bedenkingen fpreekt ? In dat boeksken komen echter aanmerkingen en redeneringen voor , waaromtrent in de nader opgehelderde en ontvouwde Ontboezeming wel iets gezegd had mogen worden.
De Predikant van Nieuwolda geeft hier de reden op ,
waarom hij in het eerfle ftukje zijne Geloofsbelijdenis
deed voorafgaan. Hij laat eene menigte Schriftuurplaatfen volgen, in welke alien , naar zijn oordeel , het denkbeeld van plaatsbekleeding en vertegenwoordiging ligt.
Voorts tracht hij zijne ingenomenheid met de Mystiek te
verdedigen. Gaarne erkent Rec. met Do. ENGELS,
dat er in de Christelijke leer wordt gevonden , wat ons
verJlands-begrip overlifigt ; doch men kan de ongenoegzaamheid van bloote verJlands-theologie rnede voor ontwijfelbaar houden , een dor rationalisme afkeuren, tegen de begrips-heerfchapp y , tegen wzrktuigelilke godsdienfligheid , tegen wettifehen dwang, tegen fchfinvroomheid en werkheiligheid niet minder fterk , dan de
Schrijver , ingenomen zijn , en evenwel fommige ftukken
nit een ander oogpunt befchouwen , of althans bij de
prediking zich onthouden van zekere zegswijzen , welke
door de onkundige menigte ligt kwalijk begrepen en in
eenen zin opgenomen worden , die ftrijdt tegen den geest
van het Evangelie. Uit hetgene bl. 8 van de ware,
geesteltike godsdienfligheid bij de Mystieken van vroegeren tijd gezegd wordt, volgt geenszins., dat hunne denkwijze geheel Bijbelsch moet geweest zijn. Wanneer de
Eerw. ENGELS van Mystiek fpreekt , bedoelt hij de
verborgene vereeniging van den zondaar met Jezus in
God. Hij zegt : Uit hoofde van deze vereeniging
met Hem , die onze menschheid aannam , om in deze
aangenomene menschheid onze menschheid te vertegenwoordigen W.} God , gelijk Hij voor ons het Beeld is
van den Onzienlijken ; om het idëe der reine menschheid
daar te ftellen enz. ; om eene voldoening daar te ftellen
aan het Godsregt , hetwelk beide , ftraf en gehoorzaamheid , of liever , ecnc onbeperkte gehoorzaamheid , zelfs
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met overneming van ftraf, en het bitterst lijden eischte;
nit hoofde van deze vereeniging , van Zijue zijde, door
de aanneming van onze natuur,, van onze zijde door gcloof,, eene akt(?) van vrijwillige toeftemming enz. enz. ;
hierdoor is het, dat het Zane het onze is, Zane geregtigheid onze geregtigheid ," enz.
Dit zij genoeg over den geest van het boeksken ,
waarin voorts menige aanmerking voorkomt , die algemeen toegeftemd zal worden. Met eene minder polemifche bonding zou de Schrijver misfchien meer nut gefticht hebben.

Lesfen over de Christelgkc Hervormde Godsdienstleer.
Eene Handleiding voor jonge Onderwgzers en gevorderde Leerlingen. Te Sneek , bi F. Holtkamp. 1833.
In gr. 8vo. 140 bl. f 1- 25.

O

ffchoon bij het godsdienflig onderwijs , naar het Eenvoudig Onderwgs in de Godsdienst van BRINK, diens
voortreffelijke Handleiding voor mgne Leerlingen nog
altijd uitnemende dienst bewijst ,, kunnen evenwel deze
Lesfen hiertoe in aanmerking komen. Zij zijn v66r een'
geruimen tijd genoten onder de leiding van een' bekwamen en geachten Leermeester , en tot eigen gebruik in
gefchrifte gebragt. Tusfchenkomende omftandigheden en
verandering van betrekking veroorzaakten , dat het eigenlijke doel van dit opflel niet werd bereikt. De Schrijver
befloot tot de uitgaaf ten nutte van anderen. Hij erkent,
dat er beter onderrigt, door den uitmuntenden arbeid van
anderen , to verkrijgen is. Hij zendt echter deze Lesfen
in de wereld „ alleen in de ftreelende hoop ," zegt hij ,
„ dat zij, eenmaa/ opgenomen in de rij dier gefchriften ,
„ ook iets mogen toebrengen ter vermeerdering en nit„ breiding van ware godsdienstkennis en ter bevordering
„ van echt Christelijk geloof en Christelijke deugd.”
Ter bereiking van dit doel zijn deze Lesfen , welke naar
den leiddraad van BRINK ' S Onderwgs zijn behandeld ,
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en wat de afdeelingen betreft ook daarnaar zijn ingerigt , niet geheel ongefchikt , als leverende eene eenvoudige maar goede Handleiding voor jonge Onderwijzers , wien bet niet aanflonds gemakkelijk valt te katechizeren , en voor . gevorderde Leerlingen , die naar uitvoeriger onderrigt verlangen , dan hun onderwijsboekje
verfchaft , om te beter te kunnen antwoorden , en , is
dit noodig , ook opheldering te vragen omtrent hetgeen
hun dan duidelijker blijkt opheldering te behoeven. Dat
dit boekje niet door een' Onderwijzer , maar door een'
onderwezene is opgefteld , blijkt allerwegen , maar onderfcheidt dit ftukje ook van andere gefchriften genoegzaani , om bij al den voorraad , dien wij bezitten , in het
licht te kunnen verfchijnen.
Van ons kan niet worden gevergd , dat wij meer in
bijzonderheden zullen treden. Daartoe zijn deze Lesfen ,
zoo als zij voorgedragen zijn, weinig gefchikt. De Schrijver , die zijne pen gebruikt tot ftichting en niet tot verdeeling , ondervinde , dat de uren , door hem aan het
opfchrijven dezer Lesfen befleed , naar zijnen wensch ,
niet zullen verloren zijn !
Elementa Botanices , in ufum lectionum Academicarum ,
confcripta ab H. c. VAN HALL, Inftituti Regii Batavi Socio , Botanices et Oecon. ruralis Profesfore in
Academia Groningana. Groningae apud J. Oomkens.
1834. 8vo maj . XII , 244 pag. f 2 - 25.

B ij de menigvuldige boekwerken , die thans over alle
vakken van wetenfchap in het licht komen , wordt het
meer dan tijd , dat de Schrijvers zich met behoedzaamheld afvragen , welk doel zij zich met de uitgave hunner
gefchriften voorftellen. Het komt ons voor , dat alle
wetenfchappelijke werken , die werkelijk nuttig genoemd
kunnen worden , tot twee hoofdklasfen moeten gebragt
worden. Zij moeten namelijk of voor den grondigen benefenaar en kenner der wetenfchap gefchreven zijn , en
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voor dezen iets nieuws en waarlijk belangrijks behelzen
het zij door het ontdekken van Troeger onbekende zaken , het zij door wederlegging van aangenomene en met
het gezag des tijds toegeruste meeningen ; of zij zijn tot
handleiding voor diegenen opgefleld , welke zich met de
gronden eener wetenfchap wenfchen bekend te maken , en
kunnen dan zelfs hoogst voortreffelijke en verdienftelijke
gefchriften zijn , al behelzen zij ook geene nieuwe ontdekkingen. Het fpreekt van zelve , dat de eigenfchappen en de geheele inrigting van deze twee foorten van
boekwerken verfchillend moeten zijn ; en het is aan de
verwarring van beide doeleinden , aan het miskennen van
die eigenaardige flrekking , dat wij aan den eenen kant
vele mislukte boeken , maar aan den anderen kant ook
vele verkeerde beoordeelingen van werkelijk goede boeken moeten toefchrijven.
Het werk , dat voor ons ligt , behoort tot de laatfle
foort ; het zijn Grondbeginfels , welke daarin vervat zijn.
In den eerften opflag twijfelden wij eenigzins aan de nuttigheid van dergelijk eene handleiding tot de kennis der
planten , denkende aan de menigte goede , ja zelfs uitftekende elementaire boeken over deze wetenfchap, wier
vervaardiging zelfs de eerfte Geleerden in Engeland, Frankrijk en Duitschland niet beneden zich hebben geacht ,
daarin voorgegaan door den onflerfelijken Zweedfchen
Natuurkenner L I N N A E U S. De lezing evenwel dezer
Elementa heeft ons tot een ander gevoelen gebragt ; en,
hoezeer ons vele dier buitenlandfche handleidingen vrij
wel bekend zijn , moeten wij echter erkennen , dat het
bij dezelven eene waardige plaats beklecdt , en zich, als
Akademifche handleiding, zelfs boven vele derzelven voordeelig onderfcheidt. Het is namelijk beknopt , bevattelijk en in eene goede orde gefchreven ; en in ons Vaderland , waar de Latijnfche taal nog bij het Akademisch
onderwijs gebezigd wordt , heeft het daarenboven de
aanbeveling van in die taal te zijn opgefleld , waarin ,
behalve de Philolophia botanica van LINNAEUS,
nns alleen twee bandleidingen van LINK bekend zijn
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(Philofophiae botanicae novae Prodrornus , Goettingae
1798; — Elementa Philofophiae botanicae. Berolini
1824.) Van dit laatfte werk van LINK, een overigens
verdienftelijk en zeer belangrijk boek, zegt VAN HALL
teregt „ tironis captui non accommodatus ," en het
eerfle is flechts eene korte fchets , zonder vermelding van
planten - ontleedkunde en phyfiologie , welke deelen ook
door L I N N A E U S in zijne Philofophia botanica zeer
verwaarloosd zijn ; terwijl daarenboven de latere natuuronderzoekers zoo vele ontdekkingen in deze deelen der
Botanic gemaakt hebben , dat zij aan dezelven eene geheel nieuwe gedaante gegeven hebben.
Wij gelooven derhalve , dat de Hoogl. VAN HALL
een nuttig werk ondernomen , en dat hij daardoor op de
erkentelijkheid der Akademifche jeugd aanfpraak heeft.
In de Nieuwe Beginfels der Kruidkunde van A. RIC H ARD, welke v66r ruim vier jaren in het Nederduitsch zijn uitgegeven , ontbreken vele hier behandelde
zaken ; andere zijn er meer breedvoerig in voorgefteld.
Wij twijfelen niet , of deze -beide boeken zullen weldra
de eenigzins verminkte vertaling van w I L D E N 0 w's
Grundrifs , met welke de aanvanger zich hier vroeger
behelpen moest , op eene nuttige wijze vervangen.
De volgorde dezer Elementa Botanices is deze : Pars I.
De doctrina Botanica et de planta univerfe; Pars II.
Organographia, five defcriptio organorum, quibus planta
conflat ; Pars III. Anatomia, five deftriptio partium
elementariarum , ex quibus organa plantarum compofita funt ; Pars IV. Phyfiologia ; Pars V. Phytographia,
five dispofitio et defcriptio fystematica; Pars VI. Geographia botanica. De terminologie, gelijk men Naar gewoonlijk noemt , is dus verfpreid in twee boofddeelen : terwijl men narnelijk de zelfflandige naamwoorden , die deelen der plant uitdrukken , verklaard vindt in het tweede
hoofddeel , moet men de bijvoegelijke naarnwoorden in
het vijfde hoofddeel opzoeken. Wij gelooven, dat voor
deze rangfchikking veel to zeggen valt. Aan meer bedenking onderhevig is het veelligt dat in het tweede
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hoofddeel de verrigtingen der deelen, der bladeren b. v.,
befchouwd worden, en dus de bijzondere phyfiologie van
de algemeene , in het vierde hoofddeel behandeld, afgefcheiden is niet flechts , maar dezelve voorafgaat. Even
zoo zou men kunnen vragen , of niet het derde hoofddeel het 'tweede moest voorafgaan. Maar de Heer v A N
HALL berigt ons in de Voorrede , dat de volgorde van
het boek die zijner lesfen is , en bij deze laatflen moet
men dikwijls meer op het jaargetijde dan op ftrenge
wetenfchappelijke orde letten ; terwijl ontleedkunde en
phyfiologie zeker beter des winters behandeld kunnen
worden , dan de terminologie , bij gemis aan verfche
planten. Onder de werken over planteniinatomie , op
bl. 6-8 opgegeven , misfen wij met eenige bevreemding
F. J. F. ME YE N ' S Phyfotomie, Berlin 1830, van welk
werk wij ook in den loop dezer Elementa nergens melding vinden gemaakt. In het laatfle hoofddeel volgt de
Schrijver hoofdzakelijk den arbeid van scnou w.
Drukfouten , behalve de achter het werk verbeterde ,
zijn ons flechts zeer weinige voorgekomen. Over den
Latijnfchen ftijl verontfchuldigt zich de Schrijver misfchien meer dan noodig was. Aileen zouden wij het afbreken der woorden , b. v. „ ftructura plantarum ,
Mono- et Dicotyledonearum ," hoezeer der kortheid bevorderlijk , niet gaarne algemeen zien invoeren , al worden wij door onze Duitfche naburen daarin voorgegaan , volgens het in de Germaanfche taaltakken algemeene gebruik.

Merkwaardige Waarnemingen van behandeling era genezing door het Dier%*k Magnetismus en Somnambulismus. Door B. J. M E IJ E R Magnetifeur te
flerdam. IIde Deel, in 3 Stukken. Met Platen. Te
..elnyierdam, b !'j T. J. Wijnhoven Hendrikfen. 182934. In gr. 8vo. Te zamen 496 bl. f 4 - 80.

Gefchriften over het Magnetismus , van wie zij ook
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, met de woorden van R U D O L P H I te veroordeelen , zoude den onpartijdigen beoefenaar der wetenfchappen niet voegen , vooral wanneer zij de vruchten van
bedaarde oogenblikken zijn van iemand , wiens lens altoos zal zijn : eerlijkheid in wandel , trouw in handel
en opregtheid in mededeeling. (Voorberigt van het Ilden
D. 2de St.- bl. V en VI ; vergelijk hiermede hetzelfde
Stuk bl. 230.) Men zoude inderdaad tegen eigene overtuiging , althans tegen een vrij algemeen erkend gevoelen handelen , indien men het Magnetismus naar den
volgenden maatftaf Wilde beoordeelen : „ Ik heb (zegt
RUDOLPH!) in het Magnetismus en deszelfs wonderen, met al den aankleve van dien, niets dan dwaling en
bedrog gevonden. Ik zoude geheel van hetzelve zwijgen ; maar het is bij hee Magnetismus niet flechts om
eene eenvoudige , onfchadelijke Theorie te doen , zoo als
er vele verrijzen en verdwijnen : door het Magnetismus ,
gelijk het zich voordoet , worth voor elke verkeerdheid
de deur opengezet ; het tast de wetenfchap verderfelijk
bij den wortel aan ; het gaat hand in hand met de Dweeperij (Mystiek) en met de Logen." (*) Ook bij een
desgelijks zeer ongunftig , nog ten jare 1833 afgelegd getuigenis door den Hoogleeraar R I C H E R A N D gevoelt men geene vrijheid , zich met de gevoelens van
beide deze Geleerden te vereenigen ; te minder , daar een
niet min beroemd en braaf man , de Hoogleeraar H u r EL A N D (4), na een vijftigjarig onderzoek , zich dus
laat hooren : „ der Magnetismus hat faktifehe Existenz ;" vervolgende hij verder: „ Het is met de daad bewezen , dat er eene gefteldheid (als het Magnetismus) in
het bewerktuigde leven kan plaats hebben , welke echter
(*) Grundrifs der Phyfiologie.
(t) Nouveaux Elemens de Phyfiologie, par M. aiRARO
Brux. 1833. pag. 260: — „ Ds ont fourni le champ le
plus vaste aux vaines fuppofitions de l'ignorance et du charlatanisme." En pag. 261. noot 2.
(1) Journal der pr. Heilkunde von C. w. H U F E L A N D
U. E. OSANN, 1834, Julius , S. 44.

286

B. J. MEIJER

reeds vroeger den natuurkundigen bekend was onder den
naam van Somnambulismus , Catalepfis , Ecftafis. —
Zij ontwikkelt zich in het zenuwftelfel , in hetwelk eene
ziekelijke wijziging geboren wordt, die dezelfde verfchijnfels oplevert , als thans bij het Levensmagnetismus worden waargenomen. Deze gefteldheid kan bij voor
haar vatbare voorwerpen door een ander voorwerp opzettelijk opgewekt en voortgebragt worden." Tegen zulk
een getuigenis valt niet veel in , te brengen , al dacht ook
eene geheele Commisfie (*) minder gunftig over het
Magnetismus , dan dit het geval fchijnt met die , welke
federt zes jaren in Frankrijks Hoofdflad met dit onderzoek bezig fchijnt te zijn , omtrent wier eensgezindheid
evenwel eenige twijfel wordt geboren , wanneer men de
laatfte handelingen der Academic royale de Mddecine heeft
nagegaan. Het fchijnt uit die zelfde handelingen ook te
blijken , dat men vooreerst nog op geene bellisfende oordeelvelling zal kunnen hopen ; hetwelk trouwens over een
zoo ingewikkeld vraagfluk zeer moeijelijk , misfchien voor
nog zeer geruimen tijd onmogelijk zal zijn. Om deze
redenen moeten derhalve , gelijk wij reeds te kennen gaven , ook alle beoordeelingen over bet Magnetismus en
deszelfs uitvloeifels met zeer vele bezwaren gepaard gaan.
Is het Magnetismus (om tot RUDOLPHI terug te keeren) geene voorbijgaande Theorie , al is deszelfs fchadelijke
ftrekking en invloed op de wetenfchap flechts van een
wanneer het met dweenog ondergefchikt belang ;
perij en logen een verbond kan aangaan ; wanneer
(om de kalmere taal van HUFELAND te bezigen) het
gebreken oplevert , misleiding en bedriegerij in de hand
werkt , de zinnelijkheid bevordert , de gezondheid der
dan wordt het toch een geziel in gevaar brengt ,
wigtig iets ; te gewigtiger,, omdat het niet flechts bin(*) Rapport fur les experiences magnetiques faites par /a
Commisfion de 'ilcarlemie royale de Medecine. Paris 1831.
(t) Bijgeloof en bedrog fchijnen er toch onder te kunnen
fchuilen; verg. Ilden D. 3de St. bl. 481.
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nen het gebied der wetenfchap blijft , maar zich in den
kring van het dagelijkfche leven binnendringt.
Is het Magnetismus derhalve meer dan misleiding van
zichzelven , dan zinbedrog en fpel der verbeelding , beftaat het , werkt het niet flechts op het ligchaam ,
maar is de werking van het eene wezen op de hoogere
vermogens van het andere waarfehilnlijk , mogedijk , indien al niet bewezen, hoe men dit verband gelieve te
noemen , Rapport , zoo als dit tot dusverre gebruikelijk was , of , met de meer krachtige , bedenkelijke , in
geen geval nietsbeteekenende uitdrukkingen van BILDERDIJK (*) , die nog meer klem zouden hebben ,
waren zij minder hartstogtelijk geuit , — het zal den
verftandigen Reeds een gewigtig , den voorzigtigen een
bedenkelijk middel zijn en blijven. Kunnen , volgens
H U F ELAND, ziekelijke aandoeningen , van het zenuwftelfel afhankelijk , door het Magnetismus genezen worden , zoo zal het in deze klasfe van middelen de verdiende plaats blijven bezitten , en is dit mogelijk zonder
te pas brenging van het Somnambulismus , des te beter.
Wij , die met den Heer MEIJER , Schrijver van het
bovengemelde werk , geheel onbekend zijn , laten hem
onder de befcherming der wet , die hem als Magnetifeur patent verleent. (Onder welke klasfe wordt dit bedrijf gerangfchikt , en moet ook in andere &dem' voor de
uitoefening van het Magnetismus patent genomen worden?)
Waar echter een Geneesheer reeds aanwezig is , werke men
niet buiten om denzelven been; (Ilden D. 3de St. bl. 389 ,
in verband met IIden D. 2de St. Voorb. bl. VI)
dit geeft geenen gwifligen dunk ; ook kan de openbare
vermelding hiervan dengenen , die zulks deden , later
niet aangenaam , en der goede verftandhouding met den
Geneesheer niet bevorderlijk zijn. \Vie het Magnetismus wil
aanwenden , en tot dit einde zich met zijnen Arts niet
(*) OpJlellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud ,
nagelaten door Mr. W. BILDERDI1K, Me D. bl. 101.
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verflaan kan , mag hem immers voor zijne verdere moeite
dank zeggen ; geen Arts van eenig zelfgevoel , die in
dit geval niet van zelf zal terugtreden , en wiens gevoel
zoo fijn niet is , dien zal ook bet bedanken niet zeer krenken.
Uit bl. 480 ziet men , dat voortaan de genezingen door bet
Somnambulisme in het algemeen niet meer zullcn uitgeoefend worclen , met doorwafemde flaapmutfen te doen examineren .1 Of dit daaruit voortfpruit , dat Mejufvrouw
STEFFENS onvatbaar voor den magnetifchen flaap
fchijnt geworden te zijn , dan wel nit HUFELAND'S
aanmerking , laten wij aan zijne plaats. Indien het laatile ,
zoo zou het zucht vertoonen , om , met verfmading van
alien gewin langs bedriegelijke wegen , voortaan met de
Geneeskunde te willen medewerken , om het b9geloof of
het bedrog to onderfchciden, en nuttig te willen zijn
aan de uitbreiding der kennis in het vak der wetenfchappen, (bl. 481.) — Wij erkennen volkomen , met
M EUER „ dat , alhoewel men in de laatfie jaren
verbazend groote vorderingen in het geneeskundig vak
gemaakt heeft, er in hetzelve nog zeer veel to wenfchen (neen , ook te doen) overbliift , (bl. 489.) (*)
Daar wij op twee plaatfen SPIRITUS MINDENERIE
(bl. 493) lezen , houden wij dit voor meer, dan eene
domme drukfeil. Het moet (zoo het noodig mogt zijn
dit te zeggen) de algemeen bekende geest van M I ND E R E K (fpiritus Mindereri) zijn. Ook vergist zich
M E IJ E R , het been en weer trekken der zenuwen aan
een geflagt , van deszelfs huid en ingewanden ontdaan,
dier gezien te hebben ; het zal hem allezins noodig
wezen , wanneer dit bij eene andere gelegenheid nader
mogt ontwikkeld worden , deswege vooraf zich beter
met de zaak bekend te maken. Het befluderen der
levenskrachten vordert eene goede ontleedkundige en
uitgebreide natuurkundige kennis en eenen .wijsgeerig
(*) Deze zoetvloeijende plaats vergelijkende met die op
bl. 367 voorkomt , words men onwillekeurig herinnerd aan
den Brief van Apostel JAconus, H. IV: 10.
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geoefenden geest , welke den man te eenemaal fchijnt te
on tbreken.
De Platen ftrekken het werk noch ten fieraad , noch
ter opheldering van het aldaar niet zeer duidelijk roorgellelde.

Histoire de la civilifation morale et religieufe des Grecs
dans les fi &les hdroIques , par r. VAN LIMBUR G
B R O U W E R, Profesfeur d'Histoire et de Littdrature
ancienne , Membre correspendant de la 2me et 3me
clasfe de l'Inflitut Royal des Pays-Bas , etc. Tome I.
A Groningue , chez IV van Boekeren. 1833. 8vo.
367 pag. f 3 - 75.

H

et gebeurt zelden , dat een grondig wetenfchappelijk
werk door onze landgenooten in de Franfche taal wordt
uitgegeven. Voorheen werden die fchriften , vooral bij
ons , meest altijd in 't Lattyn gefchreven , en waren
dan , bij innerlijke _ waarde , van een good vertier door
geheel Europa verzekerd. Sedert echter het fchrijven in
't Latfyn bijkans overal (wat althans grootere werken
aangaat) heeft opgehouden , werd ook bij ons het fchrijven over geleerde , althans degelijke onderwerpen in de
landtaal gebruikelijk. Ons beperkte Publiek en de weinige bekendhcid met onze taal buitenslands deed echter
fommigen , bij onderwerpen van wijsgeerigen inhoud ,
der Franfche taal de voorkeur geven , welke veelzins ,
als Europefche fchrijftaal , de Latainfche verving , zoo
als bij den uitnemenclen FRANCOIS HEMSTERHUIS,
den Schrijver der echt Sokratifche Zamenfpraken. Gefchiedkundige werken en onderzoekingen van belang herinneren wij ons nog niet , in de Franfche taal door
Hollanders gefchreven te zijn. De Hoogleeraar VAN
LIMBURG BROUWER, bekend door een aantal letter- en oudheidkundige gefchriften , vooral over de Griek[che Oudheid- en Letterkunde , in de moedertaal , heeft
gemeend , een meer uitvoerig werk over de zedelfike en
BOEKBESCH. 1835. NO. 7.
V
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godsdienflige befchaving der Grieken , eenigermate als
vcrvolg dienende op een gelijkfoortig werk over Egypte ,
in de meer algemeen gelezene taal onzer naburen te moeten uitgeven , ten einde zich een grooter Publiek te verfchaffen. Zijn verblijf van eenige jaren te Lnik , alwaar de Franfcbe taal de eenige in gebruik is, kan hem ,
door meerdere gemeenzaamheid met dezelve , in dit befluit hebben verflerkt. Wanneer wij echter nagaan , dat
vroegere werken , zoo als NIEBUHR ' S en c o o K's Reizen, s T U A R T ' S RomeinfcheGefchiedenisfen, enz. in ons
land gereed vertier vonden , zoo levert het juist geen
vereerend bewijs voor den hechten fmaak onzer landgenooten van dezen tijd , dat M E S S C HAER T ' S vertaling van GIBBON is moeten achterblijven , en dat een
VAN LIMBURG BROUWER zijne geleerde en belangrijke onderzoekingen over bet meest beroemde yolk der
Oudheid in eene vreemde taal heeft moeten flellen , omdat hij vreesde , dat het onderwerp ons Publiek niet genoegzaam zon e kunnen boeijen ; en dit, terwijl wij
met de ellendigfle Romans , oorfpronkelijk en vertaald ,
overftroomcl worden — Doch het zij zoo ! De Franfche taal is bier te lande z66 algemeen bekend , dat. degenen , die belang in bet onderwerp flellen, ook dit werk
gaarne in die taal zullen ter band nemen. En rijkelijk zullen
zij hunne moeite beloond vinden. De Schrijver wilde een
tafereel ophangen van den zedelijken en godsdientligen
toeftand der oude Grieken, gelijk hij vroeger,, in zeker
opzigt , de Egyptenaars had befchouwd , doch , uit
hoofde van de hier rijkelijker vloeijende bronnen, naauwkeuriger en meer in bijzonderheden. Hij achtte nogtans , wegens de groote veranderingen , welke de Griekfche befchaving heeft ondergaan , de Heldeneeuwen van
de latere tijden , te moeten affcheiden , en zich in het tegenwoordige werk (hetwelk met nog 6en Deel volledig
zal zijn) alleen tot de cerfie te moeten bepalen. Het
voor ons liggende Deel behelst de zedelyke ontwikkeling
en befchaving; het volgende zal de godsdienflige in zich
bevatten.

HISTOIRE DES GRECS.

291

De gang der onderzoekingen is de volgende. Vooraf
gaat eene befchouwing van het land , ten einde den invloed
der luchtflreek , der zean , als middelen van gemeenfchap , der bergen en van andere middelen tot wijziging
van het volkskarakter , na te gaan. Het tweede Hoofdfluk
bevat alsdan een onderzoek over Griekenlands vroegfle
bevolking , zoo wel inboorlingcn (wier oorfprong men
niet kan nagaan) als buitenlandfche volkplanters uit
Pheniciê , Klein-Azie en Egypte , tot op den Trojaanfchen oorlog. In het derde , vierde en vijfde Hoofdftuk
worth alsnu de eigenlijk zedclijke toefland en befchaving des yolks , zoo van de gunflige als ongunffige zijde, bet karakter der mannen , de toelland der vrouwen ,
de verflandsontwikkeling en kinderlijke gemotdsgefteldheid van dit yolk nagefpoord. De overleveringen omtrent de vroegfle bercha.vers der Natie , van PROMETHEUS tot THESEUS, alsmede de raadfelachtige
Kureten , Kabiren enz. , zijn het onderwerp der befchouwingen in het zesde Hoofdftuk , waarin tevens betoogd wordt , dat de Grieken nooit eene Priesterkaste
()Thad hebben. Het zevende en achtfle HoofdItuk loopen over de middelen tot befchaving , door de vroegfte
Wijzen gebezigd , over die wijsheid of wetenfchap zelve ,
en over de perfonen , aan we-lke zij werd toegerchreven ,
van OLEN tot ORPHEUS, waarin dan de Schrijver
met velar der thans meestberoemde Geleerden nopens
den zin der oude fabelen in het ftrijdperk treedt.
Wij hebben dit week met uitflekend genoegen gelezen. Het onderwerp is niet nieuw ; maar bet wordt
hier met zoo veel kunde aan de eene, zoo veel fmaak
aan • de andere zijde behandeld , dat men zoo wel de verbazende belezenheid en ouderwetfche vlijt (om eens dit
woord te gebruiken) des Schrijvers moet bewonderen ,
als met genoegen deze geweldige masfa tot een behagelijk geheel ziet bewerkt , en de opgegevene karaktertrekken of ftellingen telkens met belangrijke voorbeelden
ziet bevestigd of opgehelderd. Het aardrijkskundige gedeelte is met levendigheid gefleld , en voldoet aan het
V2
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oogmcrk , het betoog , dat de grond van Griekenland
Kastengeest noch Despotismus kan laten opkomen zeer
juist. Daarbij is de Franfehe itijl , zonder wegflepend
te zijn , goad en zuiver. Indien onze zuidelijke naburen niet volftrekt liever fraaigefchrevene onwaarheden ,
dan gefchiedkundige , waarheidlievende onderzoekingen
in een' onopgefmukten , eenvoudigen flij1 lezen willen ,
moet dit werk goeden opgang bij hen maken. De Schrijver houdt zich ook bij voorkeur aan de echte , oude
bronnen ; hij betuigt , de nieuwere Schrijvers niet te
hebben geraadpleegd, dan na , volgens die berigten der
Oudheid , zijn gevoelen te hebben gevestigd.
Doch fchoon wij over 't algemeen en voor verreweg
bet .grootfte gedeelte de bewerking zeer goed. vinden, en
op de meeste punten met den Schrijver bet eens zijn ,
zoo zijn er ook andere , waaromtrent wij in befcheidenheid onze aanmerkingen zullen mededeelen.
De Schrijver beweert , (bl. 69, 70) dat de Pelasgen,
Griekenlands vroegfle bewoners , na de nederlaag door
DEUKALION, uit Griekenland naar Klein - Azle zijn
getrokken. Wij vinden dit wel bij D I O N Y S I U S van
Halikarnasfus; doch een betrekkelijk zoo jong Schrijver
heeft bij ons omtrent zulke overoude Gefchiedenisfen ,
waar het niet bepaaldelijk Italie , het onderwerp zijner
nafporingen , betreft , weinig waarde. Wij zouden nog
altoos eerder dcnken , dat de Pelasgen , die wij ten tijde
des Trojaanfchen oorlogs in Klein-Azie vinden, aldaar
steeds gewoond hadden , en dat dit yolk , hetzij v66r
de overitrooming , welke misfchien Griekenland van
Azle afgerukt heeft , hetzij naderhand over de eilanden
als zoo vele bruggen , uit Azle is gekomen. Immers ,
de Schrijver zelf gelooft aan geene autochthonen, of
aardmannen ; en van waar zouden dan de Pelasgen , bewoners van Arkadie , anders gekomen zijn , dan uit de
algemeene wieg der volken , uit ./1.ziJ? Wij erkennen
wel , dat dit yolk zeer zwervende was ; maar noodeloos
heen en weder trekken kunnen wij het toch befparen. —
Omtrent den oorfprong der Hellenen wordt ook (bl. 80)
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weinig gezegd. Wij lezen fteeds van DEURALION en zijne

zonen; maar waar was het yolk, waarover die Vorst en zijne
zonen gebied voerden ? Van waar kwam het ? HoogstwaarThraciil, en het noor-

fchijnlijk ook uit Azië , en wel over
delijke gebergte , waarop , bij den

Parnasfits,

dit nieuwe

y olk onder DEUKALI O N, verfterkt door het bondgenoot-

Lelegers en Kureten, met de oude bewoners, de
Italie ,
hetzij naar Attika dreef. De zwarigheid is nog niet opgelost , hoe de Pelasgen van Attika (volgens ilellige getuige-

fchap der

Pelasgen,

in botfing geraakte , en dezen hetzij naar

nisfen de oude bewoners van dit land) van hunne flamgenooten
uit

Thesfalie zoo zeer verfchilden, door IIERODOTUS van dezen

onderfcheiden worden , en dezelve ten flotte verdreven. Zou-

Iriniews in 't. algemeen, en de Atheners in 't bijPelasgen gemengde Hellenen zijn (de rustelooze
aard der Thniers flrookte wel met dien der zwervende Pelasgen); de Doriers daarentegen weer zuivere en onvermengde
Hellenen? Erkennen wij echter liever onze onkuncie , het gevolg
den ook de

zonder,, met

van de verwarde berigten der Ouden , en de genocgzame onmogelijkheid , om dezen bajert te ontwarren , die ook in de
jongite tijden de tegenftrijdigfie gevoelens heeft doen ontflaan.
Wij zouden niet zoo veel gewigts hechten aan de eigennamen
van perfonen , als flichters van later bekende volken of fleden , ZOO als LELEX, LACEDMON, SPARTA (p. 85).
C LA V I ER fchijnt ons dit te overdrijven , en onze Schrijver
met hem. Met CEKROPS, KADMUS en PELOPS begint er
een enkele lichtftraal op te dagen.
De drie Hoofdflukken , die de zedefchildering der oude Grieken bevatten , zijn ons meesterlijk voorgekomen , en wij hebben de bekwaamheid en vlijt des Schrijvers bewonderd , om
zoo vele verftrooide trekken tot ben beeld CC vereenigen.
Hij laat zich daarbij niet door vooringenomenheid voor zijne
geliefkoosde Grieken wcgflepen , maar erkent in de fterkfte
bewoordingen hunne ruwheid cn wreedheid , het gevolg
der Clerk ontwikkelde ligchaamskracht boven de fluimerende
zielsvermogens dier vreefelijke helden. De Schrijver doet
zien dat zecroof toen , gelijk bij de hedendaagfche , weder
tot barbaarschheid vervallene

Grieken , zeer algemeen was.

De noodzakelijkheid van den fteun des huisvaders (en wel
eens huisvaders in de kracht des mannelijken leeftijds) voor
het gezin , in een' djd van zoo weinig openbare veiligheid ,
was derhalve . dringend : grijsaards , knapen en vrouwen waren
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aan mishandelingen blootgefleld. Het regt van den fterkften
heerschte alom. Hier was het, dacht ons, de plaats, om
uic dezen toeftand der Maatfchappij die zoo vaak geroemde

vriendfchap der Ouden, van

THESEUS en PIRITHOUS,
ACHILLES en PATRORLUS, ORESTES en P Y LADES,

te verklaren, fchooner zekerlijk in fommige tatwerkfelen
dan in de drangreden: onderlinge verdediging, of ook wel (in
het eerfle voorbeeld) zamenipanning tot aanval en roof. Van
het laatfte is lets gezegd, bl. 130, maar Diets bepaalds over
die zoo beroemde

vriendenparen der Heldeneeuwen, Welke

toch een der meest kenfchetfende trekken derzelven waren.
Daarentegen wordt de bloeclwraak , en de daaruit voortkomende , hetzij gedwongene, hetzij vrijwillige ballingfchappen,
uitnemend opgebelderd. Nogtans komt bet ons voor, dat

VAN LIMBURG BROUWER niet zulke jonge en onzekere
getuigenisfen, als die van PARTHENIUS, PHILOSTRATUS
en vooral TZETZES, had moeten aanhalen: zij bewijzen
Diets of te veel. Om flechts ddn voorbeeld te geven: de
Schrijver haalt, op bl. 133, het verhaal van PHIL ()STRA-

Trojaanfche gevangene
zou hebben opgegeten Niemand zal toch hieruit opmaken,
dat de Grieken immer kannibalen geweest zijn. Hoe veel that
TUS aan, dat Act-111,1.Es eene jonge

kan men this op zulke onzekere getuigenisfen maken , ook
voor de kennis der zeden?
Uitnemend is weder de fchildering van den toeftand der vrouwen bij de

Grieken; en de bijgebragte voorbeelden toonen, dat

dezelve in fommige opzigten veel had van dien, welken wij
nog bij onbefchaafde, zelfs wilde Nation opmerken. Echter
komt het ons voor , dat die toeaand in de Heldeneeuwen
bier wat al te ongunflig is voorgefleld. Er waren , ja , vele
uitfpattingen bij die ruwe natuurmenfchen, die in volgende
tijden niet voorkomen; juist de meerdere belangflelling in de
vrouw maakte den minnenijd geweldig: maar waar ontmoeten
wij in de fchoonfle, bloeijendae tijden der
nebesten tooneelen van

huwelijksliefde,

Griekfche Gemee-

als die van ALCESTIS

tot ADMETUS, van HEKTOR en ANDROMACHE, van
ULYSSES en PENELOPE? Hier komt bij, dat de beruchte

Heteeren in die Eeuwen de zeden wel nog Diet verzachtten , maar , 00k niet verpestten, en dat, blijkens onzen Schrijver zelven, (gelijk hij echter flechts ter loops vermeldt) de
fchandelijke mannenliefde bij de Grieken ten tijde van H 0MERUS nog onbekend fchijnt geweest te. zijn; een uitite-
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kend voorregt der Heldeneeuwen boven die latere tijden!
Eene uitzondering heerschte te dien aanzien in

Kreta,

waar,

ten minfte volgens het gewone gevoelen, de wet van MINOS
die onnatuurlijke misdaad zelfs voor eervol zou hebben verklaard , hetwelk echoer MEUR.SIUS, volgens eene uitdrukkelijke plaats van MAXIMUS T YRIUS, ontkent. De Heer
VAN LIMBURG BROUWER meent, dat MINOS de reeds
ingeflopene verfoeijelijke gewoonte eenigermate had willen
wijzigen en eene rigting geven ten goede. Wij kunnen dit
van zulke Dude tijden niet denken. Dit kwaad zou zich uit

Kreta

Homerifche tijden befmet

verdcr verfpreid, eu ook de

hebben. Maar men treft er fchijn noch fchaduw van aan. Wij
gelooven dus , juist omgekeerd, dat de

pederastie

ten tijde

van M I N O s nog flechts een hooge trap van vriendfchap
was, maar in bet latere zedebederf tot de gemelde fnoodheid
verviel, wanneer fommigen, zoo als SEXTUS EMPIRICU S,
(die er zelfs onze eerlijke, kuifche

Duitfche voorvaders
Kreta, zelfs in

mede bekladt) aan de geheele inrigting van

de Heldeneeuwen , dat bederf toekenden. — Ook werd de huwelijkstrouw, althans bij de vrouw, en de regten der mannen
op hunne echtgenooten, in de Heldeneeuwen heilig gehouden, zoo als onze Schrijver te regt vermeldt. De vrouwen
waren ook van veel meer aanzien, dan ten tijde van PE-

Gymecan bijna werden opgefloten,
Heta'ren de plaats , om den mannen het leven te

RIKLES, toen zij in de
en aan de

veraangenamen, moesten overlaten.
Na eerst de min gunftige zijde van het

Griekfche karakter

te hebben befchouwd, keert de Schrijver het blad om, en
fpreekt nu ook van hunne goede hoedanigheden, zoo als van de
geheel natuurlijke en ongernaakte uitdrukking der gewaarwordingen, de zucht voor het nieuwe en verrasfende (zekerlijk door overdrijving tot liefde voor het wonderbare en
avontuurlijke vervallen), hunne gastvrijheid , menfchelijke
gewaarwordingen (die ook naderhand het treurfpel, bij uitiluiting van andere oude volken, alleen bij hen deden bloeijen), gezelligheid , en gevoel voor natuurlijke fchoonheid ,
hetwelk de kunflen naderhand tot zulk eene uitftekende.
hoogte verhief.
Gaan wij nu over tot de beroemde perfonen en genoot-

Griekenlandhebbenbijgedragen , zoo komen onder de laatften de Kureten-, Korybanten,

fchappen, die tot de befchaving van

Tekhinen , Daktylen

en

Kabiren ,

benevens eene Coca van
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Cyklopen voor. Zij worden alien niet zoo zeer als priestess,
maar als eene foort van werklieden, de laatflen daarentegen
als geheimzinnige Godheden befchouwd ; maar hunne verbor-

Samothrace , waarover zich in den jongflen tijd
Duitschland zoo vele pennen flomp gefchreven hebben ,

genheden te
In

worden niet of naauwelijks aangeroerd. Wij zullen weldra
zien , hoe dit met het flelfel des Schrijvers zamenhangt.

De

beroemde mannen , wier namen als natuurkenners (en

tevens als wonderdoeners, toovenaars of beheerfchers der natuurkrachten), als dichters , zangers , geneesheeren en zieners der toekomst in het oude

Grieke'nland met

zoo veel

'ulster bekend flonden, varkregen dien roem, volgens onzen
Schrijver, gemakkelijk. De algemeene diepe onkunde was
oorzaak, dat iemand, die zich daar boven flechts weinig verhief, met hewondering aangeflaard werd. Vandaar,, dat alle
die hoedanigheden eerst in denen perfOon konden vereenigd
zijn. De Schrijver helt grootelijks over , om aan die alien de
zucht toe te fchrijven , van door goochelfpel op de menigte
te werken, en aldus hun aanzien te vermeerderen. Doch naderhand , wanneer de befchaving zich uitbreidt , kan niet edn
enkel mensch meer dat alles vereenigen , ten minfte het gebeurt zelden ; en in

Griekenland , bij het voor fchoonheid en
dichters en toon-

zang zoo gevoelige y olk , moesten nu de

kunfienaars de meeste achting genieten. Dat nogtans alle
deze verrigtingen weleer vereenigd waren, blijkt daarin, dat
men AP o LI, O als God der muzijk , der wigchelarij (of
voorzegging) en der geneeskunst vereerde. De

Jiang werd

als het zinnebeeld van vooruitzigt in de toekomst en van
wijsheid befchouwd. (Welk eene wondere overeenkomst met

Gen. III: I !) .Eerlang Leiden dezelfde Wijzen, of eene bijzondere wijiiging derzelven, zich toe op korte zedefpreuken,
op raadfels, op fabelen en zinnebeeldige handelingen. De dich.
ters bleven echter altijd het meeste bemind; de waarzeggers of
wigchelaars gevreesd en fomtijds gehaat. De plaatfen in den

cEdipus Rex van SOPHOKLES

worden bier echter ten on-

regte aangehaald: juist de rampzaligheid van dien ongelukkigen en JOKASTE wilde de dichter daarin doen zien, dat
beiden den heiligen wigchelaar verfmaadden. Hun geval was
geen regel. Plaatfen uit EURIPIDES komen bier ook niet
in aanmerking hij was de VOLTAIRE der

GriekJche

tooneeldichters , en zijn gezag geldt althans niet voor de
Heldeneeuwen.
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Het laatfte Hoofdfluk zal wel de meeste tegenfpraak vinden. De geleerde Schrijver (en als vrucht van zoo onvermoeide nafporing mag men wel een eigen flelfel te berde
brengen) verwerpt alle zinnebeeldige opvatting der

Griekfche

fabelleer , verklaart dit alles voor het werk van latere taal-

Mythographen en wijsgeeren , en vindt in de geMythologie, door fommigen aangezien als een' fchat vol

kenners ,
heele

diepe wijsheid , onder leenfpreuken verborgen , vol natuurkundige , bovennatuurkundige en zedelijke

Philorophemen ,

flechts eene verzameling van volksverhalen , door de dichters opgefierd en verfraaid. ORPHEus is , volgens hem ,
wel geen verclicht wezen, zoo als fommige

Duitfchers bewe-

ren , die tot een ander uiterfte overflaan, maar flechts een

Thraciir,,

bekwamer dan zijne tijd- en landgenooten, en

geen zanger, doordrongen van hooge

Egyptifche wijsheid,

of die, onder het hulfel der pazij , verhevene waarheden
aan het Menschdom heeft willen verkondigen. Opzettelijk
fpreekt onze Schrijver dan ook HEYNE, HERMANN en
CREUZER tegen , die , alien onder verfchillende gedaanten,

allegorifche opvatting voorthan , en O U W AROF Y, die het nog verder gedreven heeft.

het flelfel der zinnebeeldige en

Doch wij gelooven toch , dat men bezwaarlijk betwisten
kan, dat de

Egyptifche en Phenicifche volkplanters aan de

ruwe eikelEters, Welke nog geen huwelijk kenden , de beginfelen der befchaving hebben medegedeeld , en bij hen tey ens eenige godsdienflige denkbeelden opwekten; en daar
deze blijkbaar allegorisch waren, (ook om aan de ruwe

Egyptifche menigte, onder zekere fchors, denkbeelden van het
Opperwezen bij te brengen) zal dit ook wel omtrent de
vroegfle

Griekfche befchaving het geval geweest zijn. Wij

weten dit uit HEROD OTUS zeker van het Orakel bij de

Pelasgen te Dodona,

door

Egyptifche priesteresfen geflicht.

Zelfs werden voor meer verlichten, voor de fchranderften,
reeds vroeg

verborgenheden

ingefteld, die, immers volgens

Egypte zouden
Samothrace waren wereldberoemd en
zeker van de hoogfte oudheid , misfchien uit Pienicie of
Egypte. Dior, oR u s sicuLus zegt ronduit, dat de Egyptifche priesters het verblijf van o R P H E u s in Egypte bevestigen ; dat deze de fabel van de benedenwereld naar Griekenland gebragt en de inwijding aidaar heeft onderwezen. (D I o n.
HEROD O T U S, reeds door DANA U S uit
gebragt zijn. Die van

sic. L. I. C. 92, 96. L. IV. C. 25.) HER ODOTUS Zegt,
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Orphifche en Egyptifche plegtigheden dezelfde waren. Duidt

dit alles niet op een' geheimen zin der fabelen ? Wij gelooven
echter met .HEEREN, wiens gematigd gevoelen, tusfchen dat
van zijnen fchoonvader en onzen Schrijver in flaande, ons
zeer bevalt, dat HOMERUS en HESIODUS die Goden vermenfchelijkt hebben; hoewel er nog altijd, onzes inziens,
onbetwistbare blijken eener zinnebeeldige opvatting ook bij
hen overblijven. Wat is de heerlijke plaats van de
die de

zonde

gebeden,

en hare verwoestingen niet kunnen inhalen,

anders, dan een zinnebeeld , eene perfoonsverbeelding?
Kan men, ontkennen , dat vULCANUS, waar hij den Scamander beltrijdt , het Vuur ; dat NEPTUNUS, waar hij de
Aarde fchokt en de werken der Grieken vernietigt, de Zee;
dat APOLLO, waar hij met zijne pijlen de Cricket; doodt
en .de pest veroorzaakt, de Zon in den zomer is ? Zon de

gouda; keten , waarbij JUPITER alles ophaalt , de aardfche
Schepping zoo wel als de Goden, inderdaad niet meerdan een
fprookje van

Moeder de Gans zijn, of zou het eenen dieperen

zin hebben — de Almagt des Hoogilen Wezens over de bezielde en onbezielde Schepping ? Wij willen niet eens met
HEEREN vastflellen,dat JUPITER fomtijds de bovenlucht
en juNo de dampkring •is. Doch dit behoort reeds tot
het gebied van

de Godsdienst der Grieken

in de Heldeneeu-

wen , waaromtrent wij de onderzoekingen van den kundigen
Schrijver in zijn tweede Deel eerlang hopen te befchouwen,

en de flotfom aan onze Lezers mede te deelen.

Archief voor Kerkelijke Gefchiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door de Hoogleeraren N. c. KIST en H. J.
ROIJAARDS. Yde Deel. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1834. In gr. 8vo. 491 Bl. f 4 - 30.

D at men in dit vijfde Deel eene nienwe rubriek , onder den
naam van

Algemeene Kerk-Gefchiedenis,

heeft opgenomen,zal

buiten twijfel aan de lezers genoegen verfchaffen. Wij althans
danken Heeren Verzamelaars voor de bier medegedeeldeAan-

over de Samaritanen, en hunne briefivisfeling met
eenige Europefche Geleerden, ter gelegenheid der uitgave van
een' nog onbekenden Samaritaanfchen Brief. (Met facfimile.)
Door u. A. HAMAKER. Zoodanige bijdrage moet welkom
merkingen
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zijn, al behoort dezelve dan ook niet eigenlijk tot een der
hoofdvakken, welke men, volgens. het Voorberigt voor het
Eerfte Deel , zich ter behandeling had voorgefteld.
De rubriek: Letterkandige Gefchiedenis der Chr. Schrijvers , bevat een Berigt nopens de oldfle uitgave der Schriften
van JOHANNES GERS ON, door KIST een Bijvoegfel tot
dit Berigt, en voorts een Overzigt der Theologifche Gefchriften,\door de in Nederland beflaande Genootfchappen uitgegeven, door ROIJAARDS. De Hoogl. Iaat een woord ter Inleidin aan den Vaderlandfchen Lezer voorafgaan , doch bezigt vervolgens de Latijnfche taal, betuigende, dat dit hem

verfcheidene redenen voegzamer en gepaster is voorgekomen. Welke deze redenen zijn, worth niet gezegd. De Buitenlander , welke het Archief in handen mogt krijgen , kan

oin

zeker nu dit met veel vlijt en naauwkeurigheid bewerkte fluk
lezen , en een juist begrip van de in

Nederland beflaande

Godgeleerde Genootfchappen erlangen. De Heer ROIJAARDS

Stolpiaansch
Legaat , Teyler's Godgeleerd Genootfchap en het Haagfche
Cenootfchap een kort berigt , dat , volgens de inhoudsopgave,
tot de rubriek der Kerk. Gefch. van Nederland behoort.
geeft eerst nopens den oorfprong en aard van het

Dan volgt eene vermelding van de bekroonde Verhandelingen , Welker oorfpronkelijke titels , met aanduiding der jaartallen enz., aan den voet der bladzijden te lezen zijn. Voor
jeugdige beoefenaars der Godgeleerde wetenfchappen heeft
inzonderheid dit

Overzigt hooge waarde. Men vindt toch

veel belangrijks in die, meest door landgenooten gefchrevene
ftukken.
Rijk van inhoud is verder de derde en laatfle rubriek in

Kerkelige Gefckiedenis van Nederland,
Het Lied van LUTHER op den marteldood van HENDRIK VOES en JOHANNES ESCH, 1 July
1523 te Brusfel verbrand, medegedeeld door KIST. Belang-

dit Dee!, die der

waartoe gebragt words

rijk is verder een uitvoerig en met veel kennis ,van zakep
opgeaeld berigt aangaande de Nederlandfche Hervormden in
Kleefsland, vooral to bezel, in de zestiende Eeuw, en derzelver tienjarige vreemdelingfchap aldaar, (gegrond op een
H. S. silt die dagen) door L. J. F. JAN s se N. Na eene
korte Inleiding deelt de bekwame Schrijver, die hier voor
het eerst eene bijdrage in het

Archief !evert, eene in den

plat-Duitfchen, oud-Kleefslandfchen tongval gehoudeneDankrede der Nederl. vlugtelingen mede , en voegt er eene oude
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Latijnfche vertaling nevens. Hij geeft vervolgens eene zeer

perfonen, die bij het houredenen
hunner vreemdelingfchap enz., hunne denkwijze en gezindheid
te dien tijde, hunnen toefland te Wezel, de redenen hunner
terugkeering naar het Vaderland , en den invloed, dien zij
gepaste Toelichting, betreffende de

den der redevoering tegenwoordig waren enz., de

hebben achtergelaten. Voorts dienen nog eenige Bijlagen tot
opheldering en fla y ing van het gezegde. De Heer j A N sSE N zal de lezers van het

Archief verpligten, wanneer bij

verdere nafporingen jets merkwaardigs mogt gevonden wor.
den, dat betrekking heeft op dit onderwerp , of op eenig
ander gedeelte der Kerkelijke Gefchiedenis. Wij lazen met
veel belangftelling het alhier medegedeelde, en zouden alleen
op bl. 388 eene kleine aanmerking kunnen maken , alwaar
de Schrijver tot eere van de verdrevene Nederlanders zegt,

verwierpen de dweeperijen en buitenfporigheden van
zoo vele fekten, die men echter met liefde duldde. Dit blijkt ,
dat zij

onzes inziens, nog niet zoo duidelijk nit het in de noot aangehaalde Latijnfche

distichon ; en bovendien moet men erken-

nen , dat het voor eene, nog in verdrukking levende, partij

verdraagzaamheid te prediken. Als
Waalfche Belijdenis der uitgewekene Nederlanders te Wezel en de
Acta Synodi Wefalienfis.
veelal gemakkelijk valt ,

Bijlagen zijn bij het boven vermelde nog gevoegd de

Men vindt in dezelfde rubriek nog iets over PHIL. MAR-

Adverf. van j o SMETIUS, en eene korte
de Lutheranen te Proerden in 1575.
Voorts een Interdict der Kerk van Beijerland door de Staten
van Holland in 1598. Ook eenige Anecdota nit de Adverf.
NIX, nit de

aanteekening betreffende

van SMETIUS. Maar belangrijk is inzonderheid een uitvoerig en met veel naauwkeurigheid bewerkt fink, waarin mede-

Bijzonderheden betreffende de vervaardiging
van de gewone Nederlandfche Bijbelvertaling, (meest nit
gedeeld worden

fchriftelijke befcheiden) door J. H E R I N G A, E. z. De Hoogl.
geeft ophelderingen en bijvoegfelen , ook aanmerkingen en teregtwijzingen op hetgene door HINIAPEN en anderen

is

gefchreven over de met zoo veel zorg en juistheid vervaardigde vertaling. Overal bemerkt men het welwikkend oordeel
van den bezadigden en voorzigtigen Grijsaard , die bl. 85 be-

dat het , ten geenen tilde, in de Nederl. Herv. Kerk,
entbrak aan eenvoudige, kortzigtige , bevooroordeelde menfchen,
afkeerig van het nieuwe, omdat het nieuw , en boven mate ge-

kent,
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hecht aan het oude, omdat het oud is. Zelfs de Geleerden
verfchilden destijds over bet gebruik der woorden du en dyn;
eenigen wilden dezelve behouden in de nieuwe Bijbelvertaling , anderen daarvoor

giy

(gij) en uu, in de plaats flellen.

der taal ; terwij1 het oude
du en dyn tot beden nog bewaard blijft in den gewonen tongval van deze en gene Provincie. Als Bijlagen tot de
Men bemerkt hierin het verloop

Verhandeling dienen verfcheidene onuitgegevene brieven en
flu k ken.
Wij hebben een paar drukfouten opgemerkt bl. 1 moet

Kon. XVI1: 24, en bl. 363, reg. 5 van ond., flaat
ongetelijke, in plaats van onvergetelijke.
than II

Wij achten het niet noodig, over den rijken inhoud van
dit Deel meer te zeggen. Moge een goed debiet ter aanmoediging firekken , om met dezelfde vlijt voort te werken I

Vertalingen en Navolgingen in pazij, door Mr. j. VAN LE NNEP. Te Amgerdam, bij P. Meijer Warnars. 1834. in
gr. 8vo. 218 Bl. f 3 - 75.
Heer j. VAN LENNEP, die reeds verfcheidene gelukkige proeven van ziine dichterlijke begaafdheden gegeven
heeft, zoo wel in werk van eigene vinding of behandeling,
als in het vertalen of navolgen van eenige flukken uit Dichters van andere Natien, levert van dit laathe weder een nieuw
bewijs in dezen bundel, waarin hij ettelijke gedichten , meest
van Engelfchen oorfprong, in Nederlandfche dichtmaat overgebragt of vrij gevolgd heeft. Wij zullen this hier deze finkken zelve eigenlijk niet te beoordeelen hebben , dan alleen in
zoo verre , of zij waardig waren in onze taal overgebragt te
worden, en hoe deze overbrenging gefchied is.
Het eerfle fluk , dat ruim de heeft van dit boekdeel
taakt, is naar het Engelsch van THOMAS MOORE, getiteld

de Vuur-aanbidders , en in vier zangen verdeeld. De hoofdPerzianen, die hunne

perfonen zijn HAFED, een der oude

hulde aan het Vuur, als zinnebeeld der Godheid, bragten,
en H1NDA, dochter van den Arabifchen Emir AL-HASSAN,
die Perzie overheerd had. De Hie Zang doet de betrekking
kennen, die er tusfchen HAFED en HINDA beftaat , en
geeft daarvan eene treffende proef. In den 2den wordt men
met den held en deszelfs moeijelijke omflandigheden en plan-

J. VAN LENNEP
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men nader bekend. De 3de vertoont ons H I ND A, door eenen
iamenloop van omflandigheden in het verblijf overgebragt,
waar HAFED met zijne getrouwe betide zich ophoudt. De
Ode fchildert zijne laatfte zamenkomst aldaar met zijne geliefde , zijne kloekmoedige verdediging en opoffering van zichzelven , om den val van Vaderland en Godsdienst niet te overleven, en 'naar zoo wel als zijn treurig uiteinde. — Dit is
flechts de Ilaauwe en buitenfle omtrek van een dichtfluk
vol gloed en leven, dat zoo wel door zijn onderwerp, als
door de daarin uitkomende fchoone gevoelens , en door de
wijze van behandeling belangwekkend is, en dat als zoodanig
der overbrenging in Nederduitfche Pazij wel waardig was.
In fchoone , vloeijende en , waar het noodig was , krachtige
verzen , doorgaans met gepast afgewisfelde maat , heeft de
Heer v A N LENNEP hetzelve overgebragt. Aileen is de
voorflelling van HINDA ' S toefland, toen zij door eenige oude
ftrijders van H A F E D in eene boot naar haren vader gevoerd
werd , (bl. 111 , 112) niet zoo natuurlijk en gemakkelijk gedicht als het overige , en ook wat al te lang redenerend.

Bloempjes, die den rand verzoeten van den ondergang, bl. 81,
82, is eene niet zeer natuurlijke zegswijze , en de vier volgende regels Widen wat prozaYsch. Ook het volgende is niet vrij
van platheid , onder bet fierlijke of verhevene gemengd , in

droogde
de natte doeken,
Dat heel den dag, voor ftorm bevreesd , Ban 't ankertouw
, was vast geweest, En mt het ruime fop ging zoeken."
Bl. 84. „ De natgeregende aclelaren." Bl. 96. „ Ras ziet
„ gij met uw hemelfche oogen Ben fchouwfpel aan , hetgeen
in hod Uw brandend vuur verkeeren zou." Bl. 104. „ Zoo
dik en vet Is elk gevest met bloed befmet." — Ons zien,
voor elkander zien, (bl. 18) is , meent Rec., een thans te
ligt influipende Gallicismus. — In ontJlagen van band, voor
van den band, is eene harde uitlating. — Haar voor zich,
bl. 64, r. 2 v. o. en nog eens elders; niets als voor niets dan,
zulk een dichtftuk min vcregende: B!. 83. „ Daar

„in

d'avondzonnegloor Zoo menig fchip

bl. 69 enz., zijn misfchien flechts drukfouten. — Liever
geven wij een of ander ter proeve , b. v. het flot van den
Hten Zang, bl. 26:
Doch neen ! nog floeg hun beider doOdsuur niet.
„ Zij ziet zijn bark, die over 't water vliedt ,
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, En huiswaart , waar dat huts ook zij gelegen ,
, Hem henenvoert fangs onnafpeurbre wegen.
„ En halm en zacht glijdt over 't zeegebied
„ Het hulkje voort , ais droeg bet vrede en zegen ,
„ Alsof 't geen hart gebroken achterliet."

en bet volgende uit eene befchrijving van den avondflond , bij
den aanhef van den 4den Zang :
„'[Was een kalme, een flatige avond,als men flechts genieten mag,
„ Wen de rust de flille plaats nam van een' onrustvollen dag ,
„ Wen bet West van fchittring wemelt , en een weeke twijfelglans
„ Vochtig , fmachtend , glinflrend neérdaalt van d'azuren hemeltrans." —
„ Stilte heerscht door heel de fchepping ; 't windenheir , dat kort
geledn
Had gehuild doorBahreins bosfchen,overKermans palmen been,
„ En de dadels, 's pelgrims laafnis, rondgeflrooid had over 't zand,
„ Was in 't eind tot rust gekomen ; kalm en rustig was het land.
Effen was de groene zeegolf ; ' t water blonk zoo fchel en klaar,,
, Of zijn gandfche mijn van paerlen tot een ftroom verfmolten
waar.
, leder groen en zonnig eiland , dat zich opdeed in 't verfchiet ,
Scheen een woonverblijf van Peris , zwevend boven't zeegebled."
Het tweede bier voorkomende ftuk beet Beppu , eene VeneHat:niche Vertelling, naar bet Engelsch van Lord B YR 0 N.
Ja , wel eene vertelling , vol van allerlei nitweidingen , gelijk het fommigen vertellers meer gaat , zoodat er als 't ware
geen einde aan is ; bier en daar geestig , fomtijds ook wel
wat gezocht aardig , of zelfs zeer plat ; de hoofdhistorie niet
zeer belangrijk noch ftichtelijk ! Eene Venetiaanfche vrouw,,
die , bij de langdurige uitlandigheid van Karen man , in 't
„ eind befloot , na rijpere reflexie , Een vice-man to nemen ,
tot protectie" ! (bl. 131.) Eindelijk nogtans komt de regte
man thuis ; en „ de Graaf bleef beider vriend , gelijk hij
„ plach." — Dat de Heer VAN LENNEP zich bier in de
behandeling van zijn origineel vrijheden veroorloofd beeft ,
zal niemand hem redelijkerwijze op zichzelf kwalijk nemen :
zelfs doet zijne uitweiding in den lof van
heffing der fchoonheid van

Italie

Nederland, na ver-

(bl. 138, 139) hem eer
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aan. Maar

des te

meer zou men wenfchen , dat hij nog veel

meerdere vrijheid genomen hadde in het wegitrijken of veranderen van fommige plaatfen , die een vrij ligt- of dubbelzinnig aanzien hebben, of waarvan men niet weet , hoe zij
er bij te pas komen. — Zonderling is het ook, dat de keus
van den Heer VAN LENNEP, niet alleen bij dit auk , maar
ook bij drie andere van dezen bundel, juist gevallen is op
de zoodanige, die ontronwe

vrouwen vooraellen: heeft dit

kwaad datv ook geen plaats , of is het minder lakenswaardig,
bij

mannen?

Er is wel zeker flag van lieden onder beide

fekfen, bij welke veel met

de Genade fchijnt te kunnen be-

flaan , maar weaken de Item uit de woestijn nogtans toeroepen zou: , Het is u niet geoorloofd hem of haar te hebben." Er zijn ook lieden, die, het zij al of niet „ gerechtigd om

te

preeken," anderen „ geducht zouden

„ mores 'leeren," (*) maar wien men zou molten toevoegen: Turpe est doctori, quum culpa redarguit
Wat is het goed, dat de meeste vrouwen geen Latijn verflaan!
Na twee korte bijfchriften, naar het Hoogduitsch , op
de drie Bevalligheden , door CANOVA en TRORIA'ALDSEN
gebeeldhouwd, volgt de bebloede Hembdrok, naar het Engelsch
van Sir WALTER SCOTT. In zeker tournooifpel kampt
een Graaf van Kent, op eisch zijner Prinfes van Benevent ,
in haar nachtgewaad, in plaats van in een harnas, en behaalt de overwinning: op een feest draagt zij dit over hare
kleederen : haar vader berooft haar hierom van haar regt op
zijn Prinsdom; maar haar geliefde erkent haar openlijk als
Gravin van

Kent. — Op zichzelve zekerlijk is het eene bij-

zonderheid , thans van niet veel belang; maar in den geest
van dien ouden tijd goed gedicht en in onze taal overgebragt.
(*) De bedoelde regels , bl. 148, luiden aldus:
,

Die dwaze mans! het is mij meer gebleken:
„ Zij vrijen needs die dames, die het meest,

/9 't Zij te onrecht, 't zij te recht , van zich doen fpreken ,
,

En geven haar de voorkeur op elk feest.

Indien ik waar' gerechtigd om te preeken,
„ Dat kwaad waar' lang door mij beltraft geweest;
Ja, ik zou zoo geducht bun

mores leeren,

• Dat menig Predikant mij zou citeeren."
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De flervende Heyduk, op wiens hartelijke en trouwe taal
flechts de koude onverfchilligheid van zijnen broeder en de
fchandelijke ontrouw van zijne bruid vermeld wordt, moge
bier plaats vinden als eene zeldzaamheid , daar het uit het
Illyrisch is!!
De Sint Jans-nacht, naar het Engelsch van Sir WALTER
SCOTT vrij gevolgd , komt Rec., zoo als het is , fraai gedicht voor; maar voor zichzelven vindt hij juist in zulke
tooneelen van ridderwraak en geestverfchijning weinig fmaak,
en voor het Publiek weinig nuttigheid.
Ifierop volgt Proeve eener Vertaling van fommige Tooneelen
uit SHAKESPEARE. Ilet eene is uit Othello, en wel uit
dat tooneel, waar hem een kwaad vermoeden omtrent de
trouw zijner echtgenoot door j A G o worth medegedeeld.
Het andere is uit Koning HENDRIK DEN V , waar hij zich
met WESTMORELAND onderhoudt, en zijnen moed aan
den dag legt, om, zonder verdere hulp uit Engeland,
den ftrijd met de Franfchen aan te gaan. — Het laatfte
dunkt Rec., zoo wel naar inhoud, als naar vertaling, wel
het beste.
De Vloed des Tijds , naar bet Fransch, fchijnt een fragment, en wel een duister fragment te zijn, waarvan de inhoud is onzekerheden omtrent der menfchen lot in de toekomst, blijkens het gedurige referein: „ Waar zijn zij heen?
„ Wie , die van hen ons naricht doet verwerven?" maar Loch
zich oplosfende in bode om genade en in lof van God, en
dus berustende in het gedurige Plot-referein: „ Weizalig zij,
die in den Heere ftervenl" Het blijft nogtans duister, zoo
wel als „ de waerel d , die vervloekt herd door Gods Zoon,"
bl. 213.
Het laatile flukje, mede naar het Fransch, getiteld de
Glimworm en de Pad, is eene niet onaardige fabel op de duisterlingen en licbtbaters.
Nemen wij alles zamen, dan komt ons het eerfte ftuk in
dezen bundel in alien opzigte bij vergelijking het beste voor:
en bij de gelukkige gave, die de Heer VAN LENNEP heeft,
om vreemde planten op onzen vaderlandfchen grond goed
over te brengen, wenfchen wij hem steeds eene gelukkige,
maar vooral eene kiefche keuze toe.
Proeve van betoog: dat de niet - toelating der Israeliten in de
Maatfchappi j : tot Nut van 't Algemeen, firijdig is met
BOEKBESCH. 1835. NO. 7.
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Naar oorfprong , doel en Jlrekking. Door A. s. VAN NI ER OP. re ilmjlerdani , bij Gebr. Diederichs. 1834. In
gr. 81,o. 127 Bl. f 1- :
Het onderwerp , in dit vlugfchriftje behandeld , is meermalen ter fprake gekomen. Reeds v66r vijfentwintig jaren heeft
de Maatfchappij: tot Nut van 't 4lgemeen zich opzettelijk
onledig gehouden met het onderzoek: wat de Maatfchappij
„ ten nutte der Israeliten zoude kunnen doen, en in hoe„ verre zij in die zaak zoude kunnen werkzaam wezen?” (*)
en de destijds daartoe benoemde Commisfie is van oordeel
geweest, dat de bepaling, volgens Welke alleen herders der
Christelijke Godsdienst tot het lidmaatfchap kunnen worden
toegelaten, kracht van wet behoorde te houden. De zaak
is alzoo rustende gebleven , tot dat de Eerw. BRUINIER,
thans Predikant te ilmflerclam, in eene naderhand uitgegevene
Voorlezing (over den roem der Hebreeuwen), den wensch
uitte, dat ook onze lisraelitifche landgenooten in deze Maatfchappij werden opgenomen , en — hetgeen daaruit onmiddellijk volgt — alzoo boven aangehaalde, in 1811 op nieuw
opzettelijk overwogene , bepaling ingetrokken. Dat dit vooritel door velen werd toegejuicht, is gemakkelijk te begrijpen ; maar wij kunnen niet anders, dan hoogen lof geven
aan de rondborflige, mannelijke en tevens bezadigde wijze,
waarop zich over dit teeder onderwerp de Maatfchappij zelve
in hare aangehaalde Gedenkfchmften , bl. 249 volg., en haar
waardige Voorzitter,, de fchrandere, diepdenkende en alles
behalve illiberale V AN HALL, in zijne voortreffelijke Feestrede , bl. 26 volg., hebben uitgelaten. Rec. is het met het
daar geftelde volkomen eens , en houdt het daarvoor , dat de
Maatfchappij , wanneer zij ophoudt op den grondflag des
Christendoms te werken, tevens ophoudt aan haar doel te
beantwoorden; zichzelve den weg affluit ter bevordering van
ware godsdienflige en zedelijke befchaving van den gemeenen
man, door affchaffing van bet daartoe meest vermogende
iniddel; en alzoo Karen naam — ja , wat nog het ergfle is ,
haar wezen — met eigene hand vernietigt.
Van deze, op bedaarde en onpartijdige befchouwing van
den oorfprong, het doel en de firekking der Maatfchappij
gegronde, meening hebben de redeneringen des Heeren v AN
(*) Cedenkfchriften der Maatfchappij 1809-1834, bl. 16.
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N I E a OP ons geenszins kunnen terugbrengen. Het is hier
de plaats niet, die alle te ontzenuwen. Het flraks aangehaalde uit den boezem der Maatfchappij is wederlegging genoeg. Zoudt gij ," — het zij ons vergund, deze woorden
van den Feestredenaar over te nemen , — „ zoudt gij , Is„ raeliten , naar uwe overtuiging, ooit kunnen beweren regt
„ te hebben van ons te vorderen , dat wij uit onze fchriften
„ flellingen en uitdrukkingen verbanden, van welker waar„ heid onze geest overtuigd, aan welker heiligen zin ons
wij mogen den
hart gehecht is ? Voorzeker neen
„ vasten grondflag onzer Inflelling niet veriwakken; wij mo.
„ gen, hetgeen wij als waarheid gelooven , niet lafhartig
„ verbergen of omfluijeren , ten einde U niet te kwetfen;
„ U , die uwen God nog altijd looft, omdat Hij U, als een
„ heilig Volk, ook van ons , als onheiligen , onderfcheidt ;
U, die HEM verzaakt, die onze eenige roem en hope is.”
Wanneer wij den Heer VAN NIEROP wel begrepen hebben , komt een zijner bewijzen, waaraan hij zeer veel gewigt fchijnt te hechten, althans waarop hij dikwijls terugkomt , hierop neder: „ Men weigert de Israëliten toe te
laten tot de Maatfchappij: t. N. v. 't 4.; men fluit hun dus
den weg, zoo wel om zelve, voor zoo verre hunne omflandigheden dit toelaten , mede te werken tot nut van het algemeen, als ook om van de bemoeijingen , daartoe firekkende , mede vruchten te plukken; en derhalve worden de Israeliten ipfo facto buiten het algemeen, buiten de maatfchappij gefloten.” Maar wie ziet niet, dat dit een jammerlijk fpelen is met de zinfpreuk der Maatfchappij , daar door
het algemeen niet verflaan wordt alle menfchen zonder onderfcheid , maar menfchen van onderfcheidene flanden; terwijI de
redekaveling van den Schrijver alleen dan zou doorgaan,
wanneer het achtingwaardige Genootfchap de monopolie had
van ten algemeenen nutte werkzaam te wezen , zoodat buiten Naar geenerlei befchaving enz. te verkrijgen ware; eene
onderftelling, die de Heer VAN N I E R O P ons voorkomt te
veel ten grondflag van zijn betoog te leggen, en die ongetwijfeld de bron is van meer dan dene dwaling. Indien het
onzen Israelitifchen landgenooten te doen is om het nut,
dat de Maatfchappij flicht , dan flaan hun vele middelen
open, om onzer de hunnen een foortgelijk nut te weeg te
brengen; en willen zij , naar hunne behoefren , flralen opW2
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vangen van het licht , door deze Stichting verfpreid, offchoon
geene gewone leden kunnende worden, is hun de weg daartoe geenszins afgefloten, gelijk de Heer VAN NIEROP zelf,
bl. 89 not., erkent , en ten aanzien van de voorlezingen (zie
zijne klagten, bl. 76) had moeten erkennen, na het voorflel der Commisfie van 1811 , hetwelk in een Befluit is veranderd. (*)
Voor het overige is de Heer VAN NIEROP mild , tot
kwistigen overvloed toe, h het aanhalen van geheele bladzijden , inzonderheid uit Redevoeringen , bij de Maatfchappij
gehouden. Hij kent dus hare gefchriften, en mogt van fommige derzelven wel wat beter redeneertrant , tall en flij1 geleerd hebben. Moeijelijk zou het niet vallen , een ftukje
van eenige uitgebreidheid te fchrijven ten betooge dat het
onderhavige boeksken ontijdig, ongepast en onftaatkundig is.
Als het van de zijde der Maatfchappij een opzettelijk, gemotiveerd rapport uitlokte , zouden wij bijkans wenfchen,
dat bij haar eens een voorftel tot emancipatie der Israeliten ter tafel kwame. Wij eindigen deze Recenfie met op alle
goede en kwade tijdingen vooraf te verklaren , dat wij ons
over dit onderwerp niet in eenen penneftrijd denken te begeven , latende aan ieder zijne gedachten vrij over jets,
waaromtrent wij meenden , vrijmoedig de onze te mogen en
te moeten zeggen.
(*) Zie de aangehaalde Gedenkfchrtyken , bl. 16, 17.

Lodewijk van Landen , of de twee Bronnen. Door w. K 1 s T.
II Deelen. Te Rotterdam , bij de Wed. J. Allart. In gr.
8vo. 541 Bl. f 5 - :
Lodewijk van Landen is een aanzienlijk en gegoed Regtsgeleerde, die, op middelbaren leeftijd gekomen zijnde, befluit,
om, met zijne voortreffelijke gade en zoon en dochter, zijne
rust te nemen. Hij verlaat tevens het woelige fladsleven,
en verkiest een fchoon landgoed , in eene aangename flreek
van ons vaderland, te gaan bewonen. Daar is hij de weldoener en raadsman van alle zijne naburen, geniet in zijnen huifelijken kring alien wenfchelijken voorfpoed, en beleeft vreug-

W. KIST, LODEWIJK VAN LANDEN.

309

de aan zijne beide kinderen. Als tegenhanger van dit achtingwaardige huisgezin treffen wij bier aanyan Gravenhorst,
den zwager van van Landen , insgelijks bezitter van een
groot vermogen, maar die, door zijne dwaasheden , vooral
door zijnen hoogmoed en verkwisting en de verkeerde opvoeding zijner kinderen hen en zijne brave echtgenoote ongelukkig maakt, en op eene akelige wijze om het leven komt. —
Uit deze opgave van den hoofdzakelijken inhoud van dit
verhaal blijkt , dat hetzelve eigenlijk eene variatie op het
door den Heer KIST meermalen gebezigde thema is. Even
als in Eduard van Eikenhorst , vinden wij bier een aanzienlijk huisgezin op het land, benevens de karakterfchilderingen
van de bewoners der omliggende landgoederen, van den dorppredikant en de zijnen ; alsmede eene reis , welke de hoofdperfoon des verhaals doet met zijne familie. Ditmaal is het
eene reis naar Keulen en omftreken, en met de ftoomboot
terug. Alles wordt befloten met het huwelijk van den zoon
en de dochter van van Landen. Wonderlijke avonturen en
verrasfende uitkomften treft men in het werk niet aan ; maar,
als eene voortzetting der karakterfchildering, door den Schrijver in vroegere werken aangevangen , zal ook dit werk door
velen met fmaak gelezen worden. Wij wenfchen, dat de Schrijver zijn doel moge bereiken, om te doen opmerken, wat
grondige kunde, goede zeden, arbeidzaamheid en menfchenliefde vermogen, om een gerust leven te leiden, en eene
ongeftoorde kalmte der ziel te genieten.

Mader "Infelmus , of het Rozeneiland. Een oorfpronkelijk Verhaal. Te,Schiedat n , bij de Munnik en Wijnands. 1834. In
gr. 8vo. 280 Bl. f 2- 30.
Bij het openflaan van oorfpronkelijke verhalen, die in ons land
zich beginnen te vermenigvuldigen, is Recenfent doorgaans
gunftig geftemd, om de eer onzer Letterkunde, zoo mogelijk, op te houden, en aankomende talenten niet te ontmoedigen , die dikwerf door fcherpe berispingen verhinderd worden, om van goed tot beter, ja tot voortreffelijk op te
klimmen. Wij gelooven echter hier met eenen Schrijver te
doen te hebben , wiens pen zich reeds geoefend heeft , en
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die, blijkens zijn Voorberigt, beproeven wil, of zedelijke en
godsdienftige grondbeginfelen , op zijne wijze in een romantisch gewaad gekleed , bijval bij het lezend publiek kunnen
vinden. Wij zouden daaraan niet twijfelen, mits dan ook de
bewerking keurig, de flof uitlokkende, en bet gewaad bevallig geplooid zij. Gumal en Lino, Hendrik en Antonio,
en ook eenige oorfpronkelijke verhalen, bewijzen de waarheld dier algemeene Melling. Of echter de Schrijver van Fader Anfelrnus in het bijzonder zijn doel bereiken zal, tileraan twijfelen wij. Bij al de edelheid van dat doel, is de
bewerking ons niet bevallen , en heeft het ons infpanning gekost , om de lezing tot bet welkome einde vol te houden.
De titel is misfchien met voordacht gekozen, maar brengt
den lezer op het verkeerde denkbeeld , dat de hoofdperfoon
een Geestelijke is; althans in onze verbeelding wisfelden wij
onwillekeurig Pater met Vader; maar wij werden weldra overtuigd , dat wij ons bedrogen, daar de man, wiens weldadige
handelwijze in dit werkje gefchetst wordt, tot den handelfland behoort.
Twee vrienden wandelen in de Veenderijen, en zien in een'
grooten uitgeveenden waterplas een vrij groot eiland, en dat
is het bevallige, bebouwde Rozeneiland, waar het gedenkteeken voor Anfelmus Haverman een' der vrienden gelegenheid geeft, om aan den anderen 's mans gefchiedenis te verhalen, hem bekend te maken met verfchillende perfonen,
door dien menfchenvriend beweldadigd, hunne lotgevallen ,
de gevoelens en begrippen, die hem bezielden, en eindelijk
met zijn overlijden.
Uit dezen alzoo gekozenen vorm laat het zich reeds aanzien, dat er weinig levendigheid in de handeling kan aangebragt worden, en alles in den verhalenden toon moot afloopend , waaruit eene foort van droog- en dorheid ontflaat , die
maar al to zeer het kenmerk van de zedelijke verhalen van
vroegeren tijd was , en ook bier den lezer noodwendig moet
hinderen. De Schrijver fchijnt dit gevoeld te hebben , laat
dus de vrienden gezatnenlijk wandelen, het eiland op verfchillende tijden bezoeken, en mengt er afzonderlijke ontmoetingen van den verhaler tusfchen , die allen op iinfelmus
betrekking hebben , en 's mans begrippen, edelmoedige bandelingen , godsvrucht en menicheninin moeten bewijzen. Dat
alles zou zich nu nog al wel laten lezen , indien de wijze
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van verhalen levendiger ware, en de flij1 zich niet door langwijligheid en herhalingen al te zeer kenmerkte.
De gefchiedenis van Barend Maarten:, den bewoner van
het Rozeneiland, moet bewijzen, dat de mensch, bij goedaardige teregtwijzing, vorige misdaden kan doen vergeten,
en een nuttig lid der maatfchappij worden. Maar is het
menschkundig , om van dien man een' moordenaar en ftraatroover te maken? Hij brengt jaren in een tuchthuis door,
dat ook bier te lande , het beste zelfs niet uitgezonderd,
alles behalve eene fchool der zeden kan genoemd worden,
en hij words , ondanks dat alles, een geacht en bekwaam,
ja geleerd Hovenier,, die zelfs Latijn verflaat. De held van
het boek zelve heeft oolt al vijf jaren gevangenisflraf onder.
gaan, offchoon zijne volkomene onfchuld naderhand aan den
dag komt , en zijne patronen hem reeds vroeger, na zijn
ontflag uit den kerker,, hun ganfche vertrouwen, ook al
vrij onmenschkundig, hadden teruggegeven, en hem de netelige
task opdroegen, om ongetrouwe Administrateuren hunner
Westindifche plantaadje tot verantwoording en liquidatie van
zaken te brengen. De eerlijkheid en fcherpzinnigheid, hierbij
betoond, en de zuivere zeden, t4 midden der verleiding behouden, leggen den grond der fortuin van den man, die echter zich later door den fchijn zoo deerlijk last verblinden,
dat hij aan de banden van een ongelukkig huwelijk ter naau,
wernood, en waarlijk niet door zijne wijsheid of menfchenkennis , ontfnapt. In het verhaal van die omflandigheid , zoo
als zij van bladz. 178 tot 187 worth geboekt , is de Schrijver
nog al uitvoerig, en men zon denken, dat de zaak hiermede
afgedaan ware; maar op bladz. 232 krijgen wij eene nadere
befchrijving van de toedragt dier zelfde zaak waardoor de
lezer bijkans in verwarring omtrent het vroeger gelezene
gebragt wordt , maar die ftrekken moet, om de edelmoedige
handelwijze van Anfelmus omtrent het voorwerp, dat hem
zoo fchrikkelijk en bij herhaling bedrogen had, te doen uitkomen. Dat is nu alles good en wel ; maar die geheele
welijksgefchiedenis laat ons in twijfel, of wij Fader rinfilmas
een goed of een' goeden man moeten noemen, en wij dachten aan het bekende geduldige lastdier, dat, volgens het
fpreekwoord, zich niet tweemaai aan denzelfden fleen floot!
Of heeft de Schrijver ook een' verborgen zedelijken zin bedoeld, en willen betoogen, dat een verftandig man, een man van
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diepe kennis van het menfchelijk hart, zoo als hij ergens in
het boek genoemd wordt, een.... (bijkans noemden wij het
dier !) in de liefde is?
Waarom herhaalt de Schrijver op bl. 272 het reeds op W.
64 aangevoerde clot van KAMPHUYZEN ' s Mayfchen Morgenflond , beide keeren met andere en keen van beide met de
eigene woorden van den Dichter ? Waarom verwatert hij zijnen
itij1 door dezelfde font? Om niet verder te zoeken, flaan wij
het boek aan het begin op: „Wat deert u? vroeg ik met dubbele belangftelling ...... wat deert u ? zijt gij ongefteld (*)
of heeft misfchien de lange wandeling u te veel vermoeid? Hij
was buiten flaat mij te antwoorden ; nog een zucht ontglipte
zijne borst; en ik zag eene(n) traan langs zijne wangen rollen. 1k heb altoos eerbied voor de fmart van anderen gehad, nit welke reden zij ook mogt voortkomen; ik wachtte
dus geduldig tot de hevigfte aandoening voorbij was , en
herhaalde toen mijne vraag , er eene vriendelijke aanbieding
bijvoegende, om hem in alles en met alles, wat in mijn vermogen was, te helpen; ik noemde hem mijn' vriend, en
dien naam heb ik nooit aan iemand gegeven, wanneer mijn
ganfche hart er niet mede inftemde. Hij begreep mij , en
mijne hand, die ik hem geboden had, drukkende, berstte
hij in tranen uit. Mijne belangftelling klom al hooger en
hooger, maar ik eerbiedigde zijne fmart, en wachtte geduldig het oogenblik af, dat hij zelf de behoefte zoude gevoelen , om aan zijn hart lucht te geven. ZO6 verliepen er
eenige minuten, gedurende welke wij ftilzwijgend, hand in
hand , naast elkander flonden. Eindelijk wees hij met zijn'
vinger naar een vrij groot eiland, dat in het midden van
de(n) plas lag." Ziet daar een proefje van den ftijl, en
tevens nagenoeg eene geheele bladzijde van den druk, die
dus voor bejaarde oogen , zelfs bij het oude kaarslicht, niet
vermoeijend kan wezen. En wat moet nu ons oordeel zijn?
Het werk zal door eene bijzondere klasfe van lezers niet
zonder nut uit de hand gelegd worden; maar wij zouden er
van zeggen:
Goede kost , maar met lang nat bedropen;
Men dient ze best op een vergiettest voor.
(4') Waarom niet: ben je misfelijk?
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Keur van gedenkwaardige Tafereelen uit de Gefchiedenis van
Schotland. Naar het Engelsch van Sir WALTER SCOTT,
door G. ENGELBERTS GERRITS. Ilde Deel. Met Platen. Te Amfierdam bij G. Portielje. 1834. In 8vo. 246B1.
f 2 - 60.
1'Histoire d'Angleterre, racontee h mes elevês. Traduit de
1'Anglais fur la feptiême edition. Nouvelle edition ornee
de figures , revue et corrigee. Par G. ENGELBERTS
GERRITS. a Amfterdam , chez G. Portielje. 1834. 8vo.
132 p. f 1 - 50.
Vaderlandfche Tafereelen nit de 16de en llde Eeuw. Door
P. D. A N S LIJN, Schoolonderwijzer te Alkmaar. Met 60
Plaatjes. Te Zaltbommel , bij J. Noman en Zoon. 1834.
In kl. 8vo. 106 Bl. f 2 - 60.
Deze Brie gefchiedkundige en voor de jeugd beflemde werkjes voegen wij in eene aankondiging te zamen. Het eerfte
deeltje van WALTER SCOTT ' S Tafereelen hebben wij reeds
vroeger befchouwd. Het thans ons aangebodene tweede of
laatfte deeltje is niet minder Ieerzaam en aangenaam gefchrey en. BI. 99 hinderde ons in de vertaling het woord prullen,
waarvoor wij liever beuzelingen zouden zeggen; en bl. 219
flaat , door eene ongelukkige vergisfing , dat MARIA s T uART onder toezigt werd gefteld van Sir AMIA S PAULET
en Sir DREW DRURY, wegens hunnen bitteren haat tegen
de hervormde, lees, tegen de Roomfche Godsdienst: want,
om hunne partijdigheid tegen de Roomfche leer en hare belijders , werden die Heeren door Koningin ELIZABETH als
gefchikte bewakers der ijverig Roomschgezinde MARIA
aangemerkt.
Het nit het Engelsch door ENGELBERTS GERRITS a/mede, doch in het Fransch overgebragte boeksken, PHistoire
d'Angleterre , heeft aan WALTER SCOTT, bij het opflellen
zijner gedenkwaardigheden uit Schotlands gefchiedenis , tot
voorbeeld geftrekt. Het is in den echten kindertoon gerchreven, nog meer dan het werkje van WALTER SCOTT; maat
wij kunnen het niet ontveinzen , dat het ons fomtijds wat al
te kinderachtig voorkwam. Immers in Engeland zelf moge
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men reeds aan zeer kleine kinderen dat boekje in bet oorfprenkelijke in handen geven , de Franfche vertaling zal hier
te lande niet worden gelezen , dan door kinderen, bij welke
die hoogst eenvoudige toon de belangfielling wegneemt of
vermindert. Hier . en daar zouden wij den flijl ook eenigzins
gekuischter hebben gewenscht , b. v bl. 85 : „ Comme le
petit roi Edouard et fon frere , qui fe nommait Richard con:me fon oncle, &aient tres-jeunes , leur pere , etc."
De Vaderlandfche Tafereelen , door den Heer A N S L If N,
vormen een allerliefst kinderboekje. Wij hebben twee aanmerkingen. Vooreerst flaat er op den titel: met 60 plaatjes.
Maar,, fchoon naar plaat 59 op bl. 104 en naar pl. 60 op bl.
106 worth verwezen , ontbreken die beide laatfe plaatjes,
ten minfe in het ons toegezonden exemplaar. Ten tweede
fchijnt het ons , dat de Schrijver,, voor kinderen , wier ouders over de twistpunten in onze gefchiedenis geacht kunnen
worden verfchillend te denken , de voormalige flaatspartij te
onvoorwaardelijk in het gelijk felt. Zonder dit te doen ,
had hij de daden van overdrijving onbewimpeld kunnen afkeuren , b. v. de doodvonnisfen en de meeste verbanningen.
De moord der DE WITTEN is een gruwel, over welks fnoodheid onder weldenkenden geen verfchil is.

Bernard en Julia, of de voorbeeldige Kinderen. Erne Gefchi edenis , vrij naar het Hoogduitsch , van HEINRICH
MULLER. Te 's Gravenbage , by A. Kloots. 1834. In
kl. 8vo. 232 Bl. f 1- 25.
Eerw. VAN SPALL, die zich door eigen werk reeds
bij onze vaderlandfche jeugd verdienftelijk had gemaakt ,
heeft haar op nieuw aan zich verpligt , door de omwerking
van het werkje , dat wij onder bovenfiaanden titel aankondigen en kunnen aanprijzen. Offchoon in de eerie plaats
beitemd voor kinderen, die het verlies hunner ouders te betreuren hebben , kan het ook voor dezulken nuttig zijn ,
welke zich in het bezit van dien onwaardeerbaren fchat mogen verheugen. De toon is niet te kinderlijk , (een gebrek
In niet weinige boekjes , voor aankomende knapen en meisjes beflemd) en Loch kinderlijk genoeg ; de zedeleer words
ongezocht aangebragt , en bet jeugdig gemoed met godsdien-
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flige indrukken vervuld. Meer, dan deze algemeene aanprijzing, mogen wij er, naar onze beperkte ruimte , niet
van zeggen.
Het Leven, de Daden en Lotgevallen van JAN CAMPHUIS,
Gouverneur-generaal van Nee'rlands.Indiê. Door H. Z E EM A N. Met Platen. Te ilmfierdam , bij Schalekamp en
van de Grampel. 1833. In kl. 8vo. 98 bl. f : -70.
Niet ongelukkig is de kens, om aan de jeugd , als een heilzaam voorbeeld ter navolging, voor te flellen de gefchiedenis van eenen man, die, door zijn goed gedrag, vlijt en bekwaamheid, van goudfmidsgezel zich wist te verheffen tot den
rang van Gouverneur-generaal van Neerlands-Indie I Minder
gelukkig echter is de uitvoering van dit plan in het thans
aangekondigde werkje. Om voor kinderen verflaanbaar en
nuttig te zijn, behoeft men juist niet zoo kinderachtig te
fchrijven, als b. v. uit vele: Zijne goede moeder fpeet
het echter , dat haar zoon zulk een zwart beroep gekozen
had, want de oude Hollandfche vrouwen waren over het algemeen zeer zindelijk ; en voor zulk eene vrouw was het
dus zeer onaangenaam zulk een' zwarten jongen , die er uitzag alsof hij een geheel jaar in den fchoorfteen gezeten had,
te hebben." Ook achten wij het minder gefchikt , om, ten
bewijze van 's mans geflrenge regtvaardigheid, in een boekje
voor kinderen beflemd, bij voorkeur te melden , dat c AMPHUIS eene adellijke vrouw in het openbaar liet geefelen en
brandmerken , en daarna de ooren affnijden! Over het geheel zouden wij wat meer gebeurtenisfen en minder lang.
dradige uitweidingen verlangen.
TEREGTWIJZING,

D

e Recenfent van het door den Heer ANDRIESSEN
vertaalde werk : Eer en Trolly enz. heeft ontvangen
eenen door dien Heer aan de Redactie van dit Tijdfchrift
gerigten brief, waarin zijn Ed. zich verdedigt tegen deze
woorden in de bedoelde Recenfie „ De Heer ANDRIES.
• SEN heeft zijne taak goed verrigt ; offchoon het ons be.
y) vreemdde, dat hij de hier zoo uiterinate groote bewonde, ring van NAPOLEON eenvoudig heeft nagefchreven , zon„ der door eenige aanteekening den onaangenamen indruk te
(*) Zie Letteroef. 1834. bl. 620,
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„ verzachten, dien het op ons , en zeker op verre de mees„ ten onzer landgenooten, maakt, wanneer een boek in
„ Hollandsch gewaad zoo hoog loopt met eenen man, .....
„ wiens lof in eenen Nederlandfchen mond
De Vertaler meent, dat dit eene vergisfIng van

perfiflage is.”
Rec. kan zijn.

(„ Want dat iemand ," fchrijft hij , „ mij bij het publiek
„ heeft willen verdacht maken , om mij , langs dien weg,
„ in mijn beroep te benadeelen , dit kan noch mag ik toch
denken"; en UEd., Mijnheer ! behoeft het ook niet te
denken , daar uw

Recenfent het beroep niet eens kent, dat

door u wordt uitgeoefend.) Naar andere flukken , door hem
in het licht gegeven , had de Heer ANDRIESSEN mede
niet eens behoeven te verwijzen, evenmin als het gezegde
eene onheufche befchuldiging noemen.
De wijze, waarop

Rec.

zich uitgedrukt heeft, kon, hij

erkent dit, misfchien naauwkeuriger en duidelijker zijn; maar
zijne bedoeling blijft dezelfde , en daarvan neemt hij niets
terug. Het hinderde hem , in een Hollandsch boek

zoo over

NAPOLEON gefchreven te vinden, en hij had gewenscht,
dat de Heer ANDRIESSEN,

of in het Voorberigt , of

zoo-

dra die hooge lof van NAPOLEON in het werk voorkwam,
dit of jets dergelijks gefchreven had : „ Men zal meermalen
befpeuren , dat de Schrijver van dit werk een der ijverigfle bewonderaars van NAP OLEON is. Door dan ook
„ in de Nederduitfche overzetting zijne perfonen in dien
„ geest te doen fpreken , wil de Vertaler geenszins geacht
„ worden, in dit opzigt de gevoelens des Schrijvers over te
nemen, daar hij over den Franfchen Keizer geheel anders
„ denkt. De Lezer gelieve dit eens voor altijd onder het
„ oog te houden." Rec. had zoo jets gewenscht, en nog
verwondert het hem, dat de Heer ANDRIESSEN dit niet
heeft gedaan. Ziedaar , wat

Rec. heeft willen zeggen, en

hetgeen hij nog meent , dat de Vertaler wel niet regtflreeks

verpligt was, maar dat toch ook geen hors d'oeuvre zou geweest zijn. Door het woord aanteekening bedoelde Rec. dus
juist niet zoozeer eene eigenlijke noot onder aan de bladzijde,
maar veelmeer eene teregtwijzing , een monitum aan den Lezer, en hij verklaart, dat het tegen zijne meening en bedoeling is, wanneer

of de Heer ANDRIES SEN zelf, of wie an-

ders ook, er jets meer, en wel bepaaldelijk het in verdenking brengen van 's mans ftaatkundige gevoelens, nit afleidt.
No. VI. Boekberch. bl. 252, reg. 23 , leze men toegekend, en bl 2629
reg. xo, Arnhem:.

BOEKBESCHOUWING.
Disfertatio theologica inauguralis , exhibens Analecta in
Epistolam Petri alteram , quam — pro gradu Doctoratus — publico ac folenni examini fubmittit c. N. D E
GRAAFF , ex pago Koedijk Hollandus , S. S. Min.
Candidatus. Lugd. Bat. , apud D. du Mortier et
Fil. , forma 8va , pagg. IV et 165.
De Al'iroxElpicz; facinore ex Religionis Christianae praeceptis et indole judicando. Accedit brevis Quaestionis
IliSIOIla. AlICIOIC F. J. D OM E L A NIE U:W E N-

u i s , Theol. Doctore , in Eccl. Euang. - Luth.
S. M. Candidato. Lugd. Bat. , apud H. W. Hazenberg , jun., forma 8va , pagg. XI it 204.
H

D eze beide Verhandelingen worden hier in :d6n verflag
opgenomen , daar zij beide verdedigd zijn ter verkrijging
van de waardigheid van Doctor in de Godgeleerdheid ,
hoezeer de laatfle ons onder bovenilaanden veranderden
titel is toegezonden.
Van de eerile Verhandeling is Schrijver de waardige Zoon van den Predikant van Bloemendaal N. D
GRAAFF, die door dit proefftuk van welbefteden tijd
ook bij anderen den hartclijken wensch heeft opgewekt ,
dat hij in de bediening , mogt het zijn ! , fpoedig kome.
De echtheid van den tweedcn Brief van PETRUS is
niet boven alle bedenking verheven , zoodat zelfs NE A ND E R (Gefchichte der Pflanzung und Leitung der Christ!.
Kirche lurch die Apostel. Hamb. 1833. S. 455.) niet
twijfelt , dien Brief , als onbruikbaar voor zijn doe! ,
voorbij te gaan. Er is evenwel voor dien Brief het een
en ander te zeggen. Het voor en tegen te wikken en
te wegcn , heeft dan ook bier zijne groote nuttigherd.
Dit wordt bier gedaan op eene wijze , die hoogelijk
LOERBF.SCII. 1335. NO. 8.
X
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verdient geroemd te worden. Een kort verflag van den
inhoud dezer Verhandeling zal , hoopt dit gunftig
getuigenis genoegzaam bevestigen. Dezelve is in twee
deelen gefplitst. Het eerfle deel behandelt exegetisch,
en waar het te pas komt ook kritisch , eene en andere
plaats van dezen Brief. „ Het kwam den Schrijver
„ voor , dat het niet noodig was eene aaneengefchakelde
„ uitlegging van den ganfchen Brief te fchrijven. De
„ bekende fchriften van CHAUVIN 'en P O T T maken
„ dit overbodig. Dcze mannen meende hij als leidslie„ den veilig te kunnen volgen , en flechts nu en dan
„ Jets te moeten aanteekenen bij moeijelijke plaatfen ,
„ welke eene andere verkiaring fchenen te vorderen.”
Het fpreekt van zelve , dat dit gedeelte der Verhandeling , (pag. 5-75) als voor uittrekfel weinig vatbaar ,
ons Beene gelege'nheid geeft , om er den inhoud beknoptelijk van mede te deelen. Alleen zeggen wij , dat , indien hier en daar Jets mogt voorkomen , dat naar ons
oordeel anders moet worden verklaard , er nog meer voorkomt , dat zelfs zeer geoefende Schriftverklaarders tot
hun voordeel kunnen en mogen aanwenden , en dat in dit
alles , ook waar van anderer meeningen wordt afgegaan ,
zedigheid en befcheidcnheid den toon voeren. Het tweede deel handelt (pag. 76-165) kritisch over de echtheid van dezen Brief. Dit gedeclte is gefchikter , dan
het eerfle , om hoofdzakelijk te worden medegedeeld.
Dit zullen wij dan ook hier zoo bcknopt opgeven , als
ons dit mogelijk is. Doctor DE GRAAFF gaat Merin
zeer geleidelijk te werk. Hoofdll. I neemt in overweging de getuigenisfen der ortde Kerkvaders voor en tegen de echtheid van den Brief. ilfdeel. I behelst dus
die getuigenisfen voor de echtheid , en beoordeelt § 1 die
plaatfen, waar door hen PETRUS, als Schrijver ook
van dezen Brief, uitdrukkelijk vernzeld wordt. Hier
komen dus de getuigenisfen voor van ORIGENES,
FIRMILIANUS, RUFINUS, HIERONYMUS,
ATHANASIUS, EPHREM Syrus , CYRILLUS
Hierofol. 3 G R E G O R I U S Nazianzenus en diens broe-
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der CAESARIUS. Vervolgens worden § 2 die plaatfen bijgebragt, waar woorden van dezen Brief fchijnen
medegedeeld te worden , zonder dar van den Schrijver
wordt gewag gemaakt.. CLEMENS Rom. is misfchien
de eenige , die bier in aanmerking mag komen. Twijfelachtig is toch hetgeen door anderen is bijgebragt uit
HE RM AE Pastor, jusTiNusMart., IRENAEUS,
THEOPHILUS.dfit., CLEMENS Alex. Eveneens
is het gelegen met HIPPOLYTUS, METHODIUS,
LACTANTIUS. Zekerder is hetgeen van PHILASTRIUS en B A S I L I U S M. wordt aangehaald. In
Afdeel. II komen ter fprake de bewijzen , die gewoonlijk tegen de echtheid van den Brief worden aangevoerd.
Vooreerst wordt dan , § 1 , het flilzwijgen der oude
Kerkvaders desaangaande , als bewijs tegen de echt-,
heid van den Brief, overwogen. Dit ftilzwijgen doet
echter op zichzelve niets af. 'Van meer beteekenis fchijnt
te wezen , dat in de Syrifche vertaling (t. W. de Pefchito) die Brief is voorbijgegaan. Uitdrukkellyke getuigenisfen tegen de echtheid zijn , zoo als § 2 wordt
aangewezen , niet voorhanden in de daartoe door anderen aangehaalde plaatfen van CLEMENS Alex. , ORIGENES, BUSE BIUS, DIDY1VIUS, HIERONY-

of van eenen Ongcnoemde bliMURATORI. Hieruit trekt DE GRAAFF, § 3, het befluit : „ dat het
„ getuigenis der oude Berk op zichzelve • tegen de echti, heid van den Brief niets bewijst , maar dat het alleen
„ en voornamelijk aankomt op eene naauwkeurige ver„ gelijking van dezen Brief met den eerften , die aan
„ P E T R U S Nvordt tocgekend , om in dezen iets te kun„ nen beflisfen.” Dit geeft dus den Schrijver eenen
gemakkelijken overgang tot Hoofdfl. II , waar nu de inwendige bewijzen voor en tegen de echtheid van den
Brief worden overwogen. Afdeel. I wordt naanwkeurig
nagegaan de verwantfchap van dezen Brief met dien van
JUDAS. De voorbeelden zijn met oordeel gekozen en
behandeld. Met uitzondering van 2 PE T. I: 1 , 2,
levert het tweede Hoofdfluk van den betwijfelden Brief
X2
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al de voorbeelden op , die met den Brief van JUDAS
kunnen vergeleken worden. Dit is voor uittrekfel niet
vatbaar. Wij zien niet in, dat gelijkvormigheid in beide
deze Brieven iets ontneemt aan het gezag of de echtheid
van 6enen derzelven. Misfchien doet zedigheid , die den
Doctor bij zoo groote geleerdheid tot eere verfirekt ,
hem minder beflisfend oordeelen. Want al ware die overeenftemming tusfchen beide de Brieven nog grooter , dan
bij naauwkeurige vergelijking blijkt het geval te zijn ,
dan is het immers beneden hun karakter als Apostelen
niet , in dezen ook bij het fchrijven elkander te raadplegen ? De mogelijkheid zal niemand betwijfelen , zoo
min als het nut voor eene Gemeente , welke misfchien
noodig had, hetgeen de eene Apostel vroeger fchreef,,
door eenen anderen naderhand bekrachtigd te zien , om
als Christenen flandvastig te zijn. Indien het dus geene
de minfte zwarigheid inheeft , dat dezelfde Gemeente van
twee Apostelen bijna hetzelfde leest , \, kan het dan wel
eenige moeijelijkhcid opwekken , dat twee Apostelen aan
onderfcheidene Gemeenten , maar die zich in gelijke omflandigheden bevinden , bijna hetzelfde fchrijven , en dat
de cen het vroeger gefchrevene den ander' , hetzij mondeling , hetzij fchriftelijk , mededeelt ? — Doch wij
zullen voortgaan. ilfdeel. II wordt , bij onderlinge ver•
gelijking , de overeenliemming en verfcheidenheid naauwkeurig aangewezen tusfchen de beide Brieven. In deze
vergelijking wordt ook opgenornen , wat p E -r R u s , volgens L u Ii A s in de Handelingen , heeft gefproken , en
wordt bijzonder gelet op hetgeen aan PETR u s bijzonder eigen was. Eerst wordt , § 1 , vergeleken de leer
en derzelver voordragt , en aangewezen, 1° de overeenflemming , p. 126 —137 , 2° de verfcheidenheid , p. 137
—144. Vervolgens wordt , § 2 , taal en Jtijl in de
beide Brieven vergeleken , 1° het verfchil , p. 147-154,
2° de overeentiemming aangewezen , p. 154-162. Het
befluit , dat DE GRAAFF uit dit ailes trekt , deelt hij
mede met deze woorden „ dat er geene genoegzame
„ reden is , om aan den tweeden Brief van PETRUS
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„ zijne plaats in de verzameling der Bijbelboeken te ont„ zeggen , offchoon hij niet • zoo gemakkelijk als de eer„ fie zijn regt op die plaats kan handhaven.”
\Vij hOpen genoeg te hebben gezegd ter ruime aanbeveling van dit belangrijk en geleerd gefchrift.
De Schrijver van de tweede Verhandeling is de Zoon
van den Leydfchen Hoogleeraar N I E U W E N H U I S, federt het fchrijven en verdedigen van dit zijn proefftuk
Predikant bij de Lutherfche Gemeente te Monnikendatn,
en reeds door meer dan cen gefchrift voordeelig bekend.
Doctor NIEUWENHUIS vond , tot het behandelen
van zijn gekozen onderwerp , aanleiding in de befchuldiging , door beftrijdcrs tegen den Bijbel ingebragt , dat
er geen voorfchrift betrekkelijk den Zelfmoord in denzelven voorkomt , en dat daaruit blijkt , dat de Bijbel
minder volledig is , dan wel behoorde te wezen. Hij
onderzocht daartoe de Evangelien en de Brieven der
Apostelen, maar zonder het gezochte te vinden. Daarop zocht , maar vond hij voor zich Beene bevrediging
bij andere Schrijvers , als die of op wijsgeerige gronden
den Zelfmoord als misdaad brandmerkten , of als ter
loops en veel te beknopt de Christelijke Godsdienst op
dit punt vereedigden. Het kwam hem dus voor , dat
het een voor hem hoogstnuttig , voor anderen niet onge,
vallig werk zou wezen , indien hij dit onderwerp eens
opzettelijk behandelde. In het Plot zijner Inleiding (pag.
1 —4) geeft hij zijn plan van behandeling dus op „ Voor„ eerst zal hij beknopt onderzoeken , wat Zelfmoord
„ is , en nit welke bronnen die ontfpringt; vervolgens ,
„ wat de Christelijke Godsdienst nopens die misdaad
„ leert ; eindelijk zal hij in eene beknopte gefchiedkun„ dige fchets opgeven, vat a'aaromtrent voornatae Chris„ ten-zedeleeraars hebben voorgeclragen.” Zoo beknopt
mogelijk zullen wij nu ook van den inhoud dezer Verhandeling verflag geven. Het cerfle deel, pag. 525 , de vraag behandelende , wat Zelfmoord is, en welke
de bronnen van denzelven zip; , voldoet daaraan voor
bet eerfte gedeelte § 1. Hij bedoelt niet zoo zeer. then
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fijneren Zelfmoord , waarbij men door onmatigheid in
zinnelijk genot of in arbeid zijne dagen verkort , maar
den groveren , bij welken men vr!jwillig , met opzet en
voorbedachtelijk aan zijn leven een einde maakt. Onder de zelpnoordenaars telt hij dus niet , die in krankzinnigheid of ijlhoofdigheid door hevige ziekte , die ,
ZOO als SOCRATES of SENECA, door regterlijk vonnis gedrongen , zich het leven benemen , of zich voor
Godsdienst , vaderland en menfchelijk welzijn opofferen.
De bronnen van den Zelfmoord , § 2 , ontdekt hij voornamelijk 1° in hevige hartstogten , als liefde , ijverzucht,
wraakzucht , vrees en meer andere ; 2° in verkeerde
begrippen omtrent goed en kwaad en het ware geluk
des menfchen ; 3°. in onwetendheid en achteloosheid omtrent de ware Godsdienst ; 4° in de bedriegelilke gronden , op welke fomtijds de Zelfmoord wordt verdedigd.
Dit is de hoofdinhoud van het eerfle deel , pag. 525. — Het tweede deel , met opzet uitvoeriger , (pag.
26-150) overweegt de Christelijke leer desaangaande.
Het onderzoek moet hier noodwendig tweeledig zijn.
Eerst toch dient onderzocht te worden , of er eene plaats
of voorfchrift in den Bijbel is , waardoor uitdrukkelijk
de Zelfmoord wordt verboden. Daarna behoort de aard
en algemeene geest des Christendoms te worden geraadpleegd, om daaruit of te leiden , wat te bepalen is aangaande de zedelijkheid van den Zelfmoord. Hier vinden
wij dus twee Hoofdflukken , van welke het eerile , pag.
26-47 , § 1 onderzoek doet naar zulk eene plaats of
voorfchrift , zoo wel in het 0. als N. V. , en , na
eenige verkeerde opvattingen te hebben afgewezen , komt
de Schrijver tot het belluit van dit onderzoek , dat de
Zelfmoord in den Bijbel nergens wordt veroordeeld.
Natuurlijk beftaan hiervoor redenen , en even natuurlijk
is dan ook bet onderzoek naar dezelve. De redenen dan
voor dit flilzwijgen der FL Schrift nopens den Zelfmoord
worden § 2, pag. 48-75 , opgefpoord en aangewezen ,
gelegen 1° in de natuur van den mensch zelven ;
2' in de algemeene denkwijs tiler tijden aangaande
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Zelfmoord en zelfmoordcnaars , bij Grieken en Romeinen zoo wel , als bij joden ; 30 in den geest of liever
de voortrefelijkheid van dc Christelijke Godsdienst.
Dit kunnen wij flechts aanflippen , maar mogen het niet
breeder mededeelen. — Hoofdit. II , onderzoekende ,
wat volgens den aard der Christelijke Godsdienst als
meening omtrent den Zelfmoord moct worden aangenomen , levert pag. 76-201 , deze uitkomften op , dat
hetgeen JEZUS en de Apostelen aangaande 's menfchen
ligchaam hebben geleerd , § 1, pag. 76-82 , en dat
de hooge pr fis , dien hunnc leer aan het menfchelfyk leven toekent , reeds van zelve den Zelfmoord als misdaad ten toon flat , § 2 , pag. 82-102 , en dat de
geest van de Christelijke Godsdienst dat alles afkeurt ,
waaruit de Zelfmoord gewoonlijk voortkomt. Flier komen
de vier bronnen voor, waaruit, volgens Part. I , § 2, pag.
24, 25, de Zelfmoord voortvloeit , en welke nu volgens
den geest des Christendoms beoordeeld en met het hoogfle regt afgekeurd worden , § 3 , pag. 102-122. Ten
flotte worden , § 4 , pag. 122 7 150 , uit den aard en
geest van het Christendom de bewijzen ontzenuwd ,
welke ten voordeele van den Zelfmoord meestal aangevoerd worden. — Het derde deel der Verhandeling deelt
nu (pag. 151 ad finem usque) de gevoelens mede , welke
voorname Christen-zedeleeraars aangaande den Zelfmoord
hebben geopenbaard. Het eerie Hoofdli. doet die Schrijvers kennen , die geleefd hebben vofOr de XVIlde Eeuw.
Hier komen dus in aanmerking JUSTINUS Mart. ,
LACTANTIUS, EUSEBIUS, CHRYSOSTOMUS,

een Ongenoemde in de Schriften van ORIGENES, anderen. Het tweede Hoofdft. geeft onderfcbeidenlijk op ,
wat bij de Italianen , bij de Franfchen , bij de Engelfchen , bij de Duitfchers en bij de Nederlanders deze
en gene desaangaande geleerd en beweerd hebben.
Dit verflag zal , hopen wij , voltlaan , om de waarde
ook van dit proeffchrift onzen Lezeren genoegzaam to
doen gevoelen.
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Christelijke Betrachtingen. Eene bijdrage tot de filchtelijke lektuur , naar de behoefte van deze tijden.
(Met 2 Cor. III: 18 als motto.) Te Groningen , bij
R. J. Schierbeek. 1834. In gr. 8vo. XII en 282 bl.
1 2 - 80.

D e Heeren p .
1eeraar ,

HOFSTEDE DE G R O O T,

Hoog-

C. H. VAN HERWERDEN, CHZ., en M.

Predikanten te Groningen , teekenen
zich onder het Voorberigt als Schrijvers dezer vertoogen,
welke zij hunnen Christelijken Landgenooten aanbieden ,
opdat ook zij het hunne zouden docn , ten einde onze
natie , door de flaatkundige en kerkelijke beproevingen
van dezen tijd gelouterd en geheiligd , vordcre in Christelijke kennis en liefde.
Zoozeer dit doel den lof verdient van alle weldenkenden , zoozeer moeten wij onze goedkeuring fchenken aan
de verliehte en ernflige wijze , waarop de verdienflelijke
Opflellers hetzelve hebben pogen te bereiken. In den
voor ons liggenden bundel worden negentien overdenkingen , verfchillend van onderwerp , maar alle hoogst
gewigtig en leerzaam van inhoud , geleverd. Elke heeft
eene Bijbelfpreuk aan het hoofd , welke wij daarbij zullen opgeven : Over het acht gcven op de teekenen der
tijden ; Matth. XVI: 2 , 3. — Wat het is dat in
ons , door de rampen van den tegenwoordigen tijd , moat
verbeterd worden ; Jef. XXVI: 9'. — Over het ontbrekende aan onze godsdiestflige volksIlemming ; Jak.
In hoeverre het Nederlandfche yolk , tot op
IV: 8 2.
onze dagen toe , doer het Christendom is verniettwd gewarden ; Openb. XXI: 5b. — Hoe het Christendom,
bij verfchilknde fnenfchen , in verfchillentle mate wordt
aangenomen ; 1 Cor. I: 23 , 24. — De heerfchende
ligtzinnigheid in het kiezen van het ware good; Gen.
XXV: 34. — Over de voorzigtigheid , noodig in de
beproeving onzer harten ; Gal. VI: 43 . — Over het
seven van oogenblikken aan het aardfche , die ons voor
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het hemclfche gefehonken zijn ; Luk. X: 42a. — Hoe
de Christen vermaken snag bOvonen ; Col. III: 17. —
Het onderfcheid tusfchen fret en Evangelic , volgenr
een Profeet en.een ilpostel voorgefleld ; Joh. I: 17. — Over
den levendig(levend)makenden geest des Evangelies; 2 Cor.
III: 6 b. — Over de alleen zaligmakende gemeenfchap
aan Christus ; Hand. IV: 12a. — Over het verband
tusfchen onze afhankelijkheid van God en onze eigene
zedelaike werkzaamheid ; Phil. 13. (Een voortreffelijk opilel van wijlen den waardigen J. A. K A R S T E N,
in leven Theol. Doct. en Pred. te Sas van Gend , der
Schrijveren waardigen vriend , wicns gefchrift der plaats
dubbel waardig is , die het hier beflaat.) — Over de
wedergeboorte , die de mensch moot ondergaan, als hij
een Christen wordt ; Joh. III: 5. — Over het geestelijk priesterfchap des Christens ; Openb. V: 10%
—Overhtenvigle ndesChritensbiroparde;Joh.
V: 24. — Over de verzekering van Gods liefde in
den Christen ; Rom. V: 5. — Over den geest van
God in den Christen; 2 Cor. II: 12-16. — Over de
Christelijke gemeenfchap; 1 Joh. I: 3.
De Opftellers erkennen, hier en clear van hunnen kanfelarbeid gebruik te hebbcn getnaakt , hetgeen dan ook
aan de houding van fommige ftukken te bemerken is ;
maar dit ontneemt niets aan de waarde dozer overdenkingen , welker toon en inhoud edit liberaal , verlicht ,
rnenschkundig , hartelijk is ; zoodat wij, offchoon wel
hier en daar — niet in de hoofdzaak , maar enkel in
fommige bijzonderheden — van de Schrijvers vcrfchillende , dezen bundel een voortreffelijk gefchenk achten
aan onze befchaafde Christelijkc landgenooten , v.-elks
lezing en overpeinzing wij hun crnflig aanprijzen.
Hetgeen de waardige Evangeliedienaars in het Voorberigt zeggen tot verdediging van den gekozen titel
Betrachtingen, heeft ons niet kunnen overtuigen van de
gepastheid dier benaming in den zin van overdenking ;
iets , dat wij voor cenen Germanismus houden maar
wij wilien daarover in gecn' taalkundigen twist treden.
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Geene aanmerkingen van veel belang op dit nuttige
gefchrift hebbende , zcggen wij er alleen nog van , dat
het door de Zeloten onzer dagen reeds als .Remonflrantsch , ja misfchien wcl als Sociniaansch, Ariaansch,
Pelagiaansch, Atheistisch en wat niet al ! is uitgekreten ; eene verguizing , die denkclijk bij het mcerendeel
onzer lezers , even als bij ons , tot gecne geringe aanprijzing verftrekt.

Affcheidsrede , gehouden bij de Evang. Lutherfi:he Gemeente in 's Gravenhage , den 13 April 1834, door
haren Leeraar J. C. L OMAN beroepen Predikant
bij de Evang. Lutherfche Gemeente te Amfterdam.
Te 's Gravenhage , bij de Erven Doorman. 1835. In
gr. 8vo. 31 Bl. f :- 50.
Openlijke hulde aan nqne 's Gravenhaagfche Gemeente,
in twee „Leerredenen ,' en eene plegtige Toefpraak ,
toen, in het Weeshuis aldaar, den 2 Mei 1834 , het
eerfte Eeuwfeest der Stichting huifelijk gevierd werd.
Doer R. T. F. REUDLER, Predikant enz. Te
Gravenhage , bij de Erven Doorman. 1835. In
gr. 8vo. 72 Bl. f : -70.

D

e Afrcheidsrede van den Weleerw. LOMAN, op
aandrang van zijnen Kerkeraad en tot een liefdadig einde
in het licht gegeven , is een hartelijk geftemd woord ,
volgens den tekst Hebr. XIII: 1, om „ vast te than
„ in de broederlijke liefde" , dat voor zijne 's Gravenhaagfche Gemeente gewis een aangenaam aandenken zal
blijven : en hoewel zij voor een grooter Publiek niet
van hetzelfde belang kan zijn , bevat zij echter algemeene herinneringen genoeg , om ook door anderen
met ftichting gelezen te worden , waartoe wij ze gaarne
aanprijzen.
De Leerredenen en de Toefpraak van den Weleerw.
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zijn uitgegeven uit pligtgevoel en dankbaarheid, wegens zijne herftelling uit doodelijke ziekte ,
en daarbij ondervondene belangftelling zijner Gemeente. —
De earile is eene goed bewerkte , en ter aanbeveling van
de jaariijkfche Winterkollekte voor de Armen zeer gepaste Leerrede , over bet gewone Zondags-Evangelie ,
,MA T TH. XI : 2-10 , en wel bepaaldelijk over de
woorden : „ Den armen wordt het Evangelic gepredikt ," volgens welke JEZUS als de vriend en weldoener der armen onder zijn yolk wordt voorgefteld , en
hieruit verpligtingen voor de Christenen afgeleid worden. De tweede Leerrede heeft Pfalm XXIII ten tekst ,
volgens welken zij , na eene zeer korte en wat drooge
verklaring of paraphrafe , eene hartelijke ,„ opwekking "
is, „ om ons leven en lot altijd aan te merken als refit„ ftreeksch voorwerp der Goddelijke zorg en leiding."
Hiertoe worden de 6 verzen van den Pfalm gevolgd ,
even zoo vele bijzonderheden daaruit afgeleid, en telkens toepasfelijk en ftichtelijk ter behartiging aanbevolen. — De plegtige Toefpraak is naar tijdsgelegenheid doelmatig , en vooral itrekkende , om de belanghebbenden
tot dankbaarheid aan God , en tot pligtmatige beantwoording daaraan op te wekken ; en als zoodanig moge
zij denzelven nog bij de herlezing nuttig zijn !
Gagne nemen wij uit het laatfte gedeelte der eerfte Leerrede de volgende behartigenswaardige periode ter proeve
over : „ Waarom toch heerschte in ons vaderland , gedu„ rende de laatfle jaren, rust en kalmte, terwijl elders een
„ woeste volkshoop moord en plundering dreigde ? Waar„ om bleven onze perfonen en eigendommen veilig on„ der de befcherming der wet, terwijl fchier alom de
„ menigte in beweging kon woi den gebragt door de
„ lokftem eener valfche vrijheidszucht Vraagt gij waar„ om ? Hier wordt het Evangelie zuiver en eenvoudig
„ ook aan de armften verkondigd. Hier fticht men tref„ felijke fcholen voor de geringen , en acht het der
• moeite waardig hen tot menfchen te vormen. Hier
„ leeren zij , als burgers , niet alleen van regten zwetREUDLER
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„ fen , maar ook , als Christenen, hunne pligtcn ken„ nen. — Gelukkig land , waar het weldadigst licht
„ alien beflraalt , en zelfs de misdadiger in den ker„ ker nog het voorwerp is der liefderijkfte bemoeijing !
„ Christelijk land ! gij oogsttet in deze dagen zigtbaar
„ de kostelijke vruchten van den geest , die uwen Ko„ ring , uwe Overheden en burgers bezielt ! Het Evan„ wordt in uwe gewesten verkondigd aan de armen , en
„ deelt licht en troost en vrede aan hutten en palei„ zen mee !”

Disfertatio medica inauguralis , listens Obfervationes medico-chirurgicas , alteram de Radio partin g refecto ,
alterarn de Iodii ufu in infarctu glandularum cancerofo , quam fubmittit P. F. FLAMENG, ordinis Leonis Belgici Eques , Chirurgus militaris prima:
clasfis. Die XXVI m. Junii 1834. Traj. ad Rhen.
ex offic. Paddenburgii et Soc. 8vo. 43 p. cum
Tab.
Disfertatio medica , fistens Obfervationes de Aneurysmatibus aortam thoracicam afflcientibus , quam fubmittit J. C. F O C K E, die XIV m. Februarii 1835.
Traj. ad Rhen. ex off. ut fupra. 8vo. 78 p. cum
Tab. f 2 - 50.

W

ij voegen deze beide Verhandelingen zamen , offchoon op verfchillenden tijd verdedigd en handelende over
verfchillende onderwerpen , omdat de floffe , in beide behandeld, van dezelfde Inftelling , het groot RijksHospitaal voor de Inftructie te Utrecht, afkomflig zijn.
De Heeren F L A M E N G en F O C K E vonden zich
beide in de gelegenheid aldaar waarnemingen te doen ,
Welke tot welbewerkte Verhandelingen aanleiding hebben gegeven.
De eerfte zoude reeds Lang deze onderwerpen tot dit
einde behandeld hebben , ware hij niet door allerlei zich_
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opgevolgd hebbende gebeurtenisfen hierin verhinderd geworden , laatflelijk nog door den afval der zuidelijke gewesten. Zrijne afkomst vergetende , den aandrang der
wetenfchap en niet de inblazingen vat' het vooroordeel volgende , is hij in zijnen werkkring eer en eed getrouw gebleven , heeft zich bij meerdere omftandigheden voordeelig doen kennen , en is ook door den Koning voor
trouw en bekwaamheid onderfcheiden. Hij plukt aanvankelijk daarvan reeds de vruchten , en blijve die verder genieten !
De eerfle waarneming van den Heer F L A M E N G is
merkwaardig door den gunitigen afloop der kunstbewerking — het uitzagen van een aangedaan gedeelte van het
linker fpaakbeep (Radius). Zij werd reeds in 1826
door hem , onder het toezigt van den beroemden v AN
oNsENooR T, toen Eerfte Officier van Gezondheid
bij gezegd Hospitaal verrigt. De lijder genas , en was
zoo gelukkig van zijnen arm nog z66 to kunnen gebruiken , dat hij zelfs eenigen tijd als koetfier gereden heeft.
Hij leefde tot in 1832 , wanneer hij , door een' bijzonderen zamenloop van ornitandigheden, ziek zijnde, in het
Hospitaal werd opgenornen en aldaar overleed. De Heer
ALEXANDER, federt aan het hoofd van het RijksHospitaal geplaatst , op slit geval indachtig geworden ,
onderzocht niet flechts den arm, maar liet ook de bloedvaten opfpuiten en er een praeparaat van vervaardigen ,
hetwelk nog in het ontleedkundig Kabinet van dat Hospitaal bewaard wordt. Hij deelde zijne bevindingen aan
den Heer F L A M E N G mede , die als 't ware een regt
op dezelve verkregen bad , en op deze wijze heeft de
kunst in meer dan een opzigt aanwinst gedaan. Op
acne vrij wel uitgevoerde geiteendrukte plaat ziet men
bet uitgezaagde beenituk , de vereeniging der beide beeneinden door een vezelig kraakbeenachtig weeffel , hetwelk zoo ftevig is geworden , dat beide beeneinden een
punt van vereeniging gevonden hebben , waardoor de
arm nog tot velerlei werkzaamheden is gefchikt gebieven. Het tot tweemalen toe breken der zoogenoemde
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kettingzaag beveelt dit werktuig niet zeer aan , en vordert omzigtigheid bij de aanwending , wanneer men haar
volftrekt noodwendig mogt achten. De Heer F L AMEN G,
door dit ongeval echter niet ontmoedigd, zaagde bet
beenftuk met eene convex gebogene zaag uit , en bragt
zoo de kunstbewerking gelukkig ten einde , waarop de
genezing , zoo als dit met bijna al te korte bewoordingen words gezegd , na zes weken , met het reeds boven
vermelde gevolg , plaats had.
De tweede waarneming handelt over bet 'odium, met
goed gevolg tegen kankerachtige klieropzctting gebezigd.
Het is een middel , thans aan de orde van den dag ,
naar het fchijnt bier met gelukkig gevolg gebezigd, offchoon de verder gevolgde geneeswijze welligt ruim zoo
veel tot den gunfligen uitflag heeft medegewerkt. Het
is toch vooral tegen zulke gebreken , dat bet bepaald
gebruik , bij de tegenwoordig zoo onbeperkte aanwending , van bloedzuigers doeltreffende fchijnt te zijn , en
verdienen de waarnemingen van LISFRANC eene meer
algemeene behartiging. — Over de flellingen fpreken
wij niet : elk zijn gevoelen !
De Heer r 0 C K E heeft in zijne Disfertatie de bewijzen van eenen welbefteden tijd , doelmatige bebandeling van het gekozen onderwerp en goede oordeelkundige kennis nedcrgclegd. Hij vatte , met zijne IVIedefludenten , bij de eerfte oproeping , de wapens op , en
bleef op zijnen post tot de wederkeering der kompagnie.
Toen zij andermaal te wapen geroepen werd , dacht de
Heer FOCKE op eene betamelijke wijze byyzondere belangen met de algemeene te mogen vereenigen. Hij verzocht met eenigen zijner Medeftudenten als Officier van
Gezondheid bij bet Rijks-Hospitaal voor de Inftructie
zonder genot van traktement geplaatst te worden. Dit
werd hem toegeftaan ; en bij heeft zich aldaar beijverd , het vaderland te dienen , de wetenfchap te beoefenen , voor zich een' fchat van kundigheden te verzamelen. Hij fchijnt in dat Gefticht , bij de onderfcheiding , hem aan de Akademie door zijne 1.eermeesters ,

DISSERTATIONES.

331

wier verdienflen hij de verfchuldigde eere biedt, betoond,
ook de welwillendheid van den Chef des Geftichts , Dr.
ALEXANDER , ondervonden te hebben , aan wien ,
uit erkentenis , deze Disfertatie wordt opgedragen met
des Schrijvers broeder , mede gunftig in de regtsgeleerde
wetenfchap en letteren bekend geworden.
De Heer ALEXANDER. deelde den Schrijver eene
door hem gcdane belangrijke waarneming over een Aneurysma mede , en flelde hem in de gelegenheid , zelf
een ander geval te kunnen waarnemen. Deze beide waarnemingen , met de naauwkeurige lijkopeningen , worden
in het eerfte Hoofdftuk der Verhandeling medegedeeld.
Het eene dezer gevallen wordt door eene gefleendrukte
plaat opgehelderd ; het ware wenfchelijk geweest , dat
de Schrijver ook van de tweede, niet minder gewigtige,
waarneming een afbeeldfel bezorgd had.
Het tweede Hoofdfluk behelst eenige aanmerkingen over
de Aneurysmata der groote flagader in de borstholte ;
het eerfte gedeelte handelt over derzelver herkenning ,
in fchijn gemakkelijk , maar , gelijk de Schrijver bij den
aanhef van dezen zegt , niet altijd voldoende. In de
tweede afdeeling wordt het ontflaan en de verandering
in het weeffel der flagader nagegaan. Bij de algemeene
befchouwing der Aneurysmata wordt telkens op de onderhavige gevallen teruggekomen.
Toont c1C Heer FOCKE met het nieuwere bekend
te zijn , hij heeft tevens de fludie der vroegere Schrijvers niet verzuimd. Inzonderheid fchijnt hij het werk
van den voortrefFelijken MORGAGNI geraadpleegd te
hebben. Hier wordt met der daad getoond , welk eene
fchatkamer hetzelve wordt voor den onderzoekenden Geneesheer , die tevens de ontleedkunde op prijs flat; eene
verbindtenis , zonder welke geene doeltrefFende geneeskunde op den duur mogelijk is. Het verwondert ons ,
dat de Schrijver geen gewag heeft gemaakt van het onlangs geuite gevoelen van VON WALTHER, dat het
ilneurysma eene kankerachtige dyscrafie zoude zijn (*).
(*) System der Chirorgie ,

1833.
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Zulks moge minder waarfchijnlijk zijn , het had om der
volledigheid wille , offchoon met korte woorden , kunnen vermeld worden.
In de laatfte § § fpreekt de Schrijver over de geneeswijze der ylneurysmata en over eene der laatst voorgeftelde door LARREY, welke echter meer op de uitzetting van het hart toepasfelijk is en ddar waarfchijnlijk in enkele gevallen van vrucht kan zijn , althans volgens bet getuigenis van LARREY door hem met vrucht
is gebezigd.
Offchoon men mag vooronderftellen , dat de Heer
F O C K E in de herkenning van dit gebrek door zijne nafporingen bijzonder bedreven zal wezen , wenfchen wij ,
dat hij flechts fchaars in de gelegenheid zal komen ,
daartoe van zijne kunde gebruik te moeten maken. Liever vinde hij in de herftelling van vele geneeslijke ziekten
overvloedige voldoening voor zijne aanvankelijk onder
hoogen lof begonnen loopbaan , waarop hij tang ten
nutte der menschheid werkzaam moge zijn !

Gefchied- en Letterkundig Mengetwerk van Mr. J.
S C H E L TEMA. Vden Deals 3de Stuk en Vlden
We Stuk. Te Utrecht, bij J. G. van Terveen en
Zoon. 1834, In gr. 8vo. Te ,amen 550 bl. f 4 - 70.

D e verdienfleiijke

SCHELTEMA, wiens zucht voor
het Vaderland en deszelfs letterkundigen roem Beene veroudering kent , heeft ons in deze beide ftukken (het
laatstgenoemde zal nog door twee andere ftukken , ter
voltooijing der geheele verzameling , worden gevolgd)
weder belangrijke bijdragen gefchonken. Verreweg het
meeste heeft betrekking tot de Gefchiedenis der Boekdrukkunst en het regt van Haarlem op de eere der uitvinding. Sedert den dood van zijnen waardigen Vriend
KONING heeft de Heer SCHEL TEMA in zich de
rocping gevoeld , om die cer tegen Mentz te verdedigen ,
en is dus tegen den Heer SCHAA . 13, die met een uit-
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voerig werk tegen Haarlcm en bepaaldelijk voor c uTENBER G was opgetreden , te velde getrokkcn. Bijna
het geheele eerfle Stuk des vijfden Deels van dit Alenselwerk was aan cene wederleggende beoordeeling van dat
werk toegewijd , en dat Stuk is federt ook in het Hcogduitsch vertaald. Wij ontvangcn nu hier eenige der daaraan gegevene toevoegfels in die overzetting , iets over cen
gefchil tuslchen twee Mentzers, DAHL en SCHAAB,
over de verdienilen van s c FliiFFER, berigt aangaandc
cene merkwaardige Recenfie van SCHAAB in de Jenafche Literatarzeitung , iets over de werkjes van den
Heer LEHNE te Mentz , eene levensfchets van KO sT E R met aanhangfel, narede en nalezing, benevens een
aanhangfel over de oudfre Haarlemmer drukken van
1439 tot 1478 , ecne uitvoerige verdediging der geloofwaardigheid van ADRIANUS JUNIUS (de 149 cerfle bladzijden van het Vlden Deels life Stuk) , iets
over den Donaat in kl. 4°. met 27 regels , te Mentz
met Haarlemmer letters gedrukt , en over de mogelijkheid der overlevering van de uitvinding der drukkunst
door tie tweede en derde hand in 128 jaren , door gelijkfoortige overleveringen in nog Langer tijdsverloop geftaafd.
Wij tveinzen niet , dat wij , met al onze belangftelling in de eer van het Vaderland , hier toch al te groote
uitvoerigheid en te vele herhalingen hebben gevonden.
Men kan ook van den besten kost te veel geven. Tor
overtuiging onzer landgenooten was reeds genoeg gezegd ;
ten minfte het meerdere , later gevondene , kon in eenige
weinige bladzijden worden medegedeeld. En voor de
Duitfchers (voor de meesten ten minfte) — wij vreezen,
dat alle rnoeite , om lien te overtuigen , vergeefs zal
zijn ; want die niet tivil overtuigd worden , , voor dien
baat ook de overmaat der redenen niet. Of denkt men,
dat menfchen , bij welke de hatelijkheid zoo verre gaat
van het volgende te zeggen (zie Vden D. life St. bl. 101) :
„ EBERT had beter gedaan , wanneer hij zijne kunst ,
„ om de oogen te openen , aan de H. H. Hollanders
, had beproefd, van welke onlangs in de Manheimer
BOEKBESCH. 1835. NO. 8.
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„ Courant verzekerd werd , dat de beftendige beoefe„ ping der kunst , om de uijen te veredelen , en het
„ veelvuldig hanteren derzelven , 't well: het zintuig
„ des gezigts verzwakt , vermits het tranen wekt, hunne
„ oogen onherftelbaar bedorven hebben ;" — dat zulke
menfchen voor redenen vatbaar zijn ? Waartoe dan zoo
veel gezegd ? Wij hebben in de door den Heer s c HE LTEMA bedoelde Recenfie (zoo wij meenen : het kan ,
echter ook in eene andere Literaturzeitung zijn) gelezen , „ dat , al ware het , dat de Hollanders toevallig
de drukkunst hadden uitgevonden , zij die echter toen
niet aangekweekt , maar hebben laten verloren gaan , en
aan de Duitfchers ter aankweeking overgelaten. Of wax
zou het zijn, indien iemand , toevallig door ftorm vO6r
COLUMBUS naar Amerika gedreven, dat werelddeel had
gezien ? Zou dit , wanneer het geene verdere gevolgen
gehad had, de eer van COL U M B U S kunnen verkorten ? Zoo veel te meer fchande is het voor de ontdekkers , (indien de Hollanders dit dan ook geweest zijn)
dat zij de kunst zoo deerlijk bij zich hebben laten vervallen." Op deze fmaadreden zouden wij gaarne gezien
hebben , dat de- waardige Schrijver geantwoord had ,
door te wijzen op de talrijke drukkers , die , meer dan
ergens in Europa , in de Nederlanden hunne kunst eer
aangedaan hebben, op de PLAN TINUSSEN, ELZEVIER S, BLAEU, VAN DER AA, WET S TEIN

en zoo vele anderen , waartegen het zoo veel grootere
Duitschland aithans geene meerderen over kan ftellen.
Maar wij erkennen , dat s c H E L TEMA dit antwoord
op eene andere wijze geleverd heeft , door namelijk te
doer, zien , dat de Haarlemmer letter (kenbaar aan eene
bijzondere t op het Plot der woorden) naar Mentz is
overgebragt , hoogstwaarfchijnlijk ten tijde van den bekenden diefftal , en aldaar niet flechts in 1442 tot het
drukken van eenen Alexander Callus,, maar ook reeds in
1440 tot andere ftukken , zoo als eenen Donatus , waartoe de bekende r u s T zich die letters zal hebben
aangefehaft , heeft gediend. Nog meer: men heeft in
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1459 of 1460 in Engeland pogingen gedaan , one eenen
bekwamen boekdrukker uit Haarlem te doen overkomen.
G U T E N B E R G zou zelfs naar Holland , bepaaldelijk
naar Haarlem , zijn overgekomen dit laatite komt ons
echter minder waarfchijnlijk voor. Verder : de pers van
KOSTER heeft na zijnen dood verfcheidene werken geleverd die op verre na niet alle fchoolboeken waren ,
ZOO als VALLA, PETRARCA, IENEAS SYLVIUS; en de achterkleinzoon van LAURENS KOSTER, JAN A N D R I E S Z O O N, heeft, volgens de gisling van onzen Schrijver , eene nieiove drukkerij opgerigt , waardoor de verouderde letters en andere gereedfchappen werden verfmolten. Van die nieuwe drukkerij
van JAN A N D R I E S Z O O N en zijnen (waarfchijnlijken) opvolger JACOB BELLAERT van Zierikzee
is gekomen het zeer uitvoerige werk van BARTHOLOMEUS den Engclschman, over de proprieteiten der
Bingen , eene Natuurlijke Gefchiedenis met platen , volgens de begrippen dier tijden , nit het Latyn in het Nederduitsch overgebragt , waarvan onze kundige Schrijver
in het laatite Stuk des vijfden Deels een uitvoerig .verflag geeft. „ Zoo vele Haarlemmers en Nederlanders
„ zijn dus in de zaak der boekdrukkunst ervaren ge„ worclen , en hebben rich later door geheel Europa
„ verfpreid. De bedenking van den Heer E B E R T en
„ anderen , dat de kunst wel te Haarlem is uitgevonden ,
„ maar tevens weder zonder nut is uit- en teniet ge„ pan, wordt hierdoor tegengefproken en opgeheven."
(VIden D. life St. bl. 267.)
Behalve van B A R T H O L O M E U S den Engelschman,
vinden wij bier ook nog verflag van twee andere werken
der vijftiende Eeuw , der biên boeck en de dialogen
der creaturen, het eerfte eene foort van natuurlijke histole der bljen, zeer verfchillende van de beruchte fable
des abeilles , maar toch ook eenigzins allegorisch, daar
het de kloostcrs bij bijenkorven en de monniken bij werkbijen vergelijkt , zeer tot nadeel der eeriten, en in eenen
flouten en waarlijk vrijmoedigen gust, die echter, ear
Y2
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de drukkunst was uitgevonden , uit hoofde van de mindere verfpreiding der boeken , ook niet zoo zeer gevreesd
word. In 1488 , toen echter de gisting in de gernoederen reeds begonnen was, (blijkens de niet minder fcherpe
taal , die in den Reintje de Vos words gevoerd) zag
niet alleen het bijenboek, maar ook eene verzameling van
fabelen der dieren , onder den naam van dialogus creatier-arum , of der creaturen, het licht , bevattende elke
fabel eene zedekundige toepasfing. Vele dier fabelen
zijn geheel nieuw, en fommige waarlijk vernuftig. Ter
proeve diene de volgende (in onzen ftijl overgebragt) :
„ Een visfcher ving eens een klein vischje, hetwelk ,
toen hij het dooden wilde , jammerlijk riep 0 goede
visfcher ! ontferm u mijner en laat mij leven. Doodt ge
mij , dan is het een mager beetje ; maar doet gij het
niet , dan zal ik de visfchen naar uwe netten drijven.
De visfcher kon niet tot eene geheele weldaad beiluiten ,
en fneed het vischje den ftaart of : en wat beleefde bij ?
het vischje bleef bij zijne netten , en waarfchuwde de
groote visichen. De man is een wreedaard , zeide het.
Ziet , hoe hij mij behandeld. heeft ; ik heb den ftaart
verloren. — Groote weldaden wekken dikwijls ondankbaarheid ; maar halve weldaden maken te alien tijde verbitterde vijanden."
Waarlijk , zulk eene fabel zou men van de vijftiende
Eeuw niet verwachten ! Zij is xso p us dubbel waardig , en hoogstwaarfchijnlijk ook van vroegeren oorfprong.
Kleinere, zeer uiteenloopende ftukjes van onzen Schrijver , vroeger elders geplaatst en hier op nieuw medegedeeld , gaan wij voorbij , om nog een oogenblik te verwijlen bij een merkwaardig berigt aangaande vijf boekjes,
in 1673 en 1674 in Engeland gedrukt en uitgegeven ,
alien de vrees uitdrukkende voor de naauwe toenmalige
vereeniging met Frankrzyk en den afkeer van ons Vaderland , door het Ministerie aan den dag gelegd. Dit
Ministerie was de vcrachtelijke kabaal , niet minder met
lijf en ziel aan Frankr91 en het Catholicisme verkocht,
Clan de O'CONNELS,RUSSELS,PALMER,STONS
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onzer dagen , met dat onderfcheid flechts , dat de eerlte
tegen de Vrijbeid , de tweede tegen de wettige Conititutie en regten der kroon van bun Vaderland . hebbenzamengezworen , beide nogtans den ondergang van bet
Protestantismus, als eindoogmerk, bedoelende. Het gevaar
voor Nederland was toen nog dringender dan thans, nu
eigen gevaar en fchaamte de nieuwe TIBE R1u s s E N
nog inbinden : maar wie weet , wanneer zij , zich veilig
wanende , den toom zullen flaken?... Men ziet uit die
flukjes , dat toen nog vele ware Zng, elfchen de verfoeijelijke ftaatkunde dier mannen ten flerkfte afkeurden en
eindelijk zegepraalden. Mogt dit ook thans het deel
van PEEL en de zijnen , die ware vrienden van bun
Vaderland , zijn !
Wij wenfchen den waardigen Veuraan onzer historifche letterkunde gezondheid , lust en krachten toe, om
dit Mengelwerk zijns waardig ten einde te brengen.
De Karakterfchetfen van THEOPHRASTUS. Naar het
Grieksch. Te Rotterdam, bij J. W. van Leenhof. 1833. In
gr. 8vo. VI, 76 bl. f 1 -:
jeugdige Vertaler zegt , dat hij de Karakterfchetfen van
letterlijk uit het oorfpronkelijke heeft
overgebragt, opdat men de Grieken beter zoude kunuen leeren kennen, dan uit de vertaling van I LA HRLIYk RE. Hij
heeft er, ter opheldering, weinige aanteekeningen van
SCHWEIGHAEUSER en van LA Buuvk benevens
eenige weinige van hemzelven, bijgevoegd. De zucht, om
zijne uitfpanningen en oefeningen aan het nuttige te verbinden , is hem ten fpoorilag tot de uitgave geweest.
Wij prijzen het zeer in eenen jongeling, dat hij zoodanige
uitfpanningen van zijnen dagelijkfchen arbeid neemt, en mi&-prijzen het ook niet, dat hij de vruchten zijner oefeningen
zonder bijvoeging van zijnen naam in het licht gegeven heeft.
Evenwel hebben wij dat letterlijk uit het oorfpronkelijke niet
letterlijk kunnen opvatten. Het is- ons trouwens uit de vergelijking van eenige Hoofdflukken met het Grieksch en de
vertaling van LA BRUIrk RE gebleken, dat de Franfche ver-
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taling even zeer, zoo niet meer dan de grondtekst, zijne
bron is geweest. Dit is jammer. Want de Vertaler had, zoo
hij zich alleen aan het Grieksch gehouden had, met behulp
van de beste Uitleggers , met name CAS AUBONUS, iets
beters kunnen leveren, dan hij nu gedaan heeft. De vertaling is nu eens wat vrij en los, dan eens wat naauwer
op Griekfche leest gefchoeid, naar mate hij het' Fransch of
Grieksch gevolgd is, hetwelk eene onaangenatne ongelijkheid
oplevert. Dan zijn er ook hier en daar onnaattwkeurigheden , welke een zoodanige Vertaler had behooren te vermijdert.
Wij zullen ons gezegde door weinige voorbeelden bevestigen.
In het tweede HoofdItuk zegt de Vercaler: Uw naam zweefde gisteren in de floo op oiler lippen, daar , tenvijl wij ons
te dier plaatfe met rimer dan dertig perfonen bevonden, het
gefprek allengskens op de vraag: wie de meest te achten burger dezer had ware? viel, en gij door alien air eenen mond
genoemd werd. Stoa ware beter door galerij vertaald. LA
BRUlq RE heeft la portique, gelijk ook Hoofdault VIII ,
alwaar onze Vertaler, vrij zonderling, portico gegeven heefc,
en in de aanteekening zegt: „ Portico was hetzelfde ais
floe." Terwijl wij ons bevonden. Nous nous trouvOmes, zegt
L A ERUVP.RE. In het Grieksch Chat : terwijl u'ij door nederzaten. Dat nederzitten drukt de Griekfche praatzucht
beter nit. herd gij door alien eenen mond genoemd. Tous
d'une commune voix vows nornmerent. T H E O P H R A S T U S
fchreef: alien begonnen met hem , en kwamen weer op zijnen
ream terug.
In de twee dagen dat ik u niet gezien heb. Lees: omdat
ik u in twee dagen niet gezien heb, is uw baardgrijsgeworden.
De vleijers plagten namelijk aan hunne meesters de grijze Karen uit den baard te piukken.
Te vergeefs moeite doet om aardig te zijn. Lees: eene lafe
aardigheid gezegd heeft.
Brengt de flip zijns mantels aan zijnen mond. T H E oPHILASTUS heeft: flopt hij zijn kleed in den mond. L A
BRUItiRE: it porte a fa bouche Pun des bouts de fon
manteau.
Die aarden eons regt naar huniten vader. Lees: dot zijn
jongon van een' goeden oude.
Wilt gij een ander kleed? THEOPHRASTUS: Trlt gij
Mg' slot een kleed over het andere aantrekken? LA BRUTiRE:
f'il ne voudroit point une autre robe.
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Dergelijke aanmerkingen zouden wij op alle Hoofdflukken
kunnen maken. De Vertaler doe met deze zijn voordeel ,
en verbetere , tot verdere oefening, zijne vertaling.

Epistola de EURIPIDIS Phaetonte cat. Scripfit s. j. E.
RAU. Lugd. Bat. apud S. et .T. Luchtmans. 1832. 8vo.
maj. 62 pag.
80.

f:-

D

e Heer RAU, eertijds een waardig kweekeling der Leydfche Hoogefchool , reeds in den jare 1825 more majorum tot
Doctor in de Regten bevorderd , blijft op eene loffelijke
wijze de oude letteren , voor welke hij grooten lust had
opgevat , beoefenen. Hij Levert ons in dezen Brief zeer
aangename vruchten van die oefening, en behandelt den
Phaeton van EURIPIDES op een' waarlijk geleerden en oordeelkundigen trant. Er behoort voorzeker veel oordeel toe,
om uit weinige losfe flukken en brokken zich een zeker
geheel te denken , en als 't ware eene Tragoedie, welke
verloren is, te herfcheppen. Het is bier de plaats niet, om
een beredeneerd verflag van dezen arbeid te geven , te minder daar dit reeds elders met groote naauwkeurigheid gedaan
is. Ook kunnen wij in de befchouwing van fommige plaatfen niet treden , en over dezelve met den Schrijver vriendfchappelijk redetwisten , waardoor de waarheid altijd wint.
Aileen zij het ons geoorloofd te vragen , of PROPERTIUS
(pag. 31) wel aan die ittlors; 771-3-o; kan gedacht hebben, daar
hij het als natuurlijk onmogelijk ftelt , dat de zon zu'arte
paarden heeft. Schitterende paarden kan hij nog minder bedoeld hebben. Eene andere vraag kwam ons in de gedachten over eene verbetering op HESIODUS, (pag. 32) of
namelijk deze verbetering wel met de versmaat overeenkomt.
Iets dergelijks zij gevraagd over eene plaats (pag. 41) uit
LUCIANUS, alwaar hij zeer vernuftig eenige fporen van
gezegden flit EURIPIDES meent te ontdekken. Doch misfchien is lcpriv daar onnoodig bij gedrukt , of 9rvp5s zal tot
het begin van een' nieuwen regel moeten gebragt worden.
Wij moedigen den Heer R A U aan, om op bet door hem
zoo loffelijk ingeflagen fpoor voort te gaan , en ons meer
flukken in dezen trant te leveren.

MO
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Brieven over de Zeden en Staatkunde der Vereenigde Staten
van Noord-Atnerika, door ACHILLES MURAT, Burger
der Vereenigde Staten, vootheen Kroonprins der beide
II Deelen. Uit het Fransch. Te Zaltbommel, bij
J. Noman en Zoon. 1834. In gr. 8vo. 350 Bl. f 4 -40.
1)e vestiging van de Vereenigde Staten van

Noord-Anerika,

en de fpoedige, als door tooverij aangroeijende, bevolking
van dat uitgebreide gebied, langzamerhand bij geweld en verdrag van deszelfs oorfpronkelijke bewoners verkregen, jaar-

Beijeren, Witrtemberg en andere Staten , levert voor den aandachtigen befchoulijks verfterkt door de overbevolking van

wer een buitengemeen veld van befpiegeling op, en elke
bijdrage tot de kennis van dien grooten Bondflaat, zoo geheel onderfcheiden van alle andere Republieken, kan vier
anders dan welkom wezen aan den itaatsman zoo wel, als
aan den ftaathuishoudkundige, ja belangrijk voor ieder' lezer , die de karaktermatige Romans van COOPER kent , en
uit ons Mengelwerk gezien heeft, hoe veelzijdig de zeden
en gewoonten van dat y olk kunnen befchouwd worden. In
het tegenwoordige werk zien wij, in tegenflelling van den
fijnen won van fpotternij , die in de bedoelde berigten doorftraalt , de keerzijde van den legpenning , en hooren wij een'
nieuwen

Amerikaan,

na een tienjarig verblijf in dat land der

vrijheid en der contrasten, de inneffingen van den Staat ,
dien hij tot zijn vaderland heeft aangenomen, befchrijven,
verdedigen en tot de wolken verheffen. Na door den dood

Europa verloren te hebben, werd
Burger der Vereenigde Staten, Planter, Advo-

zijns vaders alle uitzigten in
de Sehrijver

caat, en Officier bij de gewapende magt. Hij fchijnt derhalve
allezins bevoegd om zijne gevoelens aan het licht te brengen, en doer het dan ook met al de vooringenomenheid van

Amerikaan , die eene nieuwe fchepping om zich
Quorum
pars magna fui. In een zestal brieven, van 1826 tot 1832
eenen echten

heeft zien verrijzen, waarvan hij wel mag zeggen:

gefchreven, behelst het eerfle deel een algemeen overzigt
en verdeeling der Vereenigde Staten, oorfprong en gefchiedenis der flaatspartijen, befchouwing der nieuwe volkplantingeu , over de flaxen , over de Godsdienst , over het befkuur van het regt ; terwijl het tweede deel, in vijf brieven ,
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Brusfel gefchreven van Jan. tot Maart 1832, de be-

handeling van het regtswezen , -oortzet , over de wetten
fpreekt , over de krijgsmagt , het zeewezen en de

Indianen ,

over de geldmiddelen , en eindelijk met een' brief over de
zeden , fchoone kunften en wetenfchappen befluit.
Wij kunnen de lezing en overweging van dit werk wel
aanbevelen ; offchoon wij geenszins met alles inflemmen , wat
door den Schrijver geprezen of verdedigd wordt. De Vertaler heeft, in verfchillende noten , den lezer tegen menige
dwaling gewaarfchuwd , en erkent zelf, dat het werk niet

(Franfche) oppervlakkigheid is vrij te pleiten. De SchrijFransehman in zijn hart. Wanneer
men intusfchen in het oog houdt , dat, bij het iinglo-zimerikaanfche grondbeginfel : „ alles voor ons nut en voordeel ,"

van

ver is en blijft overigens

de billijkheid aldaar fchijnt to moeten achterflaan , zal men
zich minder verwonderen over de fophisterijen , waarmede
b. v. de flavenflaat verdedigd wordt, of over den wensch
van den Exkoningszoon , dat alle Staten der wereld aan de
Vereenigde Staten gelijk mogten worden , en andere dergelijke overdrevene en dikwerf verkeerde ftaatkundige en godsdienftige gevoelens meer. Voor uittrekfels zijn deze boekdeeltjes minder gefchikt , en tot beoordeeling kan gevoegelijk
dienen de Voorrede van den Vertaler,, (den Eerw. G. BRANDT
inAns, te

Gouda) waarmede wij vrij wel inflemmen. Jam-

mer,, dat de flij1 bier en daar blijken van het Franfche oorfpronkelijke draagt , en de interpunctie zoo wel als de correctie veel te wenfchen overlaten.

Verhandeling over het gezag der illozairche Wetten in eene
Maatfchappfj van Christenen , door j. vERBURG, Hoogleeraar der Oosterfche LetterkUnde te Deveni'er. (Zijnde
het 3de Stuk des l'den Deels der Nieuwe Verhandelingen
van het Zeeuwsch Cenootfehap der Iretenfchappen, en door
hetzelve met den gouden eereprijs bekroond.) Te
bij de Gebr. Abrahams. 1833. In gr. 8vo. 207 Bl. f 1- 90.
Bovenflaande Verhandeling flrekt tot antwoord op de vraag :
Welk gezag behoort men toe te kennen aan de Goddelijke
wetten , door MOZES aan het Isranitifche y olk gegeven
ter beflisfing van hetgeen zedelijk good of kwaad , rep of
onregt is in eene Maatfchappij van Christenen ? Het Zeeuwsch
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Genootfchap oordeelde, dat het antwoord den gouden eereprijs waardig was ; zoodat men daaruit kan afleiden, dat
hetzelve zijne gedane vraag naar genoegen beantwoord zag.
In het algemeen zal zich dan ieder Christen ook met de gedachten van den Hoogleeraar v E R B U R G over hetgene alsnog voor geldend moet gehouden worden, en over alles ,
wat alsnog van eenige zijdelingfche toepasfing is , gemakkelijk kunnen vereenigen. Maar desniettegenftaande hadden wij
gaarne de Verhandeling eenigzins anders zien ingerigt, waartoe de vraag zelve, de MozaIfche wetten Goddelijk noemende, eene gereede aanleiding gaf. De geachte Schrijver had
b. v. eerst het karakter van door God gegevene wetten tegen
zuiver menfchelijke kunnen overflellen, en daaruit afleiden
de geheel eenige foort van gezag, aan de Mozefche wetten , b. v. boven de Romeinfche, in eene Maatfchappij van
Christenen toekomende. Want, heeft eene wetgeving van
menfchelijken oorfprong bij andere volken, of nadat zij is
afgefehaft, geen ander gezag; dan dat, hetwelk het gevoelen
van beroemde mannen in eenig vak van geleerdheid altijd
uitoefent, terwij1 die gevoelens echter, ook wat de redelijkheid betreft, aan nadere toetfing onderhevig zijn, en zonder
heiligfchennis voor verkeerd mogen worden verklaard; daarentegen, zoodra men aanneemt , dat de wetten, door iu o z Es
aan Israel gegeven, kracht hebben van Goddelijk bevel, dan
volgt daaruit, dat men wel de billijkheid derzelven mag nafporen, maar ook dan, wanneer men die niet kon inzien,
haar echter niet betwijfelen mag; en dus , al valt het tijdelijke , plaatfelijke en nationale weg, het overige, indien het
niet door CHRISTUS of zijne Apostelen uitdrukkelijk is of
gefchaft, van zelve van verbindende kracht blijft, zonder
dat de deugdelijkheid der wet behoeft betoogd te worden,
en zonder dat er eene bijzondere verklaring van C H R I sT u s
of de Apostelen noodig is , dat ook dit of dat gebod nog in
werking blijft. Daarna behoefde de Schrijver alleen te onderzoeken, in hoeverre of in welken zin de Mozaifche wet
door het Christendom is afgefchaft; en, na getoond te hebben, dat alleen het tijdelijke , plaatfelijke en nationale is
weggevallen, had hij eindelijk in eenige trekken kunnen fchetfen, wat alzoo , om deszelfs algemeene toepasfelijkheid, al
kunnen wij de bijzondere reden van alles niet aanwijzen,
alsnog moet worden nagekomen , hetzij het in het Nieuwe
Verbond uitdrukkelijk als pligt wordt gepredikt , hetzij er
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van gezwegen wordt. Indien het zedelijk gedeelte der Mo.
zaifcbe wetten niet ars Goddelijk gebod door de allereerfle
Christenen erkend ware geweest , ook met opzigt tot de
Christenen als zoodanig , dan zouden zij , zoo rang de boeketi
des N. V. niet gefchreven en alom verfpreid waren , geene
geopenbaarde Zedeleer van algemeen geldende kracht in gefchrifce hebben bezeten. Naar ons inzien had dit wel in aanraerking mogen komen. Dank hebbe intusfchen de hooggeleerde Schrijver voor het geleverde !

Nagelatene Schriften van jACOB VAN D IJ K. Ilde Deel.
re Amflerdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1834.
In kl. 8vo. XL` en 217 bl. f 1- 80.
Op den titel van dit tweede en laatile deer der nagelatenc
fchriften van JACOB VAN DIIK ftaat nog, geheel ten onregre :
Verbandeling over den oorfprong, voortgang en tegenwoordigen
float der Nederduitfche Dichtkunst. Want die Verhandeling
maakt het vroeger door ons beoordeelde eerfle deel uit ; en
bier had , onder tweede deel, behooren te flaan : Gedichten ,
als bevattende dit deel, na de levensfchets van den Schrijver, een aantal gedichten , verfchiiiende in omvang en waarde. Zoo wel die levensfchets als het portret des Dichters
vermeerdert het belangrijke van dit boeksken , hetwelk over
't geheel zich met genoegen laat doorbladeren. Men kan
niet nalaten hulde te doen aan de groote belezenheid en het
levendig vernuft van een' man, tot eene geheel andere dan
Ietterkundige beflemming opgeleid ; en hetgeen tot het zwakke
of minder aanbeveling verdienende van zijnen clichtarbeid kan
gerekend worden , is veeleer het algemeen gebrek van zijnen
tijd , waarboven ilechts enkelen , gelijk VAN ALPHEN,
BILDERDIJK, FEITH en BELLAMY, zich begonnen te
verheffen , die dan ook een nieuw,, nog voortdurend tijdperk
hebben geopend , dan dat men zulks aan de Muze van onzen
v AN DIJK in 't bijzonder zou kunnen wijten. Immers bij
werd 25 Januarij 1745 te Vlaardingen geboren , en overleed
wel eerst te Kralingen 10 Mei 1828, maar zijn bloeitijd als
Dichter viel in tusfchen 1780 en 1800; terwijI hij reeds vroeger naar de modellen der dichtfcholen van de achttiende eeuw
en in den fmaak van dat tijdperk zijnen geest had beginnen
te vormen.
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Het voornaamfte gedicht in den bundel is het eerfte aldaar

Het Hof van Moerkerken, bl. 1 tot 112 IngeHofdicht. Men weet, da t
in de achttiende eeuw , na de zoogenaamde Heldendichten
die eigenlijk doorgaans levensbefchrijvingen in verzen waren,
de hof- en firoomdichten aan de orde van den dag waren.
Het Hof van Moerkerken , door onzen VAN D rj K , behoort
zeker tot de beste hofdichten. Rijkdom van beelden, leven-

voorkomende:

floten , derhalve een zoogenaamd

digheid van fchildering, en veelal dichterlijkheid van uitdrukking , zelfs waar het onderwerp dat moeijelijk maakte ,
verfieren dit gedicht. De met oordeel telkens gewijzigde afwisfeling van maat vermindert het anders eentoonige , en nett
den Dichter in gelegenheid, om nu eens een' :neer lyrifchen , dan weder een' lager geftemden, zelfs gemeenzaam
klinkenden Loon te flaan. Maar , in weerwil van al deze
verdienften , bezit het fluk eene zekere gerektheid , zoodat
men het flechts met moeite ten einde leest ; en , door alles
zoo veel mogelijk te willen veredelen , vervalt de Schrijver dikwerf tot het gekunflelde. Vandaar dat gedurige fpelen met den
naam van den Heer van

Moerkerken en Mijnsheerenland , den

Heere ASSENDELFT DE KONING, dien hij fteeds als een

Koning (om 's mans naam en gezag) van zijn grondgebied
voorftelt. Vandaar al dat gefcherm met NEPTUNUS en de
Goden van

Rijn , Maas , Waal enz., benevens dien ganfchen

fleep van allerlei Stroomnajaden en verdere Godheden van
dien flempel, Welker voorftelling meer of lachverwekkend of
vervelend , dan wel treffend en bceijend is. Vandaar ook
dat kluchtige , doch hier blijkbaar als hoog dichterlijk voorgedragene denkbeeld , dat de Dichter met dien

Koning, d. i.

met Mijn Heer ASSENDELFT DE KONING, uit rijden
gaat, NB. in een' wagen, befpannen met de vier Zonnepaarden , zijnde dus de wagen van APOLLO, ten einde dat
Koningrijk van

Moerkerken en Mijnsheererland

overal op te

nemen; hetgeen zeggen wil , dat geheel die reis alleen in
verbeelding, of, zoo als men het anders uitdrukt, in het
hoekje van den haard , gefchiedt. Op bl. 15 worden zangvogels

fpelende orgels genoemd. Veel zouden wij van die

gekunflelde geestigheden kunnen aanwijzen , die de ware kunst
altijd ontfieren : doch waartoe eenen overledene zoo fcherp
te critif6ren ? Het bovenflaande is genoeg, om ieder

te

doen

zien, dat VAN DIJK niet vrij was van dien wanfmaak ,
waarin eene vorige eeuw behagen vond. Dat jeugdige Dich-
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tens , die dezen bundel in handen nemen , derhalve het goede
waarderen, maar ook bier zich wachten alles voor fchoon en
navolgenswaardig te hoyden ! Wat bet overige in den bundel betrefr, dat is , ja , van verfchillende waarde , maar in
het algemeen verdiende bet ook nu nog te worden uitgegeven. Hetgeen wij over de deugden en gebreken der poezij
van VAN nu K gezegd hebben, is ook tidal- van toepasfing.
Doch, zoo wij niet vreesden te wijdloopig te worden,
zonden wij gaarne , als proeve van bevalligen en losfen
dichttrant, de trippelverzen uicfchrijven, voorkomende in

(let

Ilof van Illoerkerken, bl. 40 en 41. Zij beginners aldus
Hoe geurig en keurig riekt al dit plantfoen!
Hoe zwierig en tierig verheft zich dit groen!
De herrefst vermindert noch hindert dien lof.
Heel de aarde vergaarde, voor 't Koninklijk hof,
Een fchatting van planten van allerlei foort,
Dat Jovis , Alcides en Phebus bekoort;
Of Orpheus de boomen deed komen alhier,,
En danfen op noten naar 't klinken der Tier ,
Tot dat zij gedrongen , gefprongen in 't rond,
Hun voeten gevoelden in de aarde gegrond.
Toen fchoten bun loten dit wonderlijk bosch. —
Daze eiken en ceder zien neder op mos.
De platen-eschboomen bezoomen dit veld;
Zij fchijnen uit flangen in ftangen berfteld,
En ruilen ook waarlijk nog jaarlijks hunn' bast,
Maar blijven beh(ft)endig inwendig vol kwast.
Dees lanen zijn banen naar 't eiland der rust,
Daar vrijheid de blijheid ontmoetende kust,
Daar 't ftille genoegen het zwoegen verzoet ,
Elk vliegende zanger den Koning begroet.
Dit weinige zij genoeg tot bewijs van 's mans gemakkelijken dichttrant.

Befchrijving over de inwendige gefieldheid des Aardbols, en
de oudfle veranderingen, die op dezelve zijn voorgevallen:
als mede over de bafalt en fleenkolen. Door J. G R OE N JA G.
Te iftnjlerdan; ,bij H. Molenijzer. In gr.8vo. 157 Bl. f 1 -
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De titel belooft veel, maar draagt geene blijken van taalkundige naauwkeurigheid. De Schrijver zegt in zijne Voorrede: Het verfirekt den redelijken aardbewoner geenszins tot
eer, dat hi] zoo weinig met de plaats zijner inwoning bekend
is, dewijl hij niet alleen zijn levensonderhoud op dezelve moet
zoeken, maar voornantelijk ook omdat het de plaats zijner voorbereiding, ontwikkeling en vorming is: elk moet dus hierin het
hoogfle belang jlellen. Alhoewel wij de bier bedoelde wetenfchap flier gering achten , meenen wij echter, dat er dingen zijn, waarin de mensch, wanneer hij op zijne beflemming ziet, veel meer belang moet ftellen. Maar de Heer
GROEN dacht er anders over , en meende, zijnen landgenooten geen beter dienst te kunnen bewijzen , dan bun dit werk
te leveren. Hij heeft namelijk getracht (het zijn des mans
eigene woorden) in eenen bevattelijken norm te doen kennen,
niet Ilechts wat met de oppervlakte des aardbols gebeurd is,
maar Welke veranderingen deszelfs inwendige deelen ondergaan
hebben. Verder betuigt hij van dit zijn werk: Het kan
daarom voor een ieder tot een handboek dienen, en het behoorde in elks handen te komen, omdat de kennis aan dit onderwerp, voor alien van het hoogfle belang is. Hij verklaart
echter nederig: Niemand vermoede , dat het vruchten alleen
van snijnen akker zijn; peen! voormatne mannen zijn mijne
leidslieden geweest en hebben tny in dezen den weg aangewezen, welke(n) ik bewandelen moest. Evenwel fchijnt hij goeden dunk van dezen zijnen arbeid te hebben. Hij fchrijfc
althans : Intusfchen koestere ik toch den billyken wensch, dat
zijne geringe pogingen velen aangenaam zij(n), in liefde
ontvangen mogen worden, en tevens dat zij (wie?) het bedoelde nut er nit mogen trekken. Maar hij verlangt, dat men
het onvolkomene van dezen arbeid, of nit Christelijke liefde
verfchoone , of goedgunflig het gebrekkige , door meer verlichte
denkbeelden , aan yulle ; want , zegt hij, bier in deze plaats
der voorbereiding is niets volmaakt , maar wij moeten fireven
om hetzelve (wat?) in de toekomst deelachtig te worden.
Volgens den titel moest men verwachten, dat de Heer
G R O E N ZOU handelen, I. over de inwendige gelleldheid des
aardbols, H. over de oudge veranderingen op deszelfs oppervlakte, en III. over den bazalt en de fleenkolen; maar, het
boek doorbladerende, ziet men, dat niet deze orde gevolgd
is. De opfchriften , die den inhoud der dertig eerite bladzijden aanduiden, zijn: Fan de geeletante der aarde , van de
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bergen , van de rivieren , van de zeein. Wat de Schrijver
van de inwendige gefieldheid der aarde mededeelt, volt flechts
zes bladzijden. Voorts fpreekt hij van de veranderingen der
bergen, van de veranderingen, welke de rivieren op den aardbol veroorzaakt hebben, van de veranderingen der zee, over
het ontjlaan van land, van de overflroomingen der zee op het
vaste land, van de gefleldheid van het vaste land door overfiroomingen veroorzaakt, van de brandende bergen, van de
verdoofde bergen, van de aardbevingen. Een Aanhangfel
moet dienen, om een overzigt van het geheel te geven. Wat
over den bazalt en de fleenkolen beloofd is, worth in het
vrij Lange fink over de verdoofde bergen, van bi. 92 tot 139,
gevonden.
Men ziet uit deze opgave van den inhoud, dat de Schrijver niet zeer geregeld te werk gaat in de behandeling van
zijn onderwerp , of dat de titel niet naauwkeurig aanwijst,
wat hij wilde geven. Trouwens, gebrek aan juistheid is het
geheele werk door op te merken. Wij zullen flechts eenige
flaaltjes ten bewijze affchrijven: Onze aarde kan men ook
als een planeet , en een deed van het zonnellelfel , aanmerken;
in dit geval vertoond(vertoont)zij andere gefleldheden,welke veranderingen te weeg brengen. Op den bodem der zee vindt men
Ilijk, dat is opgeloste aarde (is Ilijk niets anders?). De zeein
worden van de meeren en moerasfen onderfcheiden, door dat
de eerfien eene zigtbare beweging, maar de laatflen niet hebben (hoe kan een Nederlander,, die zoo dikwijls uitgebreide
waterplasfen voor oogen heeft, dit fchrijven?). Indien de
gedaante der aarde zoodanig ware ingerigt , dat alle wateren
in eene (eene) diepte vergaderden , zoo zoo er maar eene (een)
groote Oceaan op dezelve aanwezig zijn; die moest ongemeen
grout zijn en ten sninfie een derde gedeelte van de aarde bepan. Waaruit bewijst GROEN dit ? Bij meerdere diepte
moet immers dezelfde hoeveelheid waters eene minder uitgebreide oppexvlakte hebben. De brandbare floffen worden door
het vuur verteerd en uitgeworpen; bij gevolg moeten de brandeal' bergen doch (toch) eindelijk ledig worden en uitdooven.
Toegellaan, indien het bewezen ware, dat er geen toevoer
van nieuwe brandflof, b. v. van den boderh der zee6n, kon
plaats hebben. Waarom hiervan niet met een enkel woord
gewaagd? Tot dat de tijd zulk eene onderzoeking voor het
menfchelijk verfland meer vatbaar (1) maakt. Door het oat'loan van land verflaat men het wegloopen of wegfpoelen des
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zeewaters: zijnde eene langzame beweging van hetzelve welke
door verhooging der grand (des gronds) veroorzaakt wordt.
Deze verhooging veroorzaakt zelve de zee en de daarin loopende rivieren. Doch genoeg hiervan. Taal en flij1 zijn ten
uiterfle flordig — de fpelfouten te menigvuldig , om ze alien
aan te wijzen. Zoo that eene fperodifche vorm , in plants van
eenen fphaeradifchen (ronclachtigen , onvolkomen ronden)
vorm; zwemrnen, mee r malen, in plaats van drijven ; het zoute
water loost op , in plants van lost op ; nieuwere ontdekkingen
vermoeden , in plants van doen vermoeden; oevers, in plants
van firanden ; fiagen , in plants van pan; hydostratiek , in
plants van hydrostatiek (waterweegkunde); porieuschheid, in
plants van poreusheid; conyfche , in plants van conifche (kegelvormige) gedaante; nepthunifche en nephtunifche , in plants
van Neptunifche; jegend, in de beteekenis van oord; aardbeven, in plants van aardbevingen , enz. enz. De Kaspifche
zee wordt bl. 53 een grout moeras genoemd! Van dit moeras zal GROEN toch wel niet willen beweren, dat deszelfs
water geene zigtbare beweging heeft ? Wat bl. 69 van den
Dollart gezegd words, is mede onnaauwkeurig. Niet op eenmaal, maar in eenige achtervolgende jaren , ontfiond die waterplas ; en het getal der vernietigde dorpen is veel te ?wog
opgegeven.
Het aangekondigde werk mist dus duidelijkheid en naauwkeurigheid. Onkundigen zullen er weinig uit leeren. Deze
kunnen, bij voorbeeld , bet

Natuurkundig Schoolbook van den

Heer Bu y s met veel meer nut lezen. Anderen , die lets van
de behandelde onderwerpen weten, zullen bier niet veel
nieuws vinden. Trouwens , de Schrijver heeft in de Voor-

niet de vruchten van zijnen
akker alleen zijn. Wij willen echter nog eenige bijzonderheden mededeelen , welke als vruchten van eigen akker aangemerkt fchijnen te moeten worden. Die zijn, bl. 31: Naar
mijn denkbeeld zijn het de menigvuldige fleenkolen , welke in
den bodem der zee verborgen liggen , de hoofdoorzaak van den
onaangenamen fmaak (des zeewaters); want dewij1 de bodem
der zee gelijk is aan het drooge land , zoo liggen in dezelve
zoowel fleenkolen , als op het land. Voorts : Binnen in den
berg zijn delffloffen voor handen: dit houde ik waarfchijnlijk
te zijn, iemand mag er over denken gelijk hij wil — ik houde
het dock (toch) voor waarfchijnlijk, dat er groote zeeen bij
de polen zijn. De Heer G R o E N meent het vinden der beenrede te kennen gegeven , dat het

BESCIIII1JVING DES AARDBOLS.

349

deren van elders levende dieren in het koude noorden aldus
to kunnen verklaren: Echter het onbegrijpelijke valt weg,
Milks; men bedenkt, dat vele zulke dieren door menfchen daar
;zees gebragt , of door een toeval in de zee verongelukt, of
dat zij als verrotte ligchamen zwesnmende (drijvende), van
de golven der zee daarbeen gevoerd zijn geworden. Hunne
beenderen zijn na de verrotting overgebkven, en nadat het
zeewater zijnen grond yes-hues; heeft, op het drooge land opgegraven. Wat over het ontflaan van fteenkolen gezegd
words, verfpreidt niet veel licht. De Schrijver merkt aan,

van delffiofelijken oorfprong , en wel overgeblevene nitgexorpene flof der verdoofde (uitgebrande) bergen zijn, omdat
1. de fleenkolen in lagen bij de bafaltbergen liggen, gelijk de
uitgeworpene fiofen, en 2. de floffe der fleenkolen volkomen
overeenflemt met de flofe der brandende bergen. Deze floffen
nu , meent
hebben aardvet of nit de bergen of uit den
grond ingezogen. En zoo verandert de lava dan in fleendat ze

kolen! Ook fpreekt hij in het voorbijgaan van den turf, en

De turf is eene plantachtige
flof, ligt op eene vochtige en moerasfige plaats, Welke aardvet
ingezogen heeft. De losfe flofen zuigen aardvet in en worden
daardoor in turf veranderd. Wij houden het daarvoor, dat
geeft de volgende verklaring :

de vette deelen aanwezig zijn in de planten, waarvan het
overblijffel de turfflof nitmaakt. De Schrijver beweert , dat

fleenkolen in de nabijheid van bafaltbergen zijn,
Deze, van
ons zeggen de berigten, gemaakte ontdekking, namelijk; dat
de fleenkolen bij de bafaltbergen te vinden zijn, is nieuw. Ilij
voegt er evenwel voorzigtig en nederig bij: Wij weten 'demand die ons biers's; is voorgegaan , echter indien zij reeds
bekend is, zoo willen wij anderen den voorrang der ontdekking
niet betwisten. Den onbeduidenden uitval tegen de algemeenheid der Illofaifche zondvloed had GROEN wel mogen nalaten. Onder de vier aangeflipte Errata op het laatfte blad
flaat: „ diegene, lees gediegene." Van gediegene metalen
er gewoonlijk

en bij maakt bl. 117 de volgende aanmerking:

worth bier meermalen gefproken. Voor lezers, die geen
Hoogduitsch verflaan, zou eene verklaring van dit vreemde,
klinkbaar Hoogduitfche woord niet ondienftig geweest zijn.
Hoedanig ons oordeel over dit boek is, behoeven wij Diet
te zeggen.
BOEKBESCI-I. 1835. NO. 8.
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Redevoering, bij gelegenheid der viering van het vijftigjarig
bellaan der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen , uitgefproken in de Afdeeling Zierikzee, op den 17 Nov. 1834,
door Mr. W. j. P. KRIDEF, Advokaat en Secretaris der Stad
Zierikzee. Te Zierikzee, bij J. van de Velde Olivier. 1834.
In gr. 8vo. 36 Bl. f :- 50.
Feestrede ter viering van 't vijitigjarig bellaan der Maatfchappij Tot Nut van 't Algerneen, zoo wel als van het weer
dan vijfentwintigfle jaar van hare Afdeeling Zutphen; .gehouden en vitgefproken in de Groote Kerk te Zutphen , den
18 Nov. 1834, door PETRUS CAMPER, tijdelijk Voorzitter daar ter Stede. Te Zutphen , bij W. C. Wansleven.
1835. In gr. 8vo. 67 Bl. f : CO.
Beide deze Redevoeringen of Feestredenen, ter zelfder gelegenheid en bijna gelijktijdig , fchoon op verfchillende plaatfen, uitgefproken, en door gepaste Cantaten afgewisfeld ,
kunnen wij in onze befchouwing gevoegelijk vereenigen ,
zonder ze nogtans opzettelijk te willen vergelijken.
De Heer KROEF, na in de inleiding het nut, dat de
Maatfchappij federt hare oprigting geflicht heeft , kort vermeld te hebben , heeft ten onderwerpe deze , Het
„ is groat, de achting van tijdgenooten te verdienen; het
„ is grooter en edeler, door daden in zegening bij het na„ geflacht te leven": hij ontwikkelt dezelve een weinig ,
en heldert ze door eenige voorbeelden op, waardoor hij tot
den lof van NIEUWENHUTZEN komt, die- daarop door
het koor bezongen words. Eindelijk leidt hij daaruit voor
zijne Medeleden af, dat ieder hunner naar dat doel ftreven
moet , en dat de Maatfchappij meer en• meer bloeijen zal,
wanneer hare Leden het voetfpoot des Stichters drukken ,
Waartoe pligt , vaderlandsliefde en belang opwekken. — Gelijk deze naar de gelegenheid gepaste en naar algemeenen inhoud genoeg belangrijke Feestrede , op de plaats harer be'lemming, waarfchijnlijk met genoegen gehoord is, zoo kan
zij ook elders over her geheel met genoegen gelezen worden. Bij eenige bijzonderheden flil te ftaan , fchijnt voor
zulk voorbijgaand feestwerk , dat over een reeds dikwijls behandeld onderwerp loopt, niet noodig.
De Feestrede des Heeren CAMPER, wiens naam en voor.
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naam zulke groote herinneringen wekt, komt ons voor flechts
gedeeltelijk aan de gelegenheden, op den titel vermeld, te
voldoen ; want, behalve dat er in de inleiding, in eene periode , tang 21 bladzijde, verhaald is, wat de Heer VAN
HALL, in zijne Feestrede op de algemeene Vergadering,
vermeld heeft, wordt er van het vijftigjarig beflaan der
Maatfchappij naauwelijks meer gerept, en alleen gehandeld
over de „ Zutphenfche Afdeeling" , die toen 27 jaar beflaan
had, en over , het goede, dat zij, binnen Zutphens borst, weer, en van daar, zoo verre als men 't kon, in 't ronde
„ gewrocht heeft." (Bt. 6.) Dit laatfte zij nu al vermeldenswaardig genoeg; maar of eene dorre lijst der namen enz.
van derzelver Oprigters , van de genen, die daarin het woord
gevoerd, en van de fioffen , waarover zij gefproken hebben,
door de Zutphenaars voor feesttoon en oratorifche declamade op een feest gefchikt geoordeeld, en met feestelijke
verrukking aangehoord is, dit weten wij niet; maar dit eenige
weten wij, dat het ons bij de lezing tamelijk verveeld heeft,
en, even als de verdere met veel ophefs voorgedragene toe. fpraken , bij de uitdeeling van eereblijken, voor het groote
Publiek van weinig belang voorgekomen is. — De Cantate
van den Weleerw. Heer B A X is het beste, en voor den geheelen gedenkdag (18 Nov.) doelmatigfle, dat wij in deze
feestviering hebben aangetroffen. — Allerzonderlingst is bet
begin van de befchrijving der oprigting van Zutphens Afdeeling , waarin de Spreker aanvangt met den Hertog NnA N A t.„v A , en het flandbeeld , dat hij zich te Antwerpen liet oprigten , en op welks voetfiuk hij zich liet voorftellen als een'
herder, die de kudden weidt, het wild gedierte verjaagt:
na hieraan bijna twee bladzijden befteed te hebben, worden
de Oprigters der Maatfchappij bij dien herder vergeleken;
en de Weleerw. Heer B. VER.WEV, .de Oprigter barer Afdeeling te Zutphen, wordt hierop de herdersknecht genoemd:
dit mag heeten van verre gehaald te zijn! Over 't geheel
fchijnt de Heer CAMPER zich in flijl , taal, fpelling,, zinfcheiding, waarin niet al? door vreemdheid te willen onderfcheiden, en de Ouden zoo wat te willen nabootfen. Ware
het een werk, door zijnen inhoud van blijveride waard'e, dan
zouden wij daarbij nader fiilftaan, en onze gedachten over
eene en andere bijzonderheid mededeelen; maar nu zullen wij
het flechts voor gezien houden, en hiermede het boeksken
wegleggen. Wie uogtans het voorbeeld van dezen Sehrijver
Z2
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mogt willen volgen, dien raden Nvij te denken aan SPREUK.
XVIII: 1, naar eene oude overzetting dus luiciende: „ [Vie
,, hem affondert , die foeckt , wat hem gelustet, ende fettet
„ hem tegen al wat goer is" , waarmede die van VAN DER
P A L ➢ en anderen hoofdzakelijk overeenilemt : „ Die zon„ derling zijn wil, zoekt flechts, wat hem gelust : hij is in
opfland tegen -alle gezond verfland”; en ter ftichtelijke verklaring vergelijke hij hiermede de volgende kantteekening van
de Staten-overzetting t. d. p.: „ Andere verilaen bier eene
„ quade affonderinge, waerdoor imam fich van de ware
wijfe ende rechtgevoelende affcheyt, gedreven zijnde door
„ de begeerte van ydele eere, waertoe by foekt te geraken,
m-its fich door arghlistige ende fpitsvinnige finnen in alle
„ goede wijsheyt ende leeringe om te wentelen, daer tegen
„ fich op te werpen, ende fin fenijn daeruyt te fuygen, dat
„ by by alle gelegenheyt daerna met grooten fchijn van hooge
„ wijsheyt overal uytgiete."
1812. Een gefchiedkundige Roman. Door L. RELLSTAR.
Uit het Hoogduitsc.'z. In IF Deelen. Te Groningen , bij
W. van Boekeren. 1834. In gr. 8vo. Te zamen 1682 bl.
ft/A - 40.
Dat deze gefchiedkundige Roman wel wat omflagtig is,
valt niet te ontkennen; maar bet belangrijke en ingewikkelde,
zoo der algemeene tijdsomilandigbeden, als der lotgevallen
van de daarbij gefchilderde perfonen, benevens het levendige
en onderhoudende van den flip, boeit genoegzaam bij de lezing , om de aandacht needs bezig te houden, zoodat Recenfent althans maar zelden in de verzoeking kwam, gelijk hem
anders bij zulke uitvoerige Romans wel gebeurt, om bier en
daar wat luchtig er over been te loopen, en den hoofdinhoud flechts te blijven nafporen. Neen ! nergens begint men
te wenfchen, dat de Schrijver zich meer bekort had, en,
eer men het weet , is men de vier dikke boekdeelen ten einde.
Trouwens, de karakters zijn goed geteekend en volgehouden,
de gebeurtenisfen met natuurlijke kleuren gefchilderd, en in
Riles is zoo veel verfcheidenheid, zoo veel afwisfeling, en
echter tevens zoo veel eenheid en zamenhang, dat zeker deze
gefchiedkundige Roman onder de beste voortbrengfelen in dat
kuustvak behoort, en de eer der vertaling ten voile waardig
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was. De gelukkige afloop der zaken, voor zoo veel de
hoofdperfonen aangaat, is bevredigend voor het gevoel; en
dat voor de anderen niet alles te regt komt, of wel eens
alles verloren gaat, bevordert de waarfchijnlijkheid, die door
eene algemeene herflelling van alle geledene rampen bij allen , wien wij gaarne zulks zouden toewenfchen, te veel zou
zijn gekrenkt. Zoo als de gefchiedenis der verfchillende perfonen nu is voorgeffeld, zou alles zich in de werkelijke wereld, waar tocil het avontuurlijke niet geheel vreemd is , hebben kunnen toedragen. Aileen laat het zich moeijelijk be.
grijpen, hoe men, na de ramp aan de Berefina , er nog met
een kind heeft kunnen doorwortlelen , en hoe men daarvoor
en voor zichzelven fleeds voedfel vond. In 't algemeen echter wordt alles met toereikende waarfchijnlijkheid voorge.
dragen, en kan ons oordeel ook niet dan gunflig zijn.
Nederlandsch Magazijn van Romans en Verhalen. Ilde Deel.
Te ilmflerdam, bij G. J. A. Beijerinck. 1834. In gr. 8vo.
311 Bl. f 3 -30.
Ook onder den titel: Romans en Verhalen van 0. G. H E LDRING, Illejufvroulo
, en den Schrijver van Licht
en Duisternis.

N

a over deze lofwaardige vaderlandfche onderneming , in
dit Tijdfchrift voor 1834, No. VIII, bl. 346 e. v., onze
gedachten gezegd, en haar in hare betrekkelijke Uraarde aanbevolen te hebben , achten wij het niet noodig, er thans
breedvoerig over uit te weiden. Ook heeft geen van de
drie, in dit tweede Deel voorkomende , verdichte Verhalen
ons zoo bij uittlek behaagd of mishaagd, dat wij er ons
goed- of afkeurend oordeel met vele woorden over behoeven
uit te fpreken.
Het eerfle Verhaal is van den reeds eenigzins bekenden
Schrijver HELDRING, en heet: ULLA en ERBERTHA,
of de verovering van Bliejenbeek, eene gefchiedenis uit het
leven van MAARTEN SCHENK. ULLA, namelijk, is eene
nicht van dien vermaarden partijganger, en beminde van den
jongen Edelman COENRAAD VAN ASPEREN: Zij wordt
eerst bij eenen molenaar , en daarna door SCHENK' S zoon
WILLEM, op eene vrij avontuurlijke wijze, near een afge-
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legen eiland voor de Spanjaarden in veiligheid gebragt. E RBERTHA, zuster van CoENKAAD, wordt met haren vader
verraderiijk gevangen genomen op het flat Bliejenbeek , toen
nog in Spaanfche handen; en zij raken daar als Protestanten
in veel moeite en levensgevaar, maar worden , toen het Plot
door SCHENK veroverd wordt, verlost: COENRAAD
krijgt zijne VILA, en ERBERTHA huwt met een' ander'
krijgsoverfte. — De aandacht is this in dit Verhaal vooral
tusfchen twee perfonen verdeeld; de zamenhang der deelen
is niet groot; en dit een en ander is voor het geheel niet
gunftig. E RBERTHA zou eigenlijk belangrijker voorkomen,
dan ULLA, ZOO het geheele onderwerp, en vooral de invoering van eenen wellustigen en fchijnheiligen Monnik , niet te
afgefleten, en de ganfche behandeling van hetzelve te langwijlig en centoonig ware; waarbij dan nog de plotfelijke verovering van het flot , en de komst van COENRAAD in de
gevangenis van ERBERT HA, als een Deus ex machines inv.alt, om aan de historie een einde te maken, hetwelk dan
ook vrij fpoedig volgt. — De flijl is eerst nog al onderhoudend ,
maar jaagt bier en daar te veel naar fieraden, en komt te
dikwijls op dezelfde woorden en fpreekwijzen tern.
lo A. VAN WALBURG wordt , in het tweede Verhaal,
door Mejufvrouw ....... voorgefteld, als eerie, deugdzame
Gravin, die de lesfen van hare brave moeder , op derzelver
fterf bed (wat al te uitvoerig voor eene zwakke en ftervende)
gegeven, getrouw opvolgt; alle hoogachcing en gehoorzaamheid aan harm vader, , tot in het aangaan van een huwelijk
met Graaf WALDEMAR, bewijst; door dien echtgenoot
aldra met ligtzinnigheid , losbandigheid en ontrouw voor hare
liefde en deugd beloond . wordt, maar aan hare pligten jegens
hem :n hare kinderen getrouw blijft ; zich in de ontdekking
van de liefde; die zekere Kapitein F-ERGUSON al vroeger
voor Naar opgevat heeft, en nu bij de ontrouw van haren
man op nieuw betoont, pligtmatig en met waardigheid gep raagt, en alles met zachtheid en geduld in het werk ftelt,
haren gemaal te verbeteren, hetwelk haar ten laatfte geleck:en mag. — Het geheel is zoo wel in vinding als nitniet buitengemeen, maar nogtans loffelijk in zedelijke
bedoeling. Overdreven echter en onnatuurlijk is het, near
Reef. gevoel, dat de Gravin het kind, dat haar echtgenoot
bij hare gewezene en toen overledene kamenier heeft,
alleen verzorgt , maar ook bij zich neemt, en met haar eigen
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kind aan hare eigene Borst zoogt: men moge dit als romanesk op her papier zetten; maar in de wezenlijke wereld kan
men zich zulk eene fluitende en voor de ondeugd al te toegeeflijke opoffering niet wel voorftellen. — De voordragt is
deftig, ernilig; het gefprek der perfonen hier en daar misfchien was al te kunstmatig.
De Auteur van het derde Verhaal verbergt zich onder den
naam van' den Schrijver van

Licht en DListernis , en Levert,
en IDA, een Verhaal uit het

onder den titel van FL o ft I S

begin der zeventiende Eeuw,

eene verdichte huifelijke gefchie-

denis , die kortelijk hierop nederkomt: F L okEs DE v R If ,
koopmanszoon te

ilinflerdam , ftaat naar de hand van IDA

TER MEULEN, koopmansciochter aldaar , tot groot ' genoegen van beide vaders ; doch vindt hevigen tegenftand bij
B R E C H T, moeder van I D A, onder voorwendfel van Arminiaansgezindheid der familie DE VRIf, maar vooral met oogmerk,
om hare dochter aan zekeren Proponent, namelijk den zoon
van den in haar oog regtzinnigen Predikant PLANcius, nit
te huwen, doch door Wiens dood (een was al te gemakkelijk
romantisch huismiddel !) zij in hare hoop teleurgefteld wordt.
FLORIS intusfchen vindt eenen wakkeren voorflander zijner
zaak in V ()FIDEL, door wiens vernuftigen inval, bij eene
onverwachte komst van Graaf (naderhand PrinS)FREDERIK
HENDRIK op het flot te

Maiden ,

waar de familie TER

MEULEN te gast genoodigd was , op eene kluchtige wijze
de zaak beklonken en BRECHT' S toeftemming verkregen
werd, zoodat de gelieven elkander kregen en gelukkig leefden. — Het geheel is dus een eenvoudig, maar door de
laatfte vinding aardig verhoogd huifelijk tafereel: de mauler
van voorftelling is luchtig en onderhondend , bier en daar wel
eens (gelijk in de Hollandfche binnengezigtjes) was al te
zeer in het kleine en gemeenzame vallende. In het laatfle
gedeelte vooral meenden wij eene dichterlijke en met de Dichiers welbekende hand te herkennen.
Ziet daar den kost, die bier orgedischt wordt! Is het
niet alles'even vast , of

du haut gout,

het zal ten minfle

de geestelijke maag nict bezwaren of bederven: het vindt

dos

ligt zijne liefhebbers , en geve dezen en genen eene gezonde
en aangename verfnapering!

SADOit

en

M I R J A M.

Een hodsch Tafereel uit de tijden
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van JEZUS ' omwandeling op aarde. Naar het Engelsch.
Te Rotterdam, bij de Wed. van der Meer en Verbruggen.
1834. In gr. 8vo. 141 Bl. f - 40.
p it werkje moet eene fchets leveren van de verfchillende
vooroordeelen , tegen welke onze Heer gedurende zijne omwandeling op aarde te kampen had; en de ons onbekende
Schrijver doet dit in den vorm van een verhaal , met gefprekken en brieven. Vrienden en vijanden van JEZUS zijn het
alzoo, die hier optreden; de laatften met de gewone, ook in
de Evangelifche verhalen voorkomende, Farizefche en Sadducefche bedenkingen; de eerflen die trachtende te ontzenuwelt; Het boekje kan — maar van welk gefchrift moet men
dit niet zeggen? — zijn nut hebben. Mogt het Gode be„ hagen , eenen Farizeer of Sadduceer onder het Christen„ dom , door middel van dit werkje, in eenen nederigen volgeling van zijnen grooten Zoon te herfcheppen !” zegt de
Schrijver, en wij wenfchen met hem zoowel dit, als dat zijn
gefchrift het hart opende van die „ ongelukkigen, welke,
„ onder het heerlijk licht des Evangelies levende, evenwel
de duisternis boven het licht verkiezen ;” maar wij verwachten van het eene even weinig als van het andere, en
offchoon wij het doel van harte toejuichen , kunnen wij echter over het geheel niet zeggen, met de uitvoering tevreden
te zijn. Het boeksken mist geheel dat antieke , dat Oosterfche , hetwelk in fchriften van dezen aard een onmisbaar vereischte is, en waarin het ons altijd heeft toegefchenen ; dat
EFENNIGER' S .Toodfche Brieven enz. uitmunten. Beantwoordde nog overal de ftij1 aan uitdrukkingen, als bladz. 3:
st het is beter die [verwijtingen] te verdragen met de vrienden
van God , dan te wonen in de tenten der Goddeloozen."
Maar verre vandaar! of is het de regte toon, wanneer het op
diezelfde bladzijde beet : „ zuiverheid van bedoelingen fink
„ nog geen welbefluurd oordeel in"; wanneer men bladz. 7
leest van een
practisch gevoel van Godsdienst"; wanneer
bladz. 9 {hat:
mijn kleine wijsgeer"; bladz. 85: „ wel
Mijnheer sADox I" enz. enz. Van zulke Westerfche uitdrukkingen is het boeksken vol, en door deszelfs uitgave
achten wij in geenen deele voldaan te zijn aan hetgeen wij
nog altijd als eene behoefte blijven befchouwen , een Hebreeuwfche Anachaifis uit den tijd van JEZUS, welke wel
het burgerlijke en huifelijke leven der Joden van dien tijd,
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tot opheldering der Evangelia , nader dede kennen, maar
Loch vooral eene fchets gave van de godsdiendige gevoelens ,
fekten en vooroordeelen van de tijd- en landgenooten van
onzen Heer; een werk, in aard en aanleg genoeg verfchil!elide van HELON ' S Bederaart door sTRAus s.
Ook is dit werkje vrij oppervlakkig. Het bevat bijna niets
over den heiligen levenswandel van jzzus; over zijne onvergelijkelijk fchoone zedeleer; over — en dit zon men
dan toch flellig verwachten — de gefprekken, door JEZUS
gehouden over de wetten van MOZES; over de leerlingen
van den Verlosfer , en over hoe veel nog nicer! Bladz. 78
worth het Sacicluceisme wat al te ver getrokken; althans dat
GAIIAR een half fchaap op eenmaal verflindt , met zoovele
linzen, dat HATIPHA er veertien dagen genoeg aan zou
hebben, is geene kleinigheid!
Wij willen

dus

eenvoudig zeggen, dat de vertaling van

dit gefchrift, onzes inziens, gemakkelijk had kunnen gemist
worden, en dat het zichzelven niet te veel zou vernederen , wanneer het tot den lezer, als motto, de woorden van
SARAH, bladz. 86, rigtte : , Maar wacht ...... ik zal u
„ beet nemen."

Winterbloemen; of erngige en luimige Yerhalen voor gezellige
avonden. Uit het Hoogduitsch. Te 's Gravenhage , bij
A. Kloots. 1835. In gr. 8vo. 231 Bl. f 2 - 40.

A 1 wederom eene bijdrage tot de zee van romantifche verhalen, waardoor ons publiek, zoo al niet overftroomd, althans
mildelijk befpoeld wordt. De verzamelaar van dit viertal
noemde die bijdrage Winterbloemen, omdat ze tot verpoozing bij de lamp in het hoekje van den haard gelezen kunnen
worden, en wij hebben er vrede mede; hij had evenzeer een'
anderen titel mogen kiezen, en die met even krachtige redenen kunnen verdedigen; maar wij willen zijnen titel aannemen, en het tuiltje, dat hij aanbiedt , eens clasfdren, en
dan zal No. 1, Hemelsblaauwe zijde , of bekwaamheid wint
vertrouwen, een levendig gefchakeerde Hiacint zijn , waarin
de lotgevallen van een' ongelukkig' jongeling afwisfelend verhaald en tot een gelukkig einde gebragt worden.
No. 2, Ooms geboortedag. Een luimig verhaal, naar opgegevene woorden , houden wij voor eene bontgekleurde Tulp ,
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zonder veel geur, zoo als een Duitsch tuinman ze bij menigte
met weinig moeite kan voortkweeken. Wij zijn geen liefhebbers van eindrijmen, of van de les van wijlen KOTZEBUE,
door Bruno Daalberg weleer opgevolgd in zijne Tweandertig woorden , en laten die liefhebberij van herfendwingen over
aan vie er op geffeld is. Oom Polder begaat op zijnen eenenvijftigften verjaardag menige dwaasheid, om tot de grootfte
op zijnen leeftijd te geraken, namelijk een zestienjarig meisje
te trouwen, dat reeds aan een' minnaar verbonden is. Gelnkkig, dat de brave man tot inkeer komt, en, even als in
de tooneelflukjes , het verliefde paar edelmoediglijk verbindt
en befchenkt. Zulke ooms zijn wezenlijke Providences , zoo
als de Franfchen ze noemen.
No. 3, Morgen hij of gij, of wraakzucht. Eene echte
nieuwerwetfche noodlotsgefchiedenis , zoo als onze Duitfche
naburen die thans , in kreupele navolging van het Fatum der
Ouden, met zwarte kleuren teekenen. Het bloechnes is het
opfchrift van het eerfte hoofditult, en dat betooverde inftrument, tot moorden gefchapen, dwingt ieder,, die het aanvat, tot bloedige daden. Het heeft dan ook bloed geproefd,
en wordt het werktuig, waarmede de vader zijnen eigen' zoon
van het leven berooft. Alles ijfelijk en naar om aan te hooren en te lezen! Maar toch komt het vrij gelukkig teregt,
en de historie eindigt met een gewenscht huwelijk. Kies nu
zelf, lieve lezer, welk eene bloem gij wilt, waarvan de
kleur uitlokkend, maar de geur verdoovend, ja doodelijk is.
Wij laten er u vrijheid toe, maar raden u af, zulke bloe.
men onder de winterplanten op uwe bloemtafel te plaatfen.
No. 4, Kinderliefde en Huwelijkstrouw , is de Primulaveris
van het bouquetje. Het opfchrift beantwoordt aan het verhaal, dat ons eene vrouw fchetst, die hare vroegere liefde
aan den kinderpligt opoffert, met eenen man van gevorderde
jaren vrij gelukkig leeft, de laatfte dagen van haars vaders
leven kalm doet afloopen, maar door de terugkomst van haren
minnaar in moeijelijke (lingering van hartstogten geraakt, die
zij echter moedig het hoofd biedt, ondanks den affland van
zijne regten, dien haar man haar aanbiedt. (Hoe goedig
zijn toch die roman-mannen i) Ten flotte, zoo als doorgaans
in dergelijke verhalen, heeft manlief de beleefdheid van tijdig af te trekken, en zijne weduwe wordt de vrouw van
den man barer keuze , die gelukkig onverzeerd en met roem
beladen uit al zijne oorlogsgevaren terugkomt.
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In een uurtje van uitfpanning laat het boek zich lezen;
kwaad zal men er niet uit leeren , maar men verbeuzelt zijnen kostelijken tijd ; wij althans zouden ieder raden , om,
na geGindigde lectuur,, zichzelven of te vragen, even als de
wiskundige zijnen vriend , na eene bijgewoonde tooneelvertooning, afvroeg: „ Zeg mij nu eens , wat het bewijst ?"
Wel niet veel ineer,, dan dat het thema des romanlevens in
het oneindige kan gevarieerd worden, en toch over kruifen
en mollen geleidelijk afloopen.
Keur van fcherts en luirn. Door onderfcheidene Nederlandfche
Dichters. Te AmIlerdam, bij F. Kaal en C. Bakker, Bz.
In Id. 8vo. XII en 182 bl. f 1 -80.
Uit welk oogpunt zullen wij dit bundeltje befchouwen? Gelijk
een hoog- of overwijs Recenfent in den Vriend des Vader.
lands gedaan heeft? Eerst eene loffpraak houden op het bij
den titel zeker niet bedoelde humoristifche genre? daarna be.
toogen, dat er bij de Nederlanders geen humour, geen wit en
geen esprit te vinden is? verder fluk voor fluk in deze verzameling hekelen , even alsof ieder, die daaraan geleverd had,
zijne uiterfle krachten had ingefpannen, om iets geestigs voort
te brengen; terwijl men dan ligtelijk kan aantoonen , dat
er bijna niets in voorkomt , dat aan het ideaal van het comifche, fatyrifche en humoristifche beantwoordt? — Neen niets
van dat alles wachte men van ons. Wij beginnen met mg
op een historisch flandpunt te plaatfen. Een boekhandelaar
wenscht een dichtbundeltje van vrolijken inhoud , en waar
sevens verfcheidenheid van manier en bewerking de eentoonigheid aan ontneemt, in het licht te geven. Hij begrijpt wel,
dat het geen werk zal zijn, hetwelk de eeuwigheid zal verduren, maar neemt zich voor, te zorgen voor een bevallig
uiterlijk , en beflemt het blijkbaar tot een Sint-Nikolaas-,
Kermis- of Nieuwjaarsgefchenkje. Onderfcheidene dichters ,
zonder eenig oogmerk of eenige verwachting, om daardoor
roem in te oogflen, zijn den uitgever behulpzaam, door hem
te vergunnen, het eene en andere, dat hij gefchikt rekent ,
uit hunne portefeuilles te ligten en tot zijn doel te bezigen.
Aileen zoekt men wederzijds te zorgen, dat er niets in wordt
opgenomen, dan dat zich met genoegen lezen laat , en een'
vrolijken indruk geeft, zonder de zeden te kwetfen. Aan
dergelijk oogmerk nu beantwoordt het boeksken , en wij betuigen aan de daartoe medegewerkt hebbende dichters onzen
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dank voor Dunne welwillendheid , zonder hun talent naar het
hier geleverde, ook zelfs vergelijkenderwijze, te willen afmeten , of hunne daar neergeworpene ftukjes te beoordeelen ,
even alsof zij daarmede zich eene eerplaats op den Nederlandfchen Zangberg hadden wilien verzekeren, In het algemeen genomen, is bet eene fraaije verzameling van dichtftukjes , veclal van fchertfenden inhoud, en aile van fchuldelooze,
opgeruimdheid bevorderende ftrekking.

De Masquerade (9 Februarij 1835.) Ben Gedicht. Te Leyden,
bij C. C. van der Hoek. 1835. In gr. 8ro. 45 Bl. f :- 65.
In dit Gedicht befchrijfc een Dichter, die zijnen naam verbergt , den kostbaren gemaskerden optogt der fleeren Leydfche
Studenten, voorftellende den plegtigen intogt VaTIFERDINAND
en ISABELLA in Grenada, ten jare 1492: dezen befchrijft
hij in 98 achtregelige coupletten, waarvan er nogtans vijf hier
en daar, om ons onbekende reden, opengebleven, en de ledige
piaatfen door vier regels ftreepjes aangeduid zijn. — Voor het
geven van een overzigt of eenige proeve is dit Gedicht niet
gefchikt : men koope , leze en vermake zich in een ledig
oogenblik ! — De befchrijving is nu eens in gemeenzamen,
luimigen en hijna prozairchen , dan eens meer in flatigen, deftigen , meer dichterlijken trant ; nu eens den optogt op den
voet volgende, dan eens in meer of min daarbij pasfende epifoden uitweidende. Bij zulk een boat onderwerp , als die
Masquerade, mag er zulk eene bonte mengeling mede doorgaan , en is zelfs dikwijls gansch niet ongepast. — Hetzelfde
zegt Rec. ook hoofdzakelijk van het asfonerende Spaanfche
rijm, door den Dichter bier en daar gebruikt : hij zegt dit
Diet, omdat hij zulk een groot voorflander van het rijm, en
een geflagen vijand van rijmelooze verzen is; in geenen deele!
maar hij vreest, dat, wanneer deze en dergelijke kunstgrepen,
om alles door elkander te werpen, algemeen ter hand genomen en aai gevonden, vooral wanneer zij door groote namen
aangeprezen wierden , men dan met der tijd zulke vreemde
amphibie-wezens en zulken wonderlijken en woesten wildzang in de Poezij krijgen zou, dat er de zuivere zilvertoonen
der Goddelijke Muze bij zouden lijden. — Indien den Dichter
zijne verheffing van , het DUISTER " der Middeleeuwen ,
(coupl. 29-32) „ waarin een HERCULES omging ," boven .„ ons LICHT ," dat „ flechts een dwergenvolk befchijnen
snag," ernst ware, dan zou Rec. hem dat duister en dien
reus gaarne fchenken, want hij kan de eeuwen der A T T I L A's
met hunne Hunnen en Vandalen , der GENGISKANS met
hunne Tartaren en Mongolen , niet terugwenfchen: maar hij
wil liefst gelooven . dat het, gelijk meer andere dingen in dit
Gedicht , niet dan fcherts is , en althans hopen , dat Nederlands fluderende Jeugd bewaard worde voor in zinneloozen
wildzang en middeleeuwfche woestheid bun vermaak en hunne
grootheid te zoeken,

BOEKBESCHOUWING.
Annotationes in Novum Testamentum. Denuo emendatius
Vol/amen IX ,
Zuicontinens Indices. Groningze , ex officina
dcma. 1834. 8vo. maj. pag. 351. f 3 - 40.

HIIGONIS G R O T I I

inet dit dcel wordt de nicuwe , reeds algemeen bekende en gebruikte , door Prof. HOFSTEDE DE
0R o o T bezorgde uitgave van GROTII Annotationes
in N. T. befloten. Het bevat , 1. eenen index rem);
et verborum , bl. 1-256. 2. troporum , figurarum ct
loquendi generum minus ufitataram , (eigenlijk explicationum troporum cet.) bl. 257-272. en 3. vocum Grxcarum, a GRIDT lo illustratarum , bl. 273-351. Het
naflaan van eenige artikelen heeft ons overtuigd van de
naauwkeurigheid der Bladwijzers ; over de volledigheid
van dezelve is onmogelijk te oordeelen , zonder bet ganfche werk aandachtig door te lezen en telkens de Indices
te vergelijken ; jets , waartoe Rec. noch lust gevoelt ,
noch roeping meent te hebben. Eene hooge verdienfle
is het in deze Bladwijzers , dat zij niet verwijzen naar
deel eri bladzijde van deze uitgave , maar naar de Bijbelplaats , bij welker opheldering men het bedoelde vinden kan ; b. v. A longum ut 0 eferre, Syrorum est ,
Luc. 3: 2 ; waardoor dit deel voor de bezitters van alle
andere uitgaven van dit uitmuntende werk van waarde
is. De Hooggel. Uitgever berigt in eene korte Prcefatio , voornemens te zijn , een Supplemental); tot deze
uitgave in het licht te zenden , houdende eene historifche en kritifche Verhandeling over de waarde en het gebruik dezer Annotationes , benevens fommige afzonderlijke gefchriften of uittrekfels (Opuscula nonnulla ant
integra, aut excerptor) van den grooten II UGO, in
welke hij fommige plaatfen van het N. V. ma y heat
verklaard. \Vij zien naar het een en ander rIct verlanBOEKBESCH. 1835. NO. 9.
Aa
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gen uit, en nemen alleen de vrijheid , aan te merken,
dat voor het eerfte de vorm eener Prafatio voor het
ganfche werk misfchien gefchikter ware. Ook meer dan
d en der Opuscula Theologica van GROTIUS is eener
nieuwe uitgave overwaardig , gelijk wij bij de aankondiging der nieuwe editie van de Verhandeling de veritate
religionis Christiana , door BERGMAN bezorgd, reeds
gezegd hebben. Aangenaam zal bet ons dus zijn , dit
lettergefchenk te ontvangen uit de hand van Prof. II o FSTEDE DE GROOT, die dit , als Student aangevangen , als Predikant voortgezet en als Hoogleeraar geeindigd werk uitnemend heeft volbragt , waarmede wij hem
van harte gelukwenfchen.

Middelen ter plaatfing van een aanzienlilk getal Proponenten , voorgeflagen door Philocandidatus. Ts
JImflerdam , bij J. van Heteren. 1834. In gr. 8vo.
25 Bl. f :- 25.
Wenken en Meeningen. I. "Ian Theofried. lets voor
en over jeugdige Geestelijken, die nog in geene ambtsbetrekking geplaatst zip?. Te IIaarlern , bij de Wed.
A. Loosjes , Pz. 1834. In gr. 8vo. 23 Bl. f : -30.

De Schrijvers van deze ftukjes , beide, zoo het fchijnt,
Predikanten , komen in het nuttige oogmerk lofwaardig
overeen , dat zij op middelen bcdacht zijn , om aan het
overgroote aantal van Candidaten , bij het Kerkgenootfchap der Hervormden in Nederland, eene zoo veel mogelijk fpoedige, nuttige en voordeelige plaatfing te bezorgen ; maar zij verfchillen onderling hierin, dat de
laatfte de meeste middelen des eerften verwerpt , en
zelfs in hetgene , dat hij met hem aanneemt , nog al
onderfcheiden is. Ook is de laatfte door vorm en ftijl
veel aangenamer voor de lectuur ; doch hierop willen
wij nu zoo zeer niet hechten , daar het hier vooral op
de deugdelijkheid en uitvoerlijkheid der middelen aan-
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komt. Eindelijk fchijnt de laatfte , die zijn flukje met
I geteekend heeft , van vOornemen , om hetzelve to
vervolgen.
Philocandidatus that dric hoofdmiddelen voor : 1.
Het Emeritus - verklaren van alle Predikanten van 75
jaren ouderdom , alsmede die van 40 jaren dienst, beide
met behoud van penfioen en pastorie. 2. De Adjunctie-dienst. 3. Het fcheiden van onvoegzame combination. — Het eerfte en derde laat de Schrijver aan Theofried onaangeroerd. Rec. acht het eerfte onaannemelijk , onder anderen omdat hij het hard en gedeeltelijk
ondoelmatig vindt , de Predikanten niet alleen van 75 ,
maar ook , volgens de laatfte bepaling , reeds van 62
jaren oud, (want met hun 22fte jaar kunnen zij in
dienst getreden zijn) als onbruikbaar of to danken : en
hoe op vele dorpen eene tweede pastorie to vinden ?
Ook van het derde kan hij zich niet veel voorftellen
daar het vormen van combination een door het Gouvernement niet ten onregte genomen , en nogtans met veel
gematigdheid toegepaste maatregel is. — Het tweede
middel wordt door beide Schrijvers aangenomen , maar
op verfchillencle wijzen. Philocandidatus wil eene
junctie-dienst voor ten minfle 50 Candidaten , op een
traktement van f 500 , zamen dus jaarlijks ter fomma
van f 25000. Onder de aangewezene negen bronnen ,
waaruit deze gelden te vinden zouden zijn, tepaalt de
Brieffchrijver zijne aandacht alleen op de 7de , namelijk
het gedeelte van het traktement eener eerfte flandplaats ,
dat f 650 te boven gaat, en toont to regt aan, dat zulk
eene algemeene v.ermindering allezins vernederend en ontmoedigend voor de Geestelijken , en fchadelijk voor het
ware belang van hunne voortgaande ftudie en ambtsbediening zou zijn. Andere moeijelijkheden hiervan gaat
Rec. kortheidshalve voorbij. \Vat de overige geldbronnen aangaat , die Philocandidatus voor zulk een fonds
aanwijst , hiervan wil Rec. flechts in het algemeen zeggen , dat hij ze niet kan aannemen , niet omdat hij , met
Theofried's Vriend, afkeerig van finantidle berekeningen
Aa2
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is , die toch dikwijls noodig kunnen zijn , maar omdat
hem , naar de kennis en ondervinding , die hij , federt
de organifatie van 1816 , in het Provinciaal en het Clasficaal Befluur verkregcn heeft , de bier opgegevene geldmiddelen meestal ongefcbikt en onbruikbaar voorkomen.
Men neme b. v. de drie eerlie , de gelden voor de Provinciaie en de Clasficale Befturen , die voor de Clasficale , en die voor de Ringsvcrgaderingen ! De eerfle
zijn reeds verminderd ; en de Vergaderingen kunnen dit
in het geheel niet , of niet nicer , dan zij het nu reeds
zijn : de geheele affchaffing der twee laatstgenoemde gelden zou een gefchikt middel zijn, om de Vergaderingen
nog veel minder te doen bijwonen. Zien wij ook nog
eens op het vijfde , een gedeelte der vacatuur-gelden !
Komt niet reeds , alwat boven de f 1200 traktement is ,
voor de Gemeente ? Slepen de verre afflanden die gelden fomtijds niet grootendeels weg ? Moet er ten minife
niet eenige vergoeding zijn voor de liefdebeurten , gedurende jaar,, voor eene Weduwe , of voor eenen zieken of zwakken Broeder,, die geheel tot fchade der Ringbroeders komen ? Moet de Confulent thans ook niet betaald worden uit de Ringbeurs , die Philocandidatus
zelfs hare Rijkstoelage wil doen opofferen ? — Op welk
eene wijze de Brieffchrijver eene Adjunctie - dienst tot
ftand gebragt wil hebben , is niet volkomen duidelijk.
Eerst fpreekt hij van daaraan „ een gefchikt inkomen te
„ verbinden" ; maar van waar dit komen moet , zegt hij
niet. „ Wie hieraan juist geen behoefte hebben ," wil
hij „ op eene andere wijze tot de Kerk in betrekking ge„ bragt zien" ; maar hoe , dit wijst hij niet aan , want
het volgende ziet immers blijkbaar weder op alle Candidaten. Hij wil namelijk , dat ieder Provinciaal Kerkbeftuur zijne Candidaten aanbevele aan de Clasfis , en
deze wederom aan de Gemeente, waaronder zij wonen ,
en dat zij zich dan , let wel ! „
en zonder gelter
befchikking
dier
Gemeente
ftel„ delfjk bezwaar ,
len
,”
om
,
op
verlangen
van
den
Leeraar
of
de
Leer„
aars , te prediken , te catechiferen , en in het herder-
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‘vetk behulpzaam te zijn. Hoe dit ftrookt met er een
gefchikt inkomen aan te verbinden , betuigt Rec. niet te
begrijpen : of ziet het alleen op de meer bemiddelden ,
die dit joist niet noodig hebben ? hoe partijdig dan ! en
al bchoefden zij het juist nict , kunnen zij dan nog verpligt worden , om er afitand van te doen ? of zullen zij
dit vrijwillig verkiezen ?- Over het nut hiervan voor de
Candidaten heeft de Vriend wel veel goeds aan zijnen
Theofried gezegd , maar het toch van de fchoontle zijde
gefchilderd , en de bezwaren vergeten. Ten opzigte van
het nut your de Berk , fpreckt hij alleen over den heilzamen invloed , dien de Kerkbefturen dus op de beroepingen zouden kunnen hebben : deze , ja , grootelijks
wenfchelijke , maar ook moeijelijke zaak fchijnt echter
niet in onaffcheidelijk verband te ftaan met de Adjunctic-dienst , die wel een aanbevelenswaardig middel „ maar
voor geenc algemeene maatregelen vatbaar en alleen naar
de tijdelijke en plaatfelijke omilandigheden van Leeraars
en Gemeenten bruikbaar fchijnt te zijn.
Under de bijkomende middelen noemt Philocandidatirs
het bevorderen van de Candidaten naar hunne (om het
eons hart met een militair woord te noemen) anciennetelt. De Brieffchrijver vindt er even veel voor als tegen , en vrecst hiervan itremming, der kerkelijke vrijheid.
Rec. wil dit niet geheel ontkennen ; maar zou de beperking tot een zeker getal , jaarlijks door de Synode te
bepalen , lets ruimer , dan er in een jaar tot vervulling
der vacaturen vermoedelijk noodig is , minder verkieslijk
zijn , dan de al te onbepaalde en benaauwende keus tusichen een overbodig grout aantal ? Ecrder zou eerie
meerdere ontmoediging der Candidaten daardoor te vreezen
zijn ; maar zoo het meer zekere vooruitzigt , van binnen
een' bepaalden tijd geplaatst te worden , voor velen niet
aangenamer en nuttiger zijn , dan de onophoudelijke onzekerheid en gcdurigc teleurftelling ? De zaak is althans
misfchien niet geheel verwerpelijk , en verdient nadere
overweging. --- Met Theofried's Vriend verklaart Rec.
zich tegen het voortrekken , ten minfle het onbepaald
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voortrekken der genen , die voor bet Vaderland uitgetrokken zijn , omdat het ten nadeele kan firekken van de
genes , wien het hiertoe niet aan den wil , maar aan de
gelegenheid ontbroken heeft ; — zoo ook tegen het gedwongen uititellen van bet Candidaats-examen , want ook
dit kan niet aanmoedigen.
Eindelijk ilaat P hilocandidatus nog eenige middelen voor,
om den overtolligen aanwas van Candidaten voor het
vervolg tegen te werken , en vindt hierin bij den Schrijver van Wenken enz. toeilemming. Die middelen zijn :
1. De uitfluiting van alle buitenlandfche Candidaten en
Predikanten. Hoe dit hiertoe kan dienen , begrijpt Rec.
volftrekt niet : eerder zou het nu der plaatfing van inlandfche Candidaten kunnen voordeelig zijn, hoewel ook
dit niet veel zijn kan ja zelfs is het dan te vreezen ,
dat de Naburen reprefailles zullen nemen ; en dan is
b. v. Oostfriesland , waarheen er nu nog eens een of
ander geraken kan , gefloten. — 2. Het affchaffen van
de Landsbeurs voor de Theologanten ; waarbij de Brieffchrijver nog voegt het wijzigen der vrijilelling van de
Militie , en het naauwkeurig toezien bij bet verleenen
van bijzondere onderfteuningen. Het eerstgenoemde kan
Rec. niet wenfchen , daar zulks de Theologifche Faculteit zeer ten onregte van een voorregt zou berooven , dat
de andere genieten , en tevens ten nadeele f1rekken van
zeer bekwame , maar niet berniddelde jonge lieden. Veeleer zou hij bij het laatstgemelde ernItig wenfchen het affchaffen van alle particuliere beurzen , die , v6Or eenige
jaren , bij het zijns inziens overdreven geroep over gebrek aan Predikanten , welmeenend maar onbedachtzaarn
opgerigt zijn ; van welk een en ander hij toen reeds de
tegenwoordige fchadelijke gevolgen gevreesd en voorfpeld
heeft. Eene geheele opheffing der vrijIlelling van de Landmilitie zou hij, in de gegevene omftandigheden, mede zeer
wenfcbelijk achten. — 3. De betaling van eene vrij aanmerkelijke fom jaarlijks door Studenten in de Godgeleerdheid, woonachtig in eene Akademieftad, door beide Schrijvers billijk en doelmatig gevonden , kan Rec. niet goed-
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keuren , omdat hij niet ziet , op welken grond van billijkheid , en ten Wiens voordeele dezelve zou kunnen gevorderd worden , en omdat hierdoor den Predikanten van
eene Akademieftad een voordeel voor hunne zonen ontvalt.
De flotfom van alles komt Rec. voor te zijn, dat eene
fpoedige plaatfing van de Candidaten nog wel onder de
pia vota blijft behooren. Kon men evenwel, om hen niet
zonder werk en beftaan te laten , hun en der Gemeenten
de Adjunctie-dienst fmakelijk maken , en niet door algemeene , maar door plaatfelijke maatregelen bevorderen ,
hij zou dit wel willen aanraden : in groote fteden fchijnt
het hem over het algemeen voor de Candidaten minder
verkieslijk , want het voorbeeld van de Waalfche , dat hij
zelf ook wel eons in vergelijking gebragt heeft; komt hem
nu voor minder of te doen , daar deze doorgaans kleinere Gemeente en kleiner Auditorium hebben. Verder
meent hij opmerkzaam te mogen maken op de Leeraarsdienst in Nederlands Oost- en Westindie , waaraan geen
van beide de bovengenoemde Schrijvers gedacht fchijnt
te hebben , maar die evenwel aldaar zoo noodig is en
begeerd wordt , en waarvoor onder het groote aantal
Candidaten toch wel eenigen gefchikt zouden zijn. —
Eindelijk meent hij , dat er ook wel zijn , zoo Studenten als Candidaten , die geene zwarigheid moesten maken , om nog in tijds eenen anderen Rand te kiezen ,
waarin zij niet minder, ja dikwijls nog veel nicer voor
zichzelven en anderen nuttig zouden zijn.

Over Doop en Doopsgezinden. Handboekje voor Leden en Catechifanten b de Doopsgezinden, door
S. B L A U P O T TEN C A T E. Tweede , vermeerderde en veranderde Druk. Te Leeuwarden, bij H.
C. Schetsberg. 1835.
In kl. 8vo. 1/7 , 43 bl.
121.
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et hier aangekondigde boekje is een vreemd verfchijnfel in de Katechetifche Letterkunde niet alleen van onze

s. BLAUPOT TEN CATE
vaderlandfche Protestantfche Kerk , maar , indien Rec.
zich niet bedriege , zelfs van de Kerkgemeente, waartoe
de Schrijver behoort ; het heeft de bepaalde ftrekking ,
om Leden en Catechifanten bij de Doopsgezinden een
kort , maar grondig onderwijs mede te deelen aangaande
tie bijzondere geloofspunten , waarin zij van de overige
Protestantfche gezindten verfchillen (*). De Heer T EN
CATE, oordeelende , dat er zulk een Handboekje onder
zijne Geloofsgenooten ontbreekt , heeft door het gemeenmaken van dezen zijnen arbeid aan die behoefte willen
voldoen. Voor zoo veel Rec. den 1taat van dat Kerkgenootfchap kent , zou hij in dezen van den wakkeren
man eenigzins verfchillen ; ja, indien hij vO6r de uitgave
van het boekje zijn gevoelen daarover had mogen zeggen , zou hij tot dezelve niet geraden hebben. Het komt
hem namelijk voor, dat er bij de Doopsgezinden bier te
lande wel behoefte is aan een gefchikt onderwijsboek voor
Catechifanten en Leden , waarin de leer des Evangelies
van het Doopsgezinde ftandpunt, hetwelk de Doop der
Bejaardcn aanwijst , in hare waarheid en hare heiligende
en zaligmakende kracht worth voorgefteld ; een arbeid ,
(*) Het gefchrift is derhalve alleen en bij voor
Leden en Catechifanten bij de Doopsgezinden beftemd , gelijk de Eitel trouwens duidelijk zegt. Echter heeft men dit
doel elders voorbijgezien , en het boekje daarom in verband
gebragt met een ander flukje over den Doop , in dit Maandwerk opgenomen ; ja, men heeft de grieven, die men tegen
den Schrijver meende te kunnen inbrengen, aan de geheele
broederfchap der Doopsgezinden te laste gelegd. Rec., die
tot de Doopsgezinden behoort , acht het niet alleen onnoodig , maar hij zou zich en zijne Kerkgemeente meenen te verlagen , zoo hij in eenige wederlegging van de befchuldiging
wilde treden, die in de beoordeeling van den eerflen druk
elders onbewimpeld is uitgefproken, terwij1 zij in die van
den tweeden is teruggenomen, of zoo hij van het regt van
wedervergelding wilde gebruik maken ; ja , de hoogachting ,
die hij voor beide hierin betrokkene Kerkgenootfchappen
voedt , we6rhoudt zijne pen zelfs in het nederfchrijven der
aantijging van den hedoelden beoordeelaar.
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die tevens de onderwerpen omvat , door den Heer T E N
C A T E in zijn boekje afzonderlijk ontwikkeld ; maar hij
ziet in de bepaalde behandeling der twee punten , op
den titel vermeld , vooral in den tegenwoordigen tijd ,
om meer dan ddne reden , niet zoo veel nut.
Het boekje ziet intusfchen het licht , en zelfs in korten tijd voor de tweede maal. Het is in vijf Afdeelingen gefplitst , die de navolgende opfchriften hebben.
Eerfte Afdeeling: Bewijzen voor en tegen den Kinderdoop , bl. 1-17. Tweede : Bewijzen voor den Doop
der Bejaarden , bl. 17-22. Derde : Behandeling van
eenige vraagftukken , der Doop der Bejaarden betreffende. , bl. 22--28. Vierde: Jets over den oorfprong en
de gefchiedenis der Doopsgezinden, bl. 28-36. Vilfde:
Waardoor onderfcheidt zich het Christelijk geloof der
Doopsgezinden van dat der andere Christelijke Kerkgenootfchappen , bl. 36-43.
Rec. erkent gaarne , dat het oogmerk van den Heer
TEN C A T E de behandeling der zaken vorderde , die
in de vier laatfle Afdeelingen voorkomen , en hij acht
ze desgelijks ordelijk gerangfchikt , helder voorgefleld
en vruchtbaar ontwikkeld ; maar hij kan zich minder
vereenigen met de eerfte Afdeeling. Het doel van den
Schrijver is niet polemisch , maar zuiver apologetisch
geweest ; dock dit moest hem ilia zoo zeer tot eene
opzettelijke befirijding van den Kinderdoop leiden , als
wel tot bet Haven van den Doop der Bejaarden als den
alleen fchriftmatigen , hetwelk hem ongetwijfeld tot refultaten zou hebben gebragt , die alle bewijzen voor den
Kinderdoop ontzenuwen. In de tweede Afdeeling had hij
het bewijs , nit het wezen en de beteekenis van den
Doop, in verband met den geestelijken aard van het Christendom , afgeleid , uitvoeriger moeten ontwikkelen en
nadrukkelijker aandringen. Dit zou hem gelegenheid gegeven hebben , om het Bijbelsch denkbeeld van wedergeboorte, waarop het in dezen zoo zeer aankornt , vast
to flellen , dat nu naauwelijks ter loops ontwikkeld wordt.
De eerfle vraag van de derdc Afdeeling is wel zeer ge-
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past ; maar het is vreemd, dat zeker ephemeer ftukje uit
den Recenfent o. d. Rec. daarbij aangetogen wordt (*).
De vierde Afdeeling bevat een kort en zaakrijk overzigt
van den oorfprong en de lotgevallen der Doopsgezinden.
Juister ware dit optthrift , wanneer het meer bepaald
van de Nederlandfche Doopsgezinden gewaagde. Wat
bl. 29 over de afkomst en de vroegfle lotgevallen der
Waldenzen gezegd wordt, is, naar het oordeel van Rec.,
kwalijk gefchiedkundig goed te maken ; maar de Heer
TEN CATE getuigt van zijne gematigde denkwijze en
zijn juist oordeel , wanneer hij erkent , dat men „ te veel
zou willen bewijzen , als men beweerde , dat de Doopsgezinden algemeen van de WW aldenzen afflammen , of
ook zelfs door hun toedoen tot de Doopsgezinde gevoelens gekomen zijn." Rec. twijfelt , of men naar
waarheid kan zeggen , wat op bl. 32 gefteld wordt , dat
de Nederlandfche Doopsgezinden reeds in het midden der
16de eeuw door MENNO SIMONS tot an ligchaam
vereenigd zijn. De noot op bl. 33, over de fplitfing der
Doopsgezinden in Lamisten en Zonisten , is niet volledig ; zoo als dezelve nu luidt , heeft zij voor den gewonen lezer weinig waarde. Al wil men de reden laten gelden , waaruit de mindere vorming der vroegere
(*) Rec. acht zich niet geroepen dat ilukje te toetfen ,
maar kan niet voorbij , bier met een enkel woord aan te merken , dat de bewijzen , daarin aangevoerd , geenen welonderwezen Doopsgezinde in zijne overtuiging op het bedoelde
punt zullen doen wankelen. Het is bijkans eene eeuw geleden , dat twee Remonflrantfche Predikanten foortgelijke gronden tegen het leerfluk van den Doop der Bejaarden hebben
doen gelden, waarvan zich nu twee andere Protestanten bedienen. Indien er Doopsgezinden wezen mogten, die in dezen
tirijd eenige verfterking behoeven , zoo zullen zij niet vruchteloos raadplegen het kleine gefchrift van den niet Doopsgezinden JAN WAGENAAR, tegen de uitvoerige Verhandelingen der gemelde Remonflrantfche Leeraren gerigt, en uitgegeven onder den titel: Onderzoek wegens de oudheid en de
fdiriftnsatigheid ran den ICinderdoop , enz. Anflerdam , 1741
en 1776.
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Doopsgezinde Leeraren op dezelfde bladzijde verklaard
worth , de eigenlijke grond daarvan lag , naar het oordeel van Rec. , dieper , en moet in den geest der toenmalige Doopsgezinde Gemeenten gezocht worden. In
de vijfde Afdeeling had onder de kenmerkende punten
de bijzonderheid eene opzettelijke melding verdiend ,
dat alle Doopsgezinde Gemeenten op zichzelve ftaan en
oppermagtige ligchamen uitmaken , die niet van elkander
afhangen , en door geen hooger kerkelijk gezag in de
leiding van hare belangen beftuurd worden. Rec. verheugt zich , tot een Kerkgenootfchap te behooren , dat
geene aanneming van Geloofsbelijdenisfen en Formuli,:ren
van zijne Leden vordert ; maar hij kan daarom , vooral
in onze dagen , die zoo veel gelegenheid geven , om het
gezag van zulke menfchelijke opftellen te beoordeelen ,
zich nog niet vereenigen met de wijze , waarop dit kenmerk bl. 40 wordt uitgedrukt. Ook fchijnt hem het
gezegde op bl. 43 min juist , dat de Doopsgezinden in
hunne gevoelens „ tocgeven zoo veei zij toegeven kun„ nen." De Doopsgezinden hebben nook toegegeven ;
zij zijn op fommige punten niet „ rekkelijker gewor„ den ,” gelijk men wel eens hoort zeggen ; zij hebben
fteeds uit eigene , naar hun inzigt op de H. Schrift gegronde overtuiging , of ook uit onverfchilligheid, maar
altoos vrijwillig , gevoelens laten varen , waaraan zij
vroeger vasthielden. Door deze wijze van handelen meenen zij , met behoud van hunne zelfftandigheid, aan het
Protestantsch beginfel meer getrouw gebleven te zijn ,
dan wanneer zij alle de leerftukken , door hunne voorvaderen v6Or meer dan twee eeuwen omhelsd , in bijzonderheden vasthielden , en in zulk eene itabiliteit de eenheid en het wezen van hunne Kerkgemeente ftelden.
Terwijl Rec. deze aanmerkingen den Heere TEN CATE
ter overweging aanbiedt , maakt hij cr zich een genoegen van , te erkennen , dat ook deze zijn arbeid tot een
nieuw bewijs verarekt voor den fiver , de kennis en het
helder oordeel , waarvan hij reeds vroeger loffelijke proeven gegeven heeft.
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Uren van aandacht. Godsdienftige Overdenkingen voor
Christel/ke Huisgezinnen, in den tegenwoordigca t ijd.
Het Hoogdnitsch vrzy gevolgd. Door
VAN DER
s PRONG. Te Schiedam , bij de Munnik en Wijnands. 1834. In gr. 8vo. 84 Bl. f :- 80.

I

ndien alle goede , Christelijke , bemoedigende denkbeelden , met welke men zich in dagen van beproeving
vertroost , maar aanflonds ter perfe moeten , ook indien
zij niets inhouden , dan hetgeen reeds meermalen en beter is gezegd , gefchreven en gedrukt ; indien eene
vertaling , denkelijk van fragmenten nit het eene of andere Erbauttngsbuch , het legio flichtelijke boeken en
boekjes moot vermeerderen , ook indien zij niets bijzonindien het daarbij volftrekt niet aankomt
ders bevat ;
dan
op zuiverheid van taal, ftij1 en interpunctie ,
heeft de ons onbekende Heer VAN DER SPRONG zich
met de uitgave van dit boekje regt verdienftelijk gemaakt. Maar indien het iets anders is , zichzelven en de
zijnen in droefheid te troosten , en iets anders , de gronden van die vertroosting in het licht te zenden ; iets anders bij gelegenheid een flichtelijk woord te fpreken ,
en iets anders , dat door middel der drukpers voor het
publiek te doen ; iets anders , zich in de taal des dagelijkfchen levens niet angstvallig en op. fchoolmeesterlijke
wijze aan alle taalregels te binden , en wederom iets anders , die in een gedrukt werk flordiglijk te verzuimen , —
dan zouden wij Bien Heer de uitgave van deze Uren
(of, vulgens de kortheid der vertoogjes , liever oogenblikken) van aandacht welmeenend hebben afgeraden ,
offchoon de geest goed , en de aanhaling van verzen uit
de Gezangen , FEITH, YOUNG enz. gepast is. Dit
is alles , wat wij van dit boekje te zeggen hebben. De
Christelijke lezer doe intusfchen zijn voordeel met de
overdenking van waarheden , die , in welken vorm en
hoe dikwijls ook toegediend , niet ophouden , belangrijke en nuttige waarheden te wezen.
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De waarheid en voortrefelijkheid der HornOopathifthe
Geneesleer , door Dr. C. C A S P A R I ; nit het Hoogduitsch vertaald cn voorzien met cenige Aanteekening,en , door Dr. J. F. P. SCHöNFELD. Te
Irinfehoten, bij H. V. Huifingh. 1835. In gr. 8ro.
175 131.

D r. s c HONFELD, van wiens vertaling van een
flukje van S. HAHNEMANN in No. XIV van dit
Tijdfchrift voor 1834 , bl. 593 , is melding gemaakt ,
levert bier op nieuw Gene vertaling van eene brochure ,
door den overleden' Duitfchen Geneesheer C A S P A R,I
in 1828 gefchrevcn , met het kennelijke doel , om de
HomOopathifehe geneeswijze bij het algemeen meer ingang te doen vinden. Ziet bier van dezelve een kort
verflag.
De Schrijver begint zijn flukje door met grooten op-.
lief de vorderingen uit te meten , welke de HomOopathie
in de laatfle jaren in bijna alle landen van Europa , en
wel in Duitschland , Italii , Frankr(jk , Rusland , ja
zelfs in Amerika heeft gernaa.kt , en de Vertaler heeft
gemeend dit nog verder in de aanteekeningen te moeten
uitbreiden met berigten en aanhalingen , welke hij grootendeels heeft ontleend uit de beide tijdfchriften , welke
tot verdediging van het Hahnemannfehe flelfel in Duitschland worden uitgegeven ; namelijk de .2111gemeineHomOopathilche Zeitung en het Archif fUr HomOopathifche
Heilkunde. Het is reeds zoo dikwijls opgemerkt en
bewezen , hoeveel grootfprakigs en overdrevens in die
tijdfchriften wordt gevonden , dat het niet noodig is
daarop weder terug te komen. De Vertaler fpreekt niet
warmte van de inrigtingen , welke van regeringswege tot
bevordering der HomOopathie in onderfcheidene rijken zijn
tot fland gebragt ; maar wij semen de vrijheid , hem te
doen opmerken, dat dit algemeen niet gefchied is omdat men
er groote waarde aan hechtte, maar om zoo veel mogelijk
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het fchromelijke misbruik tegen te gaan , hetwelk bedriegers van eene geneeswijze maakten , welker uitoefening alle theoretifche kennis overbodig maakt , zoo als
c A S PA i ook zelf op bl. 7 van het vertaalde werkje
zegt , van de vorderingen der HomOopathie fprekende :
Zelfs leeken , predikanten te lande en eigenaren van
landgoederen, hebben zich bier en daar , ten bcste van
hunne , van genceskundige hulp verwijderde , gemeenten,
met de HomOopathie bezig gehouden, en de voortreffelijkfle uitkomjlen aan het licht gebragt. Verder noemt
de Vertaler eene menigte mannen op , welke echte voorflanders der HomOopathie zouden zijn , doch waaronder
wij verfcheidenen zouden kunnen aanwijzen , die wij
niet gelooven , dat bijzonder op die eer gefteld zijn.
Voorts loopt hij hoog met eene aanhaling van HUFE-,
L A ND , uit welke hij het befluit trekt , dat deze , offchoon nog geen Homoopaath, echter der nieuwe leer
niet geheel ongenegen is. Wij weten wel , dat HUFELAND zich nimmer regtflreeks tegen de leer van HAHNEMANN heeft verzet ; maar wij weten tevens , dat
hij, in zijn praktisch Journal en elders , onderfcheidene
mien verklaard heeft , dat hij er niet de minfte waarde
aan hechtte , en dat het van zelf te niet zoude_ loopen.
Eindelijk beginnen ook , volgens den Vertaler , onze
vaderlandfche Geneesheeren er de aandacht op te vestigen. En waaruit befluit de man dat ? Omdat , let wel ,
Lezer I de Haarlemfche Maatfchappij eene prijsvraag
heeft voorgefteld , waarbij zij een kritisch onderzoek
van het HomOopathifche ftelfel verlangt ; hetwelk toch
evenzeer ten na- als ten voordeele kan worden uitgelegd.
CASPARI komt er echter rond voor uit , dat het der
HomOopathie vrij onverfchillig is , hoe de Geneeskundigen over haar denken , als de groote hoop maar op
hare zijde is ; Want , zegt hij zeer naïf , als het publiek
zich voor ons verklaart , dan moeten de Allopathen van
zelf hunne toevlugt tot dezelve nemen. Dr. s C H o NF E L D denkt hier eenigzins anders over.
Ter zake komende , begint de Schrijver , om de klein-
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heid der HomOopathifehe giften van geneesmiddelen aannemelijk te maken , met aan te toonen , welke geringe invloed er noodig is , om ziekten te veroorzaken en in
't algemeen veranderingen in levende en levenlooze ligchamen voort te brengen , en haspelt bij doze gelegenheid op eene zonderlinge wijze de wetten der natuur en
der fcheikunde , ja zelfs van electriciteit , galvanismus en
magnetismus , door elkander. Tot een flaaltje leveren
wij hier en daar eene zinfnede :
— Er komt een onweder op , en een onverklaarbare angst overvalt fommige menfchen ; zij krifgen hoofdp9n , aamborfligheid , een algemeen zweet , fnijdingen
in den buik en doorloop. Eene zekere dame herd eens
door het ruiken aan een' bloemruiker door de toevallen
eener hevige borstontfleking overvallen; de nabijheid
eener kat, het gezigt van een' kalfskop veroorzaakt bij
menigeen duizeling , angst , beving , neusbloeden, onmagt en dergelifke. Even zoo is het met vele andere
voorwerpen. — Het gistende bier en de melk worden zuur,
wanneer zich een onweder aan den hemel vertoont ; wanneer koffij en thee in opene vaten naast elkander flaan,
berooft de eerile de laatfle van alle retik ; een weinig
tabaksrook , of de damp van ammonia , verandert de
kleur der bloemen ; wanneer een zwiln onder een' wagen
met kreeften doorloopt , dan flerven zij alle; wanneer
men viooltjes of koornbloemen op een mierennest werpt ,
worden zg terflond rood , enz. enz. Het is derhalve
gemakkelijk te denken , (zoo befluit onze Schrijver) dat
even zoo geringe oorzaken , als er noodig zijn om het
menfchelijk ligchaam ziek te maken , ook voldoende
zullen zijn om hetzelve te genezen. Tegen tandpfin immers ruikt men aan den gust van ammoniakzout , of
men hangt eon magncetflaafje of hoefitzer om den hats.
Wanneer de borfien eener zogende vrouw hard worden,
zoo bindt zit er eon =lave/band om ; perfonen, zeer
vatbaar voor roos , dragen, als voorbehoedmiddel,
zich ; waarom kunnen dan ook de
een fluk zwavel
kleine HomOopathifche giften niet helpen? en waarom
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verwondert men zich dan , dat ook de HomOopathen
tegen verfchillende iqnen de patienten alleen maar aan
fommigc geneesmiddelen laten ruiken ? De oorzaak
hiervan is, volgens hem , ligt te ontdekken ; men is algemeen onbekend met de fijne deelbaarheid der ligchamen , en nu bef'eedt de Schrijver verfcheidene bladzijden , om eene natuurkundige wet te bewijzen , die algemeen bekend is, en die men reeds oneindig beter bij
MUSSCHENDROEK vindt uiteengezet.
De ruimte van dit tijdfchrift laat niet toe , al het
HomOopathifche nonfens aan te halen , dat men bier vindt
uitgekraamd ; wij zullen ons zoo veel mogelijk bekorten.
Op bl. 18 geeft de Schrijver de aanleidende oorzaken
op welke HAHNEMANN het eerst op het denkbeeld
van zijn ftelfel zouden gebragt hebben , en legt vervi)/gens de gronden bloot , op welke de HornOopathifche geneeswijze berust. \Vij zullen dezelve bier voorbijgaan ;
zij zijn van elders genoegzaam bekend ; boven dat verliest het publiek er Diets bij , en voor een' Geneeskundige is het veel te oppervlakkig ; deze doet beter , de
eigene fchriften van HAHNEMANN te lezen , indien
hij er lust toe heeft , zoo als het Organon , de Chronifche Krankheiten, Keine 4lrzeneymittellehre, enz. en
wil hij eene grondige beoordeeling , hij vergete de drie
deelen van : SAMUEL HAHNEMANN 'S unfterblichen
Narrheit , door den Hamburger Arts F. G. SIMON s ,
niet , welke wij ook Dr. SCII6NFELD ter lezing aanbevelen , daar het uit zijn geheele gefchrijf genoegzaam
blijkt , dat hij dat werk niet anders dan bij den titel kent.
Op hl. 22 , fprekende over de HomOopathifche geneesmiddelen , zegt hij , dat de nieuwe geneeswijze reeds
een' fchat van geneeskrachten heeft verzameld , welke
dien der Allopathen ver overtreft ; want alhoewel deze
in hunne leerboeken veel meer geneesmiddelen hebben
opgeteekend , dan de HomOopathen , zoo kennen deze
laattlen toch in de 142 , Welke zij reeds onderzocht
ben , veel meer geneeskrachten , dan de overige Geneeskundigen in al de hunne zamengenomen , en dat willen
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wij, in zekeren zin, den man gaarne gewonnen geven ; want,
volgens zijne eigene verzekering, bezit eenvoudig de bouts-,
kool 720 geneeswerkingen , en, zoo ons geheugen ons niet
bedriegt , de pulfatille bij de 1100 en de gewone chamomille-bloemen tusfcben de 5 en 600. Si fabula vera !
Op bl. 28 gaat de Schrijver verder voort met de voortreffelijkbeid der HomOopathie , in tegenflelling der Allopathie, te betoogen. Zij is , volgens hem , in flaat ,
cone menigte zickten grondig , fpoedig en duurzaam te
genezen tegen welke de .dllopathie niets vermag. Om
dit te bewijzen , kiest hij , als voorbeeld , de tandpijn.
Deze wordt , volgens CASPARI, door de Allopathen
altijd befchouwd als een en betzelfde kwaad , en wanneer zit* Spaanfche vlicgen, blocdzuigers , voetbaden,
kamfer,, nagelolie, opium en cenige andere algemeene
middelen van dien acrd hebben aangewend , zoo is hunne
wetenfchap ten chide, en zzy nemen tot bet laatfle middel , tot het uittrekken van den tand , hunne toevlugt.
Doch al ware het dat dit hielp., zoo kan men het geen
genezen noemen; het is verminken, want .een fchadelzyk
dccl te vernietigen is geen kunst , maar hetzelve te behouden en tot vorige gezondheid terug te brengen. Nit
is er onder de 142 middelen , welke de Homöopathie
Hoeft onderzocht b lina geen e'en , hetwelk niet gefchikt
is , zekere bepaalde tandpijn te genezen , en er is geen
twzyfel aan, of zzy bezit tegen elke foort van tandpijn
eon zeker middel , enz. enz. Dus altoos zekere hulp ;
fchoon het Dr. s c HöNFELD, volgens de noot , toch
niet altijd wil gelukken.
Verdcr gaat de HomOopathie veal fpoedige,r ; want b. v.
ender Allopathifche'behandeling wordt tot genezing tier
roos , vooral bij een ongunflig jaargetzyde , een tilt! van
vier tot vilf waken vereischt ; de HomOopathie geneest
dezelve in 5 tot 8 dagen ; borstontflekingen worden Allopathisch nict gemakkelljk onder drie woken , HomOopathisch integendeel in vier tot zes dagen ; ja, izz fomsnige gevallen waren eenige uren te dien einde toerei,kende. (Zie bl. 32.) Nu vragen wij aan ieder,, die geAOEKBESCH. 1835. NO. 9.
Bb
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zond menfehenveriland bezit , wat beteekenen zulke onbepaalde uitdrukkingen ? Hebben de graad der ziekte ,
de ouderdom , de complicatie en een aantal andere omitandigheden niet . , bij elke mogelijke behandeling , op
den langeren of korteren duur eener ziekte grooten invloed ? En zulke grove Empiristen pogchen nog onomhoudelijk op hun individualiferen ! Recenfent vindt zich
evenwel verpligt hier aan te merken , dat alle gebreken
niet zoo fpoedig door de HomOopathie fchijnen genezen
te worden , als CASPARI en SC H6NFELD ons willen diets maken. Immers Vader HAHNEMANN verlangt in zijne Chronifehe Krankheiten, tot genezing
van onderfcheidene ziekten , weken , maanden , zelfs op
Une plaats 12 jaar ; ja , tot genezing der pas ontflane
fcabies (frifchen Kratze) zijn, volgens hem, tien tot
twaalf weken noodzakelijk ; zie zijn Vorwort zu v o N
BONNINGHAUSEN ' S Repertoriurn , XXX. Belangrijk is voor den opmerkzamen Geneesheer , om de guile
opregtheid , waarmede het is gefehreven , de lezing van
het volgende werkje : Skizzen aus der Mappe eines
reifenden HomOopathen, zu Druck befordert von Dr. L.
GRIESSELICH, 1832. De Schrijver , zelf HomOopaath , heeft verfcheidene hunner inrigtingen bezocht ,
en ftond met velen in naauwe betrekking ; men kan er
uit zien, hoe het met die fnelle HomOopathifche genezingen gelegen is.
(Het vervolg en clot hierna.)

Proeve over de zedeltike fchoonheid der Poezij van EURIPIDES, door P. VAN LIMBURG BROUWER.
Te Groningen , bfj W. van Boekeren. 1833. In gr.
8vo. 242 Bl. f 2 - :

De oude Letterkunde werd oudtijds , gelijk overal ,
dus ook bij ons, al te fchoolsch behandeld. Uitgaande
van het denkbeeld der onvoorwaardelijke voortreffelijkheid
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der Ouden , befchouwde men derzelver overblijffels als
heiligdommen , die niet door ongewijde of zelfs gewijde
handen mogten aangeraakt worden , anders dan door de
fchrale en doorgaans meer op tittel en jota dan op zaken lettende woordenkritiek. Men zie flechts den o v IDIUS van den door en door geleerden ouden BURMAN,
die zich beroemde geen Hollandsch te kennen. Wat
al belezenheid verkwist om 6ene lezing vast te ,
waaraan men , wanneer dit refultaat met zweet en moeite
verkregen is , bij Plot van rekening niet met al heeft ,
noch voor het hart, noch voor het verfland , noch voor
het fchoonheidsgevoel ! Men is federt daarvan gelukkig
teruggekomen. Het ontbreekt nog wel niet aan uitgaven
met eenen geweldig grooten oordeelkundigen toeflel , (kritifchen Apparat , zoo als de Duitfchers zeggen) maar
men durft toch nu ook de Schrijvers zelve in het oog
vatten en zakelljk ophelderen , derzelver waarde of onwaarde vrijmoedig beoordeelen , en derzelver gebreken
aantoonen. Het zou zelfs geene letterkundige ketterij
meer geacht worden , de fchoonheden van SOPHOCLES
met die van SHAKESPEARE te vergelijken , hoezeer
twee Dichters van den meest verfchillenden itempel.
Onder de Schrijvers, die in ons Vaderland deze minder
pedante manier bezigen , en de oude Letterkunde van
het fchoolflof reinigen, komt den Heere VAN LIMBURG
BROUWER eene eervolle plaats toe. Verfcheidene opitellen , in onderfcheidene letterkundige verzamelingen geplaatst , getuigden reeds vroeger hiervan , en later hebben
zijne meer uitgebreide Verhandelingen over de zedelijke
fchoonheid van HOMERUS, PINDARUS, lESCHYLUS en SOPHOCLES, alle in de moedertaal , zulks
nog duidelijker bewezen. Wij hebben thans voor ons
die over eenen Dichter,, die reeds in zijnen tijd het kenmerk droeg , dat hij meer was dan middelmatig. Hij
had vele bewonderaars , en onder dezen het Orakel van
APOLLO en SOCRATES; gelijk vele fcherpe berispers , waaronder ARISTOPHANES wel de hevigfte
was. ARISTOTELES noemde hem , zonder omweBb2

380

P. VAN LIMBURG BROUWER

gen , den meest tragifchen Dichter. Bij de herleving
der letteren bleef dit gunflige oordeel beftaan ; en wanneer mannen van zoo geheel verfchillenden aanleg , en
toch elk in zijne foort van zoo hooge verdienften, als
IIUIG DE GROOT en SCHILLER, zijne ftukken
hetzij in 't Latijn hetzij in de moedcrtaal overbragten ;
wanneer een R A c I N E die bij voorkeur navolgde ; wanneer een VAN DER PALM en HAMAKER in opzettelijke Verhandelingen de fchoonheid van een zijner ftukken betoogden , — dan moot men toch zeggen , dat deze
Dichter geenen (zoo als de Franfchen zeggen) aangematigden roem kan bezitten , maar dat de nakomelingfchap daarop wel degelijk haar zegel gezet heeft.
Ondertusfchen heeft in lateren tijd de wijze van befchouwing van ARISTOPHANES Meer , dan die van
APOLLO en SOCRATES, ingang gevonden. De beroemde A. W. SCHLEGEL heeft , in zijne (gedeeltelijk in onze taal overgebragte) Voorlezingen over Tooneelkunst en Tooneelpoezij, EURIPIDES niet alleen verre,
zeer verre beneden IESCHYLUS en SOPHOCLES
geplaatst , maar hem tevens de meeste verdienften , die
hem tot dusverre toegekend waren , ontzegd. En toch
heeft diezelfde S C H L E G E L, in eene opzettelijke vergelijking van' den Hippolytus van EURIPIDES met
de Phxdra van RACINE, de verdienften van eerstgenoemden verre , zeer verre boven die van den tweeden
gefteld. Hieruit zou volgen , dat de eerfle Franiche Tooneeldichter nog verfcheidene trappen beneden den bederver der Tooneelpoezij (als zoodanig befchouwt s c H L EGEL EURIPIDES) ftaan zou , en dus — niet veel
beter dan een Pruldichter zijn. Nu , daar willen de
Duitfchers federt L E S S I N G wel heen : maar geen onzijdig Hollander zal toeflemmen. De Heer VAN
LIMBURG BRou w E R gaat niet zoo ver als s c II L EG E L , hoewel ook hij , op oordeelkundige gronden ,
EURIPIDES beneden zijne twee voorgangers itelt. In
zijne inleiding drukt hij dit nogtans flerker uit , dan in
de beoordeeling der onderfcheidene ftukken. Zeer oor-
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tleelkundig wordt uit het meer of min droefgeestige karakter en de wijsgeerig-redekunflige opleiding van E u,
RIPIDES het bijzonder kenfchetfende zijner flukken
ontwikkeld , namelijk zijne meerdere aandoenlijkheid , zijne pleitredenen , zedefpreuken en lesfen van levenswijsheid , in zijne Treurfpelen verfpreid , en die hem door
fommige kunstregters , onder anderen den grooten W vTTEND/1CH, als eene groote verdienfle zijn toegerekend.
Hiervan verfchilt onze Schrijver. Hij vindt die redenen
en fpreuken doorgaans ongepast aangebragt , en geeft
daarvoor zulke goede redenen , dat wij met hem moeten
inftemmen. Eene andere eigenfchap van E U R I P I D ES
is zijn wijsgeerig nederzien op de Volksgodsdienst , (waaraan so p Hoc L E s zich getrouw had gehouden) ; iets ,
hetwelk men van eenen leerling van A N A X A GORA 5,
die de Godheid als een' zuiveren geest befchouwde , wel
mogt verwachten. Dit moest vele Kerkvaders , gelijk de
eerfle eigenfchap redenaars en wijsgeeren voor hem innemen ; doch onze Schrijver doet zien , dat die verachting
van het volksgeloof zich foms met de economie der aukken in volkomene tegenftelling bevindt. Doch wanneer
wij dit alles ook aan den Schrijver toegevcn , zoo is het
toch een zeer hard oordeel , wanneer hij (bl. 19 , Noot)
zegt , dat niemand E u RI P ID E S beter gekend en 'ulster beoordeeld heeft , dan zijn land- en tfldgenoot
ARISTOPHANES wien hij den voortrefelajkllen Dichter en man van den fijnfien fmaak en het ge.zondfie oordeel noemt. Doch , indien dit zoo ware , zou E U R tP ID Es dien de fpotter op het onbarmhartigfle hekelt ,
niet meer dan een ellendig Dichter zijn. ARISTOPHA-.
NE s heeft zelfs de laagheid , hem in het vrije en gelijke Athene gedurig zijne geboorte uit eene groenvrouw
te verwijten , even alsof het niet eene verdienfle te meer
was , door eigene kracht zich boven zijnen ftand te verbean. -- Het is ook ARISTOPHANES , die door
zijne Parodie de woorden van EURIPIDES: Gezworen heeft mijn tong , maar 7 t hart bleef onbeeedigd ,
in een ongunftig licht heeft voorgeiteld ; woorden , die
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onze Schrijver met regt (bl. 138, 139) in zijne befcherming neemt , en wier (hedendaagfche) berispers hij
belagchelijk noemt. Maar wanneer wij kiezen moesten
tusfchen de ongepaste en overtollige zedefpreuken en
lange redeneringen van EURIPIDES, of de walgelijke morfigheden (op een hedendaagsch tooneel zou
zelfs de ftaanplaats die uitfiuiten) en de zedelooze taal
van den Dichter der Lyfistrata , der Vrouwen in de
volksvergaderingen, dan duizendmaal liever de eerfle !
Hoe kan toch onze keurige Schrijver den Dichter van
zoo veel vuiligheids een' man van den fijnflen fmaak
noemen ?
Doch , wij zeiden het reeds, wij zouden , den behandelden Dichter geheel niet kennende , uit de inleiding van
den Heer VAN LIMBURG BROUWER hem veel
ongunfliger beoordeelen , dan uit de daarop volgende
ontleding van zes zijner beste flukken. Het zijn de
Alcestis , de Illedda , de razende Hercules , de Phenicifche Vrouwen , de Hippolytus en de Iphigenia in Adis.
(Het beftek des Schrijvers liet hem niet toe , nicer aukken te nemen ; hij zou daardoor ook te veel hebben
moeten laken !) In de Alcestis zijn , volgens hem , de
hoofdkarakters voortreffelijk uitgedrukt , zoo wel Alcestis
als Admetus, haar echtgenoot , de eerfle een voorbeeld
dier huwelijksliefde , welke zelfs voor den echtvriend in
den dood gaat , de ander der edelfle gastvrijheid, die
het verlies van zulk eene vrouw , voor hem geflorven ,
ontveinst , om eenen gastvriend niet , terwijl het lijk boven garde ant, weg te zenden. De redding van Alcestis , hare terugroeping uit den dood, wordt door de
Godheid voorzien en voorzegd , en eene belooning der
gastvrijheid van Admetus. „ Wij moeten erkennen , dat
„ de zedelijke ftrekking van dit gedicht duidelijker is dan
„ die van eenig ander Treurfpel , en dat het de deugd ,
„ welke daarin aanbevolen worth , op de levendigile en
„ aanminnigile wijze voorflelt ; terwijl tevens de denk„ beelden aangaande het Godsbefluur , in weerwil van
de zoo geheel menfchelijke voorftelling der Goden
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• uitnemend berekend zijn , om den indruk van deze
„ zedelijke firekking te verhoogen en te verfterken."
Wie zou nu niet denken , dat dit alles dit fluk tot een
voortreffelijk Treurfpel zou maken ? Doch neen ! volgens onzen Schrijver „ geldt dit alles alleen voor zoo
„ ver wij de Alcestis niet als een Treurfpel befchouwen ,
„ waarvan de zedelijke fchoonheid blijkbaar zijn moet in
„ deszelfs doelmatige werking op de vrees en het mede„ lijden.” Dus moet de fchoone , heerlijke indruk van
dit ftuk ons door cone theorie van het Treurfpel verbitterd worden , die nu niet toelaat antlers geroerd te worden dan volgens de regelen ! Te minder hadden wij deze
uitfpraak verwacht , daar in alien gevalle de Schrijver
zich alleen de zedelijke fchoonheid der ftukken ter befchouwing had voorgefteld , en ons de werking op vrees
en medelijden voorkomt meer tot de dichterlyke fchoonheid te behooren. Al het boven met lof vermelde behoort daarentegen ftellig tot het zedelajk fchoon.
Vlak het tegenbeeld der Alcestis is de Medea deidr
eene geliefde en voor den echtgenoot flervende gade, beloond door opwekking uit den dooden ; alles liefde , alles
welwillendheid en eindelijk geluk ; hier eene hartstogtelijk beminnende , maar verfmade vrouw , die nu tegen
den ondankbaren , dien zij van den dood gered had , in
eene tijgerin verkeert , die , om hem te grieven , hare
(maar ook zijne) kinderen vermoordt , en tevens zijne
jonge gade met haren vader doet omkomen ; dus alles
ontrouw, gefiraft door de verfchrikkelijkfte wraak. Duch
onze Schrijver toont met veel oordeel aan , hoe E u R IPIDES de huiveringwekkende daad van Medea meer of
min verontfchuldigd heeft door de fchandelijke trouwbreuk van Jafon , die haar hart geheel verfcheurd , en
haar in cen vreemd land geheel alleen had gelaten. Ook
is de ftrijd tusfchen moederlijke teederheid en wraakzucht
in haar hart zeer hevig. Hoe uitnemend de karakters
volgens de beraming des Dichters zijn volgehouden , wordt
hier aangetoond , en daaruit het gevolg afgeleid, dat ,
hoezeer hier minder dan elders de Goddelijke tusfchen-
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komst words gevonden , Medea nogtans , door de eigc'ne
kracht des hoofdkarakters en der voorilelling , een der
beste Treurfpelen van EURIPIDES is ; tcrwijl de
Rei toch altijd op de leiding der Voorzienigheid wijst.
De razende Hercules is , tegen het gevoelen van fommige kunstregters , een der flukken , die onze Schrijver
tot de beste van EURIPIDES rekent. Het bevat echter een onderwerp , waarin de Griekfche Goden zich in
alle hunne afzigtigheid en fnoodheid ten won fiellen.
Juno bcgaat bier een fchelmftuk , 't welk , in onze tijden
door menfchen gepleegd , de zoo weinig toegepaste doodftraf toch niet ontgaan zou. Terwijl Hercules afwezig
is , om eene der twaalf werkzaamheden tot Eland te brengen, die hem door bedrijf van Juno zijn opgelegd, worden
zijne te Thebe achtergelatene vrouw , kinderen en oude
varier door eenen tiran , Lycus , overvallen en met den
dood beclreigd. Hercules komt nog even in tijds terug,
om zijne dierbaarfte betrekkingen te redden ; doch , tertvijl nu deze regt hartelijk met den held verheugen , zendt Juno de Razern!y af; die hem onwillekeurig
(deemonisch) bezielt , zoodat hij als een bezetene tegen
zijne vrouw en kinderen woedt , die hij voor die van
zijnen doodvijand. aanziet , en hen alien ter dood brengt.
Minerva houdt hem terug van den doodflag zijns ouden
vaders ; hij valt in flaap , ontwaakt , en ontdckt het beganc gruwelfluk , in wezenloosheid bedreven. Men flelle
zich 's mans toefland voor ! Is het onnatuurlijk , deelen zulks niet alle gevoelige hoorders of lezers met hem,
dat hij diepe verontwaardiging tegen Zulke Goden gevoelt , en dat den Dichter , in den ,perfoon van zijnen
held , het gezegde ontfnapt , dat hij aan dergelijke wezens als Goden niet kan gelooven ? Deze uitfpraak doet
zoo wel het hart als het verfland van EURIPIDES
eer aan , maar
wij geven den Heere v AN LIMBURG BROUWER gelijk zij kwam daar niet te
pas. Niemand dwong den Dichter , dit onderwerp te
kiezen ; en zoo hij het koos , vernietigde hij het zelf,
door zijnen held this te doen fpreken. Was deze held
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niet zelf een der wezens , die de Grieken daarna vergoodden ? Voor 't overige roemt de beoordeelaar de
karakters van Megara (de ongelukkige vrouw) , Thefeus , Arnphitryo , zelfs van den ongelukkigen Hercules , zeer.
In de Phenicifche Vrouiven (het kort begrip van aIle
rampen , het huis van Edipris overgekomen) zijn mede
fchoone karakters ; maar de eenheid ontbreekt. Er zijn
eigenlijk twee handelingen ; de zelfopoffering van Memeccas voor Thebe en de dood van Eteocles en Polynices,
met derzelver gevoIgen , den dood van .jocaste en de ballingfchap van aldipus. Gelijk de handeling , zijn de
karakters geenszins eenparig. Kreon worth als teeder
en onbarmhartig , Antigone als befchroomd en naderhand
moedig gefchilderd. Dit is eene befchuldiging van den
Schrijver ; doch wij zullen hem naderhand Iphigenia ,
gelijkfoortig karakter, door den Dichter gefchetst , zien
verdedigen. Jocaste daarentegen en de vijandige broeders zijn edele voorfiellingen. Jammer flechts , dat de
eerfte weder zoo veel geleerdheids ten toon fpreidt !
Maar voor den Hippolytus fchijnt onzen Schrijver geen
lof groot genoeg. Dit Treurfpel ontwikkelt hij dan ook
met de meeste uitvoerigheid , en bewondert vooral het
karakter en de eerie verfchijning van Phcedra op het
tooneel , alsmede het karakter van Hippolytus, zelfs
dat van Thefeus en de VoedIter. In alle opzigten worth
dit fluk boven de zoo beroemde Phcedra van RA C INE
gefteld , als meer overeenkomende met de Griekfche zeden en met de welvoegelijkheid , daar de ongelukkige,
die alweder bet flagtoffer is der gramfchap van de onregtvaardige Venus , welke haar flcchts tot werktuig gebruikt om den kuilchen Hippolytus te verderven , de onwelvoegelijkheid niet zoo verre drijft , van zelve haren
bloedfchendigen hartstogt aan het voorwerp daarvan te
openbaren. Hippolytus wordt bij E U R I P I D E S ook
veel meer volgens het algemeen aangenomen karakter van
dien jongeling voorgefteld , dan bij RACINE, die hem
als minnaar doet voorkomen ; iets , 't weik de geheele
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zamenhang van het ftuk , zoo als de Griekfche Dichter
het ontworpen had , verbreekt : want nu heeft Fenus
geene reden tot haat meer. Hiertegen flaat wel over ,
dat bij R A C I N E niet Phcedra zelve, (gelijk hier, met den
brief van befchuldiging in de hand zich verworgendc)
maar de Voedfter den jongeling van geweld op de eer
harer meesteresfe befchuldigt ; doch dit keurt onze
Schrijver weder om andere redenen berispelijk. Over 't
geheel is hij te geftreng tegen R A C I N E , met deszelfs
meesterfluk , hetwelk S C H I L L E R (waarlijk geen bewonderaar van het Franfche tooneel) in Hoogduitfche
verzen vertaalde , eene volfirekt mislukte navolging ,
cene hoogst bedorvene kopij te noemen. Veel erger nog
dan de Dichter komt er de Kunstregter LA HARpE
af,, wiens onbegrgpelilke natuurllyke botheid , drieste
onkunde van een' neuswtyzen Franschman , dwaasheid ,
laatdunkendheid enz. hij (op bl. 162. 163. 170. 171.)
onzacht genoeg berispt. Doch vooral heeft het ons geftooten , dat hij de Franfchen van alle volken misfchien
wel het minst gefchikt noemt om het Griekfche Treurfpel na te volgen. Wij willen over het woord navolgen niet twisten ; maar zekerlijk zijn weinig hedendaagfche volken zoo gelukkig geweest in het fcheppen van
Treurfpelen in eenen klasfifchen, al is het dan ook niet
echt Griekfchen vorm , als de Franfchen. Wij moeten
hier van VAN LIMBURG BROUWER verfchillen ,
die ons , in zijne bij de Hollandfche Maatfchappy bekroonde Verhandeling over het Nationaal Tooneel, de navolging der Grieken aan- , en dezelve den Franfchen
afraadt , tegen welke hij ons voorkomt te zeer vooringenomen te zijn.
Immers , die vooringenomenheid blijkt ook in zijne beoordeeling der Iphigenia in Aulis van E URIPIDES, waarin hij niet verzuimt , aan die van RACINE weder een'
fcherpen zet te geven. Na zulk een tooneel, zegt hij,
kan men tie hoftaal van dezelfde perfonen, in de Iphigenia van RACINE, niet dan met warzin lezen. Wij
kunnen dit geenszins toeitemmen , en zien niet in , waar-

PROEVE.

387

om de Franfchen niet Griekfche ftukken eenigzins naar
hunnen volksfmaak zouden mogen wijzigen. De Romaine') hebben de Grieken flaafsch in hun Blijfpel nagevolgd : is dit eene reden, waarom MOLIE R E zijn' Avare
en Amphitrion, die zeer van de Griekfche of Latiinfche
originelen verfchillen , niet fcbrijven rnogt ? Wanneer
men de ftukken van VONDEL nagaat , zal men in de
Bijbelfche en Griekfche ftukken tallooze afwijkingen van
de volkszeden en van het zoogenaamde costuum aantrefFen zijn die ftukken daarom geheel verwerpelijk ?
Wij fpreken niet van SHAKESPEARE, die de grootfte misflagen tegen de gepastheid begaat, en toch de grootfte , naauwkeurigfte , onnavolgbaarile fchilder der menschheid , van menfchelilke (niet van volks-)karakters is.
Doch dit in 't voorbijgaan.
Het is zeker , dat de 1phigenia in Ardis van E U R IP I D E S vol is van de uitnemendfle fchilderingen , aan
de zuivere en eenvoudige natuur ontleend , zoo als waar
Clytemnestra in de legerplaats aankomt , en met moederlijk welgevallen ziet , dat haar zoontje Orestes (naderhand haar moordenaar !) door de beweging van het rijtuig in flaap is gevallen , en hem wekt , om mede de
bruiloft zijner zuster te vieren. Immers , bruiloft dacht
de moeder te vinden met den held Achilles , , en vond er
toeftel tot den dood der geliefde dochter , als flagtoffer
voor Diana ! Men kent dit aandoenlijke ftuk ; en wij
erkennen gaarne , dat de befchroomdheid en vrees voor
den dood bij het meisje in geen' den minften tweeflrijd
than met haar later heldhaftig befluit, om dien dood
voor haren vader en vaderland te ondergaan , waar integendeel dat befluit nog verhoogen ; terwij1 de verzwijging van die vroegere fchroomvalligheid bij RACINE,
zoo wel als de ontknooping van het {Ink , hem beneden
den Griekfchen Dichter doen blijven. Dit neemt echter niet
weg , dat er niet zeer vele fchoonheden van den eerften
rang in het ftuk overblijven. Ook heeft het ons zeer
bevreernd; dat de Heer VAN LIMBURG BROUWEIL
de onpartijdigheid niet gehad heeft van een dergelijk on-
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derzoek , als omtrent den Hippolytus en de Iphigenia ,
ook omtrent de _Andromache der beide Dichters te doen ;
alsdan zou .ongetwijfeld de fchaal ten voordeele van den
Franfchen zijn overgeflagen. Men weet , dat de Andromaque van RACINE het lievelingsfluk van BILDERDIJK was. Maar de Andromache van EURIPIDES
is het eenige Treurfpel van dien Dichter,, 't Welk door
onzen Schrijver in de korte vermelding zijner overige
ftukken niet is opgenornen. Die vermelding valt natuurlijk minder gunilig nit , dan die der zes bestgekeurde
flukken : nogtans beijvert .hij zich , om meer de fchoonheden dan de gebreken op den voorgrond te plaatfen.
In dit geheele werk , even als in de vorige over de
Griekfche Dichters , flaat de zedelOe fchoonheid op den
voorgrond , waarbij de Schrijver echter ook de godsdienflige , dat is de waardige denkbeelden des Dichters
van de Godheid , gevoegd heeft. Het was evenwel niet
mogelijk , de dichterltike fchoonheden geheel voorbij te
gaan ..... Doch hoe ! kan er ware dichterlijkc zonder
zedeliike fchoonheid beltaan ? Onmogelijk ! Dit te gelooven , is juist het gebrek van de poezij onzer dagen.
Wij zeggen dus den Heere VAN LIMBURG BROUWER voor zijne grondige en ccht asthetifche befchouwingen dank. Zij zullen dienffig zijn , om den echten
fijnen fmaak , die naauw verwant is met het zuivere zedelijke gevoel , onder ons aan te kweeken. Mogten zij
ook iets bijdragen , om de bij ons genoegzaam verflorvene Tooneelpoezij en Tooneelkunst te doen herleven !
Gefchiedenis des Vaderlands, door Mr. w. BILDERDHE;
atgegeven door Prof. H. W. TYDEMAN. Vde Deel. Te
Amfierdarn, bij P. Meijer Warnars. 1834. In gr. 8vo. 254
Bl. Bij Inteek. f 2 - 60.

D it deel belielst de regering van KAREL

DEN V , en loopt
alzoo van den jare 1506 tot 1555; een tijdperk, vooral merkwaardig door de beginfelen en den voortgang der Hervorming
bier te lande, in weerwil van bloedplakkaten en braridflapels. Dit
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gewigtig onderwerp is door BILDERDIJK in eenen geest be,

Ne-

handeld zoo zeer afwijkende van dien onzer vroegere

derlandfche

Gefchiedfchrijvers , dat velen zich welligt ver-

wonderen zullen, dat een Hervormde , en dan nog een Hervormde als BILDERD1JK, hierover z66 heeft kunnen fchrijven. Het zal voor ons oogmerk genoegzaam zijn, BILDE RD IJ K. bier zelven te laten fpreken ; op die wijze zullen onze

Ge-

Lezers het best met den geest van dit gedeelte zijner
fchiedenis bekend worden.
BI. 30. „

In

den aanvang van 1521 te

Worms den Rijks-

dag houdende — was hij (K A R E L) tevens verplicht zich

de

woelingen aan te trekken door de prediking van M.

LIYTHE.R verwekt."
Bl. 76. „ L u T TIER had de baidadigheid gepleegd van te
Wittemberg 's Paulen Bul , en NB. tevens het Corpus Juris
Canonici in 't openbaar te verbranden."
Bl. „ K A R E L dacht redelijk , billijk, en was zachtmoedig ; maar hij was gocisclienftig. Zoo zeer hij bijgeloovigheden en verval en misbruik in de kerk betreurd , en
verbeterd wenschte , zoo zeer fliet het hem tegen de borst,
dat onbevoegde lieden , lieden zonder ordening of wijding,
bet heiligfle aantastten , zich tot rechters over Goddelijke zaken opwierpen , 't Hoofd der kerk (als zoodanig) fmaadden , lasterden en vloekten, en geen kerkgezag meer wilden ; en in den denen hock dus , in den anderen z66 , hervormden op eene wijze, (namelijk door ieders verfland tot
rechter te maken, wat hij te geloven of te betrachten had)
die niet dan fcheuring , onrust en binnenlandfchen krijg konde voortbrengen, en het Rijk met de gruwlijkfte opfchuddin_
gen (als den Boerenkrijg en dien der Wederdooperen) onerustte," enz.
BI. 95. „ Het was (om het dus uit te drukken) geen

zuials

vering van den Augias-ftal der Katholijke kerk, zoo

Hercules op vorftelijk gezag uitvoerde, door een regelmatige doorloop aan een ftroomend water te geven: maar

de

Herculesfen van dien tijd gingen, zonder last of beroep ,

en
bet

ieder waar hij goed vond, met alle hun helpers, wijs
zot, verflandig en onverflandig, uit al hun macht aan

pompen met allerlei ftroomen putten , poelen , bronnen,
regenbakken en modderkuilen, en zetteden flat en huis en
erf tot over de ooren in 't water , dat bier eenig flik affpoelde, maar elders verdubbeld

en met nieuwe vuiligheici
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achterliet; en het was tijd om het verdere pompen te verbleden, en aan een regelmatig fchrobben te denken. Vooral daar
F RANC OIS DE I mee aan het water dragen in Duitschland
was , of er iets aan ontbrak om alles te doen verzuipen."
BI. 144. „ Het was hun (de Protestantfche Vorflen in
Duitschland) om geen gezuiverden leer en kerkdienst alleen
te doen: 't was hun te doen om onafhanklijkheid in het
kerklijke en wareldlijke; en daar kwam dan de nieuwe dweepzucht bij, die in de Openbaring den plicht meende te vinden , om zich van de Roomfche kerk of te fcheiden."
Bl. 172. „ Hij (K AR E L) was volmaakt vrij van alle bijgeloovige zucht voor het Pausdom ; maar hij erkende eene
Apostolifche kerk, wier gezag hij verplicht was te handhaven, en waartegen hij de attentaten rekende te moeten
ftraffen."
Bl. 173. „ Maar ongelukkig vond hij aan de eene noch
de andere zij' lust tot hervorming. Bij het Hoofd en de leden der kerk niet, die de misbruiken voorilonden en vasthielden , en daar hun grootheid, bun overdaad en gierigheid
mee onderfteunden, meer Turkfche Sultans dan Christen-Herders gelijkende: bij de Protestanten niet, die geen kerk
erkennen wilden, maar elk zich een kerk op nieuw, chez
lui en naar zijn lust maken , en zich met den roof der
oude verrijken."
Uit het aangevoerde kan men eenigermate zien, hoe B I LnEKnux over de Hervorming, immers over de Hervormers , (zonder wier moedigen voortgang en volharding de
gezegende Hervorming dan coch wel fchipbreuk zoude gele.
den hebben) dacht en fchreef. Beter nog ontwaart men dit
uit hetgeen door hem of verzwegen, of verbloemd, of, als een
punt van minder belang , flechts met een enkel woord aangeflipt words. Zoo lezen wij wel bier en daar van het ftraffen
der Naaktloopers en der Wederdoopers , (wier aanjlagen dan
ook ilraf verdienden) maar naauwelijks vinden wij met een
enkel woord melding gemaakt van de tallooze en barbaarfche
ftrafoefeningen, aan de Hervormden of Lutheranen ten uitvoer gelegd. En toch men leze elders de Kerkelijke Gefchiedenis der XVIde Eeuw, om levendig te gevoelen , welk
wee en jammer KAREL' S bloedplakkaten over deze landen
hebben uitgellort , en welken onbezweken moed er bij den
Nederlander toe vereischt werd, om de infpraak van zijn
geweien te volgen , en den weg te banes tot die vrijheid
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van Godsdienst, van welke wij thans de gezegende vruchten plukken.
En echter deze KAREL DE V , de bloedige vervolger der
Hervormden hier te lande, is de Held , ja de Afgod van
BILDERDIJK! Waren zijne loffpraken op Graaf WILLEM
DEN V en op PHILIPS DEN GOEDEN overdreven , bier
omhelst hij zijn Ideaal met dweepende liefde. Ten bewijze,
dat wij ons niet te clerk uitdrukken , geven wij bier het Plot
der uitgebreide karakterfchets van KARE L , op bl. 172 tot
175: „ Bij het nederleggen van zijn gezag, betuigde hij,
„ dat hij zelfs in den grootilen voorfpoed nooit eenige ware
„ vergenoeging gefmaakt had. En Wien kon dit zeggen ver„ wonderen? Had hij het tegendeel gezegd , ons hart zou
„ hem dien tol van zegening niet toe kunnen brengen, dien
„ het hem thands met zoo gevoelig een wellust offer?' Vrij
zonderling echter words deze vurige loffpraak op de vorige
bladzijde voorafgegaan door deze pasfage: „ Zoo men in
„ hem ondeugden zoeken moet, het fchijnt dat hij in 't heimlijk aan verboden minnenhandel overgegeven was op een
wijs die het Licht fchuwde. Hieraan fchrijft men de onze,9
kerheid toe van de geboorte van zijn zoon Don JUAN,
die onder F I L I P Landvoogd der Nederlanden geweest is.
En het is niet vreemd, dat te groote fchaamte over een
!, neiging die den mensch zoo natuurlijk is, en te flreng be„ dwongen werd , ONNATUURLIJKE of BLOEDSCHANDIGE
werkfels gehad heeft.” Vreemd moge het dan niet zijn ,
het blijft walgelijk: maar vreemder vinden wij het, dat BILDERDIJK, die op de ongelukkige JACOBA VAN BEIJEREN om hare vier huwelijken zoo veel te zeggen had, dat
onze rijke moedertaal hem geenen genoegzamen voorraad van
befchaafde uitdrukkingen bijzetten kon om haar te verguizen , deze onnatuurlijke of bloedfchandige neiging van KAREL
zoo weinig telde, dat zijn hart hem nog met zoo gevoelig
een wellust den tol van zegening brengen kon!
En hiermede zal de geest van dit boekdeel genoegzaam
gekenfchetst zijn. Immers het is hlijkbaar eene doorloopen.
de Apologie van K AREL, ten koste der Hervormden. Voor
den eerften regent het tranen van verrukking, van liefde en
wellust; voor de laatflen is zelfs geen enkele traan van medelijden overgebleven. Zoo deze verregaande eenzijdigheid
eene onpartijdige voorflelling der waarheid heeten moet; zoo
dit de wijze is , waarop der Nederlandfche jeugd de Gefchie72

„
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denis der Voorvaderen moet worden ingeprent, dan moeten
wij erkennen , dat alwat BILDEKonK zelf, in de eerfte
zestien bladzijden zijner Gefchiedenis , (1fle Deel) zoo juist
als fchoon , over de pligten des Gefchiedfchrijvers heeft aangemerkt , touter raaskallen is geweest.
Overigens heefc BILDERDUK, naar het ons voorkwam ,
ook dit deer , even als het vorige, uit PONTUS HEUTERU s , fchoon met eenige overhaasting , zamengefteld.

Zoo

klinkt het b. v. op bl. 130 vrij zonderling , dat de benden
van MAARTEN VAN ROSSUM

(10,000 man to voet en
in waschkuipen

2000 to paard , zie bl. 128) „ de rivieren

en tobbens der blee p ers en boeren overtrokken , waarbij
evenwel menigeen verzoop." Nu , dit is nog al niet

fnelylietend e , diepe en
breede rivier (gelijk de Nettie toen daar ter plaatfe was) IN

vreemd , wanneer zoodanig leger eere

waschtobben, biertonnen en wijnvaten overtrekt ! Doch H EUTERUS wien BILDERDIJIk bier blijkbaar volgt , zegt dit
ook niet, en wij kunnen uit zijn verhaal niet antlers zien ,
of hij bedoelt enkel eene in haast uit vaten en kuipen opgeflagen tonnebrug. Wij zullen de plaats hieronder mededeelen ; de Lezer oordeele. (*)
Ook van dit deer is de flijI op vele plaatfen verre beneden
het gemeenzame. Zoo lezen ij bl. 13: „ K AREL was
verloofd aan een jonger dochter van Ironing LODEWIJK
van

Frankrijk ;

maar nu werd deze met wederzijds goedvin-

den GEE AT. " — Bl. 49: „ Dit was in 1525 gebeurd : maar
het recept was klein , en daar moest een Iteretur op volgen ;

en (onclanks een vies gezicht) word het drankjen vrij gewillig
ingenomen Lenz.]" (Dit Lenz.] beteekent , dat in den tekst
van BILDERDIJK jets weggelaten is. Het beste en fraaifte
moest dus nog volgen!) — Bl. 79: „ Ben eindeloos gehaspel over de opbrengfren , waarin K A R EL zich altijd edelmoedig , en de Penfionaris VAN DER GOES zich als eene
OUDE KEUTELAAR gedroeg." — Ald.: „ Zoo hadden de
(*) Cumque necesfario Netha Rosfumianis esfet transeunda , coactis e vicinis pagis ac villis ,

cupis,

in quibus

feminae lavant vestimenta , turn doliis , cupisque vinariis ay

rapidisfimum , altisfimum ac latisfiinum , nullo ordine , ingenti cum timore, ac non paucis
aquft abforptis , trajiciunt." Rer. .dufir. ad a. 1542. p.
m. 274 b,

cereviliariis , amnem eo loci
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Wij zullen nu ook maar

zeggen enz. enz.
Het ontbreekt ook in dit deel niet aan zonderlinge denkbeelden en koortfige uitvallen. -Tot de eerfte brengen wij
bl. 91 over het Duizendjarig Rijk : Wat dit leerftuk be„ treft , het vereenigt Joden en Christenen en verbindt de
oude aan de latere wareld, en 't Oude aan her Nieuwe
Verbond. Meer kan ik bier niet van zeggen; maar de
„ Jood leze Daniel en de Christen Joannes, en hun hart zal
•

te famen fmelten in een en dezelfde verwachting.” Tot

de laatfle, uit meerdere, de twee volgende. BI. 122: , De
afhanklijkheid van het gemeen in de koopfleden van de
•

kooplieden, van wie hun beflaan met fjouwen , kruien ,

„ fleepen, pakken enz. afhangt, is niet minder dan die van
de Negerflaven in de Westindien, (0 en ik heb er gezien,
die op de knieen God om vergeving baden, van het geen
• zij, om hun kleine kinderen Diet van honger te zien ver, gaan, tegen hun geweten, voor een vloekgefpan van ge,

wetenlooze kooplieden doen moesten." — Bl. 155: , En
waar komt dan dat eeuwig verduisteren, ontkenneu en

•

f
chandelijk
befirijden van zulke blijkbare waarheden van

„ daan? 't Is, dat aan de Rijksleenroerigheid de Erfvolging
„ hangt, en derhalve de volftrekte en onmiskenbre misdadig„ heid in het tegenftaan van de alleen wettige opvolgingen ,
„ en het voorftaan van eon zwakke, nietige, en (waar 't om
„ te doen is) factieregeering ender den naam van een wijf:
„ Het is met Ben woord, de vervloekte Hoekfche partij,
,

die onze Republiek zoo lang zij beftaan heeft, nu onder

„ praetext van Godsclienstgefchillen, dan onder 't voorwendfel van vrijheid, telken reize verfcheurd heeft om ze aan

zich onafizanklijk. nzakende perfonen of fa„ nzilien te onderwerpen; en die nu wetieroin zoo onbefehaanztl
• als ooit het hoofd opfleekt, (?) en met wie alle Neil, alle

„ een factie van

„ rust, alle genot van burgerlijke rechten , en alle waarach„ tige eer en Godsdienst onbcftaanbaar is.” enz.
Moeten wij nu in ernst dit als gezond verfland aannemen
en het nog fraai vinden toe?
De eigenlijke tekst van dit deel is niet zcer uitgebreid,
loopende flechts tot bl. 176. Het overige befinat nit Ophelderingen en Bijvoegfelen , onder welke zich onderfcheidt een
merkwaardig opftel van BILDERDUK over de Inquifitie,
bl. 204-215.
DOEKBESCII. 1835. NO. 9.
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Algemeene Gefchiedenis, door R. F. B ECHE R. Naar den
laatflen verbeterden Druk , tat het Hoogduitsch vertaald.
Mae tot XVIde Deel. Te Haarlem, bij de Erven F.
Bohn. 1832-1834. in gr. 8vo. Te zamen 1462 bl. f 10- 70.
Bij de regtmatige klagten over toenemeude oppervlakkigheid in de lectuur onder onze Landgenooten, door Belgifche
en klaagfche Nadrukkers en Franfche rondtrekkende en nitpakkende Boekverkoopers, tot fchade en fchande van onze
Natie, niet weinig bevorderd, is het een aangenaam verfchijnfel, dat Schrijver en Uitgever genoegzame aanmoediging vinden , om een werk van zoo degelijken inhoud en zoo
grooten omvang, waarvan, wij hier wederom eenige deelbn
aankondigen, voort te zetten en ten einde te brengen, zonder dat zij in de noodzakelijkheid gebragt zijn, om den thans
helaas algemeen geworden weg van inteekening te betreden.
Het is wel geen oorfpronkelijk boek, waarop wij het oog
hebben; maar de arbeid, aan deszelfs overbrenging befleed,
is niet de arbeid van een' gewonen goeden Vertaler : de uitdrukking: „ naar — het Hoogduitsch ," is hier geen bloote
klank, maar geeft te kennen, dat de kundige man, aan wien
wij die overbrenging hebben te danken, het oorfpronkelijke
zorgvuldig getoetst, het geftelde bier en daar toegelicht , bevestigd , verkort of vermeerderd, en alles meer naar den
godsdienftigen geest van onze Natie bewerkt heefc. Het is
daarom, dat Rec. met de geregelde voortzetting van dit nuttig werk hoogelijk ingenomen is, en er zich een genoegen
van maakt, dezelve. bij dezen tot meerdere kennis van ons
Publiek te brengen , met den wensch, dat velen, die het
bock nog niet kennen, daardoor zullen bewogen worden, om
het of zelve te lezen, of de lezing daarvan aan anderen, inzonderheid aan jonge lieden, aan te prijzen, ter bevordering
van eene kennis der gefchiedenis, die den geest verrijkt, verfiert, en uitbreidt , terwijl zij de godsdienflige beginfelen bevestigt en een" heilzamen invloed heeft op hart en
wandel. De hooge lof, dien wij bij vorige .aankondigingen
aan de vertaling of liever omwerking gegeven hebben, words
ook door de voor ons liggende deelen volkomen bevestigd en
gehandhaafd.
Ook deze deelen behandelen hoogstbelangrijke tijden. Het
derciende (led begins met het vervolg van het tweede tijdperk
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der nieuwere Gefchiedenis , van het uitbreken van den dertigjarigen oorlog tot het einde der zeventiende eeuw, hetwelk
in het veertiende deel befloten word y. Voorts vindt men in
dit en in beide volgende deelen het aan gewigtige gebeurtenisfen zoo rijke derde tijdperk der nieuwere Gefchiedenis,
loopende van 1700 tot 1789. Ook in deze deelen hebben wij
de verbeterende hand van den Vertaler op veelvuldige plaat.
fen met genoegen opgemerkt, en meer bepaald in de afdeelingen , die op de Gefchiedenis van ons Vaderland betrekking
hebben. Ongetwijfeld is onder anderen het beknopt maar
fraai overzigt van den flaat onzer Letterkunde tegen het einde
der 18de eeuw geheel van hem afkornftig.— Een voortreffelijk Register bevordert het gebruik van dit werk niet weinig.
Met het zeventiende deel begint de Gefchiedenis van onzen did; een werk , dat , als vervolg van den oorfpronkelijken arbeid van BECKER, door den Heer MENZEL in den.
zelfden geest behandeld is , maar dat ook op zichzelf ftaat ,
en zoo wel in Duitschland als ook bier afzonderlijk kan verkregen worden. Er zijn reeds. twee deelen uitgekomen , die
nog door twee andere ftaan gevolgd te worden. Naar het
reeds verfchenen gedeelte te . 00rdeelen, mag dit werk met
regt de kroon van het geheel heeten. Als het voltooid is,
hopen wij door onze aankondiging hetzelve als zoodanig te
doen kennen.

Jofef in Egypte, onder de biding der Goddelijke Voorzienigheid. Een aartsvaderqk Tafereel uit de Gefchiedenis der
geopenbaarde Godsdienst, als Leesboek voor de .leugd, naar
de gewijde Schrift , op eene eenvoudige , leerzame en onderhoudende wijze , aanfchouwelijk en levendig voorgefleld.
Te Groningen, bij J. ROmelingh. In kl. 8vo. 115 Bl.
f 25.

Een klein boekje, met een' grooten en veelbelovenden titel,
waardoor het zichzelf breedfprakig genoeg aanprijst I — Het
is, blijkens het Voorberigt, eene eenigzins vrije vertaling nit
een Hoogduitsch Schoolboek van M. T 11U R : de ons onbekende Vertaler zegt er van: „ Ik heb mij niet overal flaafs
„ aan den tekst gebonden , maar bier en daar eenige, zoo
• ik meen , gepaste en nuttige aanmerkingen uit voortreffeCc2
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„ lijke fchriften daarbijgevoegd , of hetgeen mij overtollig
„ fcheen te zijn, weggelaten." — Ter

Inleiding gaan vooraf

algemeene aanmerkingen betrekkelijk de tijden der Aartsvaders, en een kort overzigt van hunne gefchiedenis: de Vertaler, van wien deze Inleiding fchijnt te zijn, achtte dit noodig tot cluidelijke voorftelling van het hier geleverde tafereel.
Rec. komt dit niet onbepaald alzoo voor : de voornaamfte
aanmerkingen hadden, even als andere, in het verhaal zelf
kurmen ingevlochten worden; en tot regt verfiand van de
boofdgefchiedenis , die bier behandeld wordt, is het niet noodig , de lotgevallen van ABRAHAM, ISAilK en JAK013
door te loopen , en voor deze Inleiding een vierde van het
boekje te befteden. „ Om hetzelve (,tafereel) nog aanfchou„ welijker voor oogen te ftellen ,” zegt de Vertaler, „ heb
„ ik den inhoud van elk bijzonder gedeelte boven aan ge„ plaatst." Zou zuike breedvoerige inhoudsopgave niet wel
eens al te aanfchouwelijk kunnen zijn , door de verrasfing
der nieuwheid v,00raf te veel weg te nemen ?
Dit verhaal van JOZEF ' S gefchiedenis mag, ja , in zekere
mate onderhoudend en leeriaam genoemd worden: zoo zijn
vooral de laatfie tooneelen van j o z E F met zijne broeders
over 't geheel goed en levendig verhaald. Maar de ongedwongen aantrekkende naiefheid van onzen VAN ()OSTERAVVIC HULSHOFF heeft de Duitfcher op verre na niet
bereikt: de eerfle moge , door den gekozen vorm van gemeenzame gefprekken, bier en daar wel eens in den keuveltoon
vervallen zijn , dien wij, aitbans in een goed leesboek over
Bijbelfche gefchiedenis, niet onbepaald zouden verlangen;
maar in natuurlijke, levendige en belangwekkende voorftelling voor het kinderlijk verfland en gevoel zal hij niet ligt
overtroffen worden. — Wat op den titel, als hoofddoel van

onder de leiding der Goddelijke
Voorzienigheid, had Rec. in het ganfche verhaal nicer beer-

bet boeltje, 'hat : JosEF,

fchend gewenscht : er wordt wel hier en daar aanmerking op
genornen , maar het komt niet genoeg als hoofdpunt uit ,
waarheen alles gerigt is , en waardoor bet ook voor het praktisch gebruik zeer vruchthaar bad kunnen zijn. Zoo zou
ook aan het flot, in plaats van bet dorre en zeer oppervlakkige overzigt der volgende lotgevallen van JAR o B ' S nakomelingen tot aan hunnen intogt in

Kanadn , eene korte her-

ziening van joZE F' S gefchiedenis , uit zoo even gemeld
oogpunt , veel. beter gepast bebben.
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Naauwkeurigheid en duidelijkheid zijn, vooral in een leesbock voor de jeugd, omnisbare vereischten. Verfcheidene
ophelderende aanmerkingen in dit boekje dragen hiervan ook
blijken; doch op fommige plaatfen had Rec. deze eigenfchappen nicer gewenscht. — Slechts enkele voorbeelden ! Bl. 4.

Nomaden heeten zoo in het Grieksch , „ als menfchen, die
•

lechts
van de dieren des velds leefden" ; liever: als die
f

met hun vee van de eene weideplaats
trokken.

[vol4;] naar de andere

Bl. 6. Werden de Aartsvaders om hunne Gods-

dienst en zeden zoo dikwijls vervolgd ?

Bl. 8. , Dat in

„ hem alle volken der aarde zouden gezegend worden." Is
deze HebraYsmus voor de jeugd duidelijk ? — Bl. 11. „ De
„ Israeliten , van Kanaiin verwijderd, eerden het erfgraf hun„ ner vaderen to Hebron meer dan hun vaderland.” Is deze
zinfuede duidelijk? en waaruit blijkt de zaak? — Bl. 31.
" JOSEF muntte in naarfligheid en vlijt boven zijne andere
„ broeders uit. Ilij had reeds in zijne jeugd het opzigt
„ over zijne oudere broeders." Waar fiaat dit? Zie voor
het tegendeel van het laatfle 1 B. van ni o z. XXXVII: 2. —
B1. 108 e. v. Past een overzigt van 3 A x on's laatfle woorden omtrent zijne zonen wel zoo uitvoerig in dit boekje?
kunnen zij den kinderen wel duidelijk gemaakt worden? en
dan nog die plaats van moeijelijke en onzekere uitlegging,
1 B. van in o z. XLIX: 10?! — Dan genoeg! Rec. wilde
het flechts even aanvoeren, ten blijke, hoe veel bedachtzaainheid er noodig is in het fchrijven voor kinderen. Voor
het overige prijst hij gaarne het loffelijk doel van Schrijver
en Vertaler, en het goede, waardoor het aangewende middel
zich in zelterc mate aanbeveelt.

Vertellingen , Romancen en andere flukjes. Naar het Hoogduitsch , door W. II. WARNSINCK, BZ. Te ilmflerdain,
bit II. Frijlink. 1835. In kl. 8vo. XVI en 144 M. f 1-50.

Dit lieve bundeltje is een waardige tegenhanger van de Romancen, Balladen eaa Legenden

van onzen TOLLENS. De

bier vertaalde flukken en flukjes van scuuLzE, scuI L.
LER, it IND en n 6 LTY zijn met even veel fmaak gekozen,
als zij met keurigheid bewerkt, en met die getrouwheid,
welke den

Dichter past ; overgebragt zijn. Schoon de laatfle

wending in het levenslot van den Heer WARNSINCK hem
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doorgaans op ernilige, zelfs veelal fombere onderwerpen bet
oog deed llaan , ontbreekt, tot afwisfeling, het luimige niet
geheel:

Jager,

Beek , Echo en Kris ,

benevens het

Lied van den

beide naar xi N D, mogen ten bewijze flrekken. Met

genoegen troffen wij bier de beroemde Alleenfpraak van Johanna d' Arc , naar SCHILLER, aan. In bet anders beerlijk vertaalde Tyrfingzwaard , naar SCHULZE, Pcuitten wij
W. 5 op cene verwaarloozing der fmelting ; eene onoplettendheid , die , juist om bet gekuischte der verfificatie over
het geheel befchouwd, des te eerder in het oog valt. Wij
lezen er:
Daar

heerschte Arngri;n nu , op 't hooge flot gezeten.

Alvorens wij onze aankondiging befluiten, zij bet ons
vergund, bet

Lied van den Jager ,

om deszelfs kortheid

en losheid van bewerking, tot proeve bier mede te cieelen :
Mijn lief is bet heiveld; het , woud Is mijn lief;
Dat wil ik bezweren , bij zegel en brief.
De fcbemer der bosfeben , 't geruisch van den ftroom
Verzelt mij bij dag en zweeft 's nachts in mijn droom.
De waldhoorn, dat fpeeltuig, van 't woud, is mijn lief;
Dat wil ik bezweren, bij zegel en brief.
Mijn lief

is de waldhoorn , wiens vrolijk gefcbal

Herhaald wordt door'cle echoos van bergkloof en dal.
Het jagtroer , dat pronkftuk van 't woud , is mijn lief;
Dat wil ik bezweren, bij zegel en brief.
Mijn lief is het jagtroer, waar alles voor vliedt,
Daar 't kracliten, noch vlugbeid, noch leven ontziet.
De klavrende reebok

der rots is mijn lief;

Dat wil ik bezweren, bij zegel en brief.
Mijn lief is de ree aan de bruifende wel.
Ontvlied mij

voor heden — gij, vlugge gazel!

Mijn lief is bet heiveld ; het woud is mijn lief;
Dat wil ik bezweren, bij zegel en brief.
Daar toefc mij een ilroohut , door dennen gefchraagd;
Daar lonkt aan de flulpdeur een vrolijke maagd.
Mijn lief is het heiveld ; het woud is mijn lief;
Dat wil ik bezweren, bij zegel en brief.
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Wel zing ik, dat heiveld en woud mij behaagt, (*)
Maar 't hart zegt: „ Mijn lief is de vrolijke maagd !"
(*) Dat: mij behaagt komt ons, om het telkens voorafgaande , bier te taauw voor.
Raymond van Toulouze , of de Albigenzen; Treurfpel, in vhf
Bedrijven. Door JOHANNES RUTL. Te .dmilerdam , bij
M. Westerman en Zoon en C. van Hulst. 1834. In kl. 8vo.
110 Bl. f :- 60.
oordeelig onderfcheidt zich dit Treurfpel van bet Groningen ontzet door denzelfden Schrijver. Dat vorige fluk was
meer eene zeer verdienftelijke tooneelmatige voorftelling eener
belangrijke gebeurtenis, hoedanige flukken hunne wezenlijke
dramatifche, fchoon geenszins eene edit tragifche waarde bezitten , dan een eigenlijk Treurfpel; maar het onderhavige
fink, fchoon in zoo ver gelukkig afloopende, dat de deugd
gered en de ondeugd geflraft worth, hetgeen zelfs verkieslijk
is , blijft echter een Treurfpel, in de aesthetifche beteekenis
van het woord. Treffend en op eene roerende wijze verblijdend is de bevrijding van Katharina, in het vijfde 'tooneel van
het vijfde bedrijf. Ontzettend is her uiteinde van Montfoort,
in het achtfle en laatfle tooneel. De karakters zijn goed gefchilderd en volgehonden, inzonderheid de niet overdrevene
tegenftelling rusfchen het zachte, mawarige karakter van
Maria , de gemalin van Raymond, en het meer forfche en
vorftelijke van Katherina , zijne moeder. De fib! is doorgaans deftig, nergens plat, maar toch zelden echtdichterlijk.
De dtie eerfte tooneelen van het derde bedrijf verheffen zich
verre boven de meeste andere tooneelen, fommige van welke
men berijmd deftig proza zou kunnen noemen. Wij zijn te
zeer met dit fink ingenomen, om zulks door proeven te Raven. Wij hopen, dat de begaarde Tooneeldichter R 111(
zich meer en meer by veredeling van zijnen ftijl zal toeleggen, en, zonder tot een ijdel fehermen met beeldfpraak en
kwalijk te pas gebragte figuurlijke taal in zoo iets niet vorderende zamenfpraken te vervallen, een weinig meer gloed
aan zijne verzen zal leeren bijzetten, en wat meer de Godentaal der ware pazij in zijne verzen zal laten doorklin_
ken ,- hetgeen, met oordeel bijgebragt, der Tragifche Muze
zoo w61 feat: of wearom fpreekt zij antlers liever in ge-
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bonden dan in ongebonden
Ook hindert ons het , in
de meeste Treurfpelen zoo gebruikelijke, Mijnheer en Mevrouw. Het Franfche Monfeigneur in bet Treurfpel is van
bet Monfreur in bet Blijfpel onderfcheiden. Dat onderfcheidend kenmerk misfen wij, maar hebben bet niet noodig. Men
kan de vorflelijke en adellijke perfonen bij hunne titels , de
overigen bij hunnen naam aanfpreken, en , in plaats van
Mijnheer en Mevrouw,, hetgeen tegenwoordig zeer alledaagsch
klinkt, laten zeggen: Hertog! Graaf! Min Vorst ! Heer Frederik! of hoe het zijn moge, en aldus Hertogin! Gravin!
Vorflin, of, des noods, Mevrouw , dat niet zoo plat is, als
bet afgefletene Mijnheer. Eindelijk (Nit ons bet gedurig afwisfelen der uitfpraak in Raymond of Raymond, zijnde bet
laatfle alleen, in dien Franfchen naam, goed te keuren; ge—
lijk wij ook liever deeds Montfort dan Montfoort lazen,
waarbij men aan de Hollandfche Heeren van Montfoort denkt.
Onze bedenkingen den Schrijver in overweging gevende,
eindigen wij met hem aan te moedigen tot verdere vlijtige en
deeds meet en meer gekuischte beoefening van de treurfpelpoezij in 't bijzonder, en van den dramatifchen arbeid in 't
algemeen.
Graaf Robert van Parijs. Door Sir WALTER S C 0 T T.
II Deelen. Uit het Engelsch. Te Groningen, bij IV. van
Boekeren. 1832. In gr. 8vo. Te zamen 689 bl. f 6-50.

i

ndien de naam alleen van WALTER SCOTT, gelijk wij
vertrouwen, aanprijzing genoeg zij , zal dit boek ook door
velen onzer landgenooten reeds lang gelezen zijn. In een
Voorberigt voor de vertaling wordt te kennen gegeven, dat
waarfchijnlijk deze Roman de laatfle zal zijn, welken men van
den beroemden Schrijver mag verwachten. Het tooneel , bier
voorgeileld, is niet op Engelfchen bodem, maar grootendeels
te Konfiantinopel, ten tijde der Kruistogten. De Schrijver
fchetst, op zijne wijze, de geileldheid van het nog wel fchitterende, maar inwendig reeds zeer verzwakte Oosterfche Kei.
zerrijk; terwij1 de fiere heldenmoed van fommige Franken,
die op hunnen togc naar bet Heilige Land de hoofdflad der
Christenheid in het Oosten bezoeken, allezins treffend af-
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Eleekt bij de nietige praalzucht , verfijnde weelde en kwalijk
gewijzigde befchaving van de verbasterde

Grieken dier dagen.

In het Voorberigt wordt gezegd: „ Het nieuwe tooneel van
dezen Roman, de

Griekfche hoofdflad Con flantinopel ten tijde

van den eerften Kruistogt, zal, vertrouwen Wij, uitlokkende
zijn voor zulke lezers , die minder belang flelden in vele van
de vroegere romans van onzen Schrijver, waarin de gods-

Grootbrittanniê het gefchiedkundig beweegrad waren." Rec. meent re-

dienflige en burgerlijke verdeeldheden van

den te hebben , om aan andere flukken van denzelfden
Schrijver de voorkeur te geven. Naar zijn oordeel flaagde
WALTER SCOTT minder gelukkig in het befchrijven van
de zeden en gewoonten ten tijde der Kruistogten. Er komen
wel fchoone gedeelten in voor ; maar foms is het verhaal te
veel gerekt. Ook worden aan de handelende perfonen wel eens
woorden in

den mond gelegd , welke meer met den geest van

latere eeuwen fchijnen overeen te komen. Maar leest men
gaarne wonderbare avonturen en zonderlinge lotgevallen, die
op de verbeelding werken en zekere belangtlelling levendig
houden, zoo twijfelt Rec. geenszins, of het boek zal voldoen. Ben gedeelte van dezen gefchiedkundigen Roman berust op bekende daadzaken. Of echter al de karakters naar
waarheid geteekend zijn, en niet misfchien een meer gepaste
titel gekozen had kunnen worden, is eene andere vraag.
De vertaling laat zeer veel te wenfchen over, zoo wat
keuze van worden als periodenbouw aangaat. (De fpelling

de
zeewind neigde iederen voorbijganger , hats over hoofdfche ,
dame tot vrouu' nemen , baggage, gebootfle (nagebootfle),
aanzienlijk ontJleld, puinhoopen van zits'; bed, oneindige fnelheld , invretende flrijdlust, en z.

had ook naauwkeuriger kunnen zijn.) Men vindt b. v.:

Voor elk Deel ziet men hetzelfde fraaije titelplaatje.

Jacqueline de Baviere. II Tomes. La Haye et Amtlerdam,
chez

les Freres van Cleef. 1833. 8vo. 729 pag. f

5 -50.

De bekwame, ja hoogbegaafde en fmaakvolle Schrijffter
heefc de berigten, in onderfcheidene oorkonden en te boek
gellelde gefchiedenisfen van ons vaderland vervat, zoodanig
bijeenverzameld, gerangfchikt, aangevuld en ingekleed, dat

zij
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ons eene voorftelling der lotgevallen van J A K ODA V AN
BEIJEREN geeft, waarbij deze altijd medelijden verdienende
Vorflin niet alleen als onfchuldig aan de haar te laste gelegde
wreedheid en dartelheid voorkomt, maar zelfs ons verfchijnt
als een Engel in menfchengedaante , die aan de vervolging
der boozen op dezen aardbol ten doel heeft geflaan. Verre
zij het van ons , de ons onbekende Dame het regt te betwisten, om alzoo een bewijs der

mogelijkbeid te leveren ,

dat alwat , volgens heerfchende overeenftemming bij verfchillende Schrijvers , waarheid is , zulks zijn kan , zonder dat
van jAK ODA in eenig opzigt bewezen is , dat zij haar lot
ten deele verdiend heeft; en verder , om , waar de berigten
verfchillen , aan dezulke de voorkeur te geven , die bet best
overeenftemmen met het doel van haren Roman. Doch, terwijl
wij al deze vrijheid aan de 'Romanfchrijffler onbedongen toekennen , en even min als deze met BILD E R D rj K'S al te
geftreng of liever hatelijk partijdig oordeel over jAxonA
inflemmen , zij het ons sevens vergund, de gefchiedenis
fteeds van de romantifche inkleeding of te zonderen, en te
betuigen, dat wij, ja, met levendige deelneming dit werkje
gelezen hebben, en hetzelve bijzonder het romanlezend
publiek aanbevelen, maar desniettegenftaande zO6 gunflig
over de heldin dezer opgefierde gefchiedenis tot heden niet
kunnen denken, als de geachte Schrijffter zulks fchijnt te
doen. Eindelijk zouden wij wel gewenscht hebben , de volgende zinfnede in het avant-propos niet te hebben gevonden:
Deux romans ont dtd publids foul le titre de Jacqueline de
Baviere , l'un en Hollandais par L O O S J E S , l'autre en
Francais par C oIIEN; ils ne m'ont pare ofrir ni 1'MM-a
du roman, ni l'intdre't de l'histoire. Daargelaten , of deze
uitfpraak gegrond is , zij is altijd zoodanig nit de hoogte , en
kenfchetst zoo veel minachting voor' den arbeid van anderen , dat het ons feed deed haar te vernemen. Waarom niet
liever kortelijk vermeld, dat die romans van L o o s j E s en
c onEN beftonden, onder bijvoeging, dat het tegenwoordige
werk nit een ander oogpunt gefchreven , op eene andere
wijze zamengefteld, en, zoo de Schrijffter zich vleit, na
den arbeid barer voorgangers niet overtollig is? Waarom,
vragen wij , niet liever op dergelijke wijze gefproken? Het
ftond dan aan

anderen, haar werk boven die van LOOSJES
zelve

en c o H E N te verheffen. Nu heeft de Schrijffter dit
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gedaan, en wie zou nu nog lets tot haren tor er bij kunnen voegen?

Pelham ; Lotgevallen van een' Man naar de Wereld. Door
E. L. BULWER. II Deelen. Te , Haarlem , bij de Erven
F. Bohn. 1834. In gr. 8vo. Te zamen 672 bl. f 6 -:
Zietdaar een werk , hetwelk de pen van den vermaarden
weder allezins waardig is ! De held der verdichte
gefchiedenis is een jeugdig Engelschman van aanzienlijken
huize. Hij is van natuur met vele begaafdheden Haar geest
en ligchaam bedeeld , laat zich echter nog al vaak in woeste
en losbandige gezelfchappen medeflepen, doet ook een' tour
naar Parijs , en leeft aldaar, gelijk de jonge edellieden zijner
natie meestal gewoon zijn. Aan Welke uitfpattingen hij zich
echter nu en dan fchuldig maakt , hij bewaart toch doorgaans de uiterlijke welvoegelijkheid , heeft in gezelfchappen
den fijnen toon der hoogfle berchaving, en zijn hart is niet
geheel bedorven. Integendeel hij is verftandiger en onderzoeklievender,, dan hij uit modezucht fchijnen wil , en innerlijk veel beter gefiemd , dan hij zich uiterlijk voordoet. Alles
komt dan ook goed met hem te regt. Talrijk zijn 's mans
avontuurlijke ontmoetingen. Niet alleen met voornamere en
geringere lieden, maar ook met gaauwdieven en zakkerollers
komt hij in veelvuldige aanraking. Al de voorkomende karakters zijn gelukkig gefchetst en volgehouden , en wij twijfelen niet , of ook deze roman van BULWER zal zeer veel
bijval vinden bij het lezend publiek.
BULWER

De Brandflichters , of de Vadervloek. Een gefchiedkundig
Verhaal door A. CRAMER. Te Amgerdam , bij A. Cramer
en Co. In gr. 8vo. 251 El. f 2- 40.
Vat den Schrijver bewogen hebbe , om aan dit romannetje
den naam te geven van gefchiedkundig verhaal, betuigen wij
niet te weten, daar de hier voorkomende gebeurtenis , al ware
dezelve gefchiedkundig waar, toch in geene betrekking flaat
tot de gefchiedenis van den tijd , waarin zij vooronderfleld
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worth voorgevallen te zijn. Het werk bezit geene der ver.
eischten van eenen gefchiedkundigen roman. De lezer oordeele zelf uit de opgave van den inhoud. Hippolite, de held
des verhaals, berokkent zich door zijne ondeugden den vloek
van zijnen vader. Door dezen onterfd , geeft hij zich in
vreemde landen toe aan het plegen der zwaarfte gruwelen ,
verrijkt zich door roof en moord, en komt, door het lange
tijdsverloop onbekend geworden bij zijne landgenooten en
bloedverwanten, in zijn vaderland terug. Onder den aangenomen naam van Durmer verwerft hij het vertrouwen en de
vriendfchap van den echtgenoot zijner overledene zuster , en
wordt na diens dood de voogd der dochter van zijnen zwager. Ten einde ten minfte zijnen zoon weder in het bezit te
doen geraken van het vermogen , hetwelk hem ten gevolge
der onterving door zijnen vader was ontgaan , tracht hij zijne
nicht met zijnen zoon te doen huwen. Na de mislukking van
dit plan, daar Confiance den braven Ernest bemint, ftaat hij
beiden mar het leven. Deze aanflag mislukt, maar bij vergisfing ver.moordt Durmer zijne eigene dochter. Nu worden
alle zijne misdrijven ontdekt, en hij ontvlugt den kerker, om
door zelfmoord de hem dreigende ftraf te ontgaan. — Hoe
weinig zoodanig verhaal aanfpraak heeft op den naam van
gerchiedkundig , valt van zelf in het oog. Noch van den
kant van het belangwekkende en behagelijke, noch van dien
der zedelijke ftrekking, mogen wij het boek aanbevelen. Het
meeste, dat wij kunnen zeggen , is, dat het zich van andere
werken van denzelfaen Schrijver, wiens Ark vol onreinheid,
verfranschten onzin, en faster, die tot in geflotene kringen
drong, gelukkig met diens dood gefloopt werd, daardoor
onderfcheidt, dat wij in hetzelve geene tooneelen gefchetst
vinden, die de zedelijkheid kwetfen. Van weike zijde ook befchouwd , is het boek volftrekt onbeduidend.
No. VII. Boekbefch. bl. 288, noot , ftaat j A c. IV: 10,
lees III: 10.

BOEKBESCHOUWING.
De Leer des Christendoms, fystematisch ontwikkeld door
K. A. RUTENICK, Evangelisch Leeraar. Uit het
Iloogduitsch vertaald en met enkele ilanmerkingen
vermeerderd door U. P. GOUDSCHAAL, Predikant te Bottum. Geloofsker. Te Groningen, b ly W.
van Boekeren. 1834. In gr. 8vo. XIX en 270 bl.
f 2 - 20.

Het

bovenftaande boek is het eerfle Deel van eene in den
geest van wijlen den Hoogleeraar s c IILEUERMACHER
opgeflelde Christelijke Geloofs- en Zedeleer, waarbij de
Catechismus van LUTHER ten grondflag ligt, en waarop
nog twee Deelen , de Zedeleer behelzende , moeten volgen. Den catechetifchen vorm van het oorfpronkelijke heeft
de Vertaler met reden weggenomen , daar hij te refit oordeelde , dat de inhoud meer voor geoefende denkers en
Christenen , dan wel voor Catechifanten bereken& is ;
en dit kon hij gemakkelijk , daar flechts het telkens wederkeerende lieve kinderen weg te laten , en het bij toefpraak gezegde bij betoog voor te dragen was. Dat het
moeijelijk , zoo niet onmogelijk zou geweest zijn, aan
den vorm hetgene , dat tot den gevolgden Catechismus
betrekking heeft, te ontnemen , flemmen wij hem gaarne
toe ; maar dit maakt het toch voor de meeste lezers in
Nederland eenigzins minder belangrijk : en waartoe ook
dat oude gefchrift , of well ander het ook zijn, en hoe
veel waarde het voor zijnen tijd hebben mogt , nu nog
als leiddraad gevolgd ? Dit is immers de bedoeling van
LUTHER zelf niet geweest.
De Voorrede des Schrijvers is Rec. zeer duister voorgekomen , zoodat , na herhaalde lezing , het doel derzelve hem nog niet duidelijk is. De flijl maakt ook, vooral door de gedurig ingevoegde tusfchenzinnen en parenthefen , de moeijelijkheid nog grooter,, waarvan ook het
BOEKBESCH. 1835. NO. 10.
Dd
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werk zeif gansch niet vrij is. Wat de Schrijver daar
onder anderen zegt van zijne dynamifche wijze van zien,
in dit gefchrift , gefteld tegenover de atomistifche , en
van het doel van het catechetisch onderwijs , dat, yolgens hem , „ geen ander zijn kan , dan eene duidelijke
„ aanfchouwing der Kerk te weeg te brengen ," dit zal,
zoo er al een goede zin aan te hechten is , voor het al gemeen ten minfle niet zeer bevattelijk zijn.
In vier Hoofdftukken , verdeeld in 41 doorloopende
paragraphen , wordt de Geloofsleer behandeld , namelijk
I. Het geloof in God , gegrond in de menfchelilke
natuur. II. De bewustheid van de zonde. III. De
verlosfing. IV, 1. Over den Heiligen Geest en het
Godsrfik. 2. De vezenlyke grondtrekken der Christelfyke
Kerk. Dat Schrijver en Vertaler het zeer wel meenen met het Christendom ; dat zij met de uitgave van
dit werk eene loffelijke bedoeling hadden ; dat er in hetzelve veel goeds , al is het dan in den grond weinig
nieuws , gevonden wordt ; dit een en ander zij hun geenszins betwist : maar zoo hoog , als de Heer GOUDSCHAAL en zijn Geleerde of Hooggeleerde Leermeester , die hem tot de vertaling aangezocht heeft , loopt
Rec. daarmede niet ; want hij vindt er op vele plaatfen
zoo veel onvolledigheid , onj uistheid en duisterheid in ,
dat hij althans in dit cerfte Deel voor zich geen genoegzame reden zou gevonden hebben , om dit werk in onze
taal over te brengen. Wilde hij tot flaying hiervan alles aanvoeren, wat hij onder het lezen aangeteekend heeft,
en zijne redenen naar eisch ontwikkelen , dan zou hij de
ruimte , die hij voor eene beoordeelende aankondiging in
dit Tijdfchrift nemen kan , verre moeten overfchrijden :
flechts enkele voorbeelden uit elk Hoofdfluk , waardoor
tevens de inhoud eenigzins nader gekend zal worden ,
molten als proeven genoeg zijn.
„ Alle menfchen ," zoo vangt het eerfte Hoofdfluk
aan , „ zijn met eenen aanleg tot geloof aan God voor„ zien , en worden met denzelven reeds geboren.” Dit
gaat nog aan , en zal met anderc woorden zijn , dat de
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mensch eene natuurlijke vatbaarheid heeft, om tot het
geloof, dat er een God is, op te klimmen: doch waarom nu de voornaamfle middelen, die hem tot dit werkelijk gelooven , of, gelijk de Schrijver het met een hem
eigen en geliefd woord noemt , tot Godsbewustheid brengen , niet duidelijk aangewezen ? waarom alleen bij het
afhankelijkheidsgevoel gebleven ? waarom geen melding
gemaakt althans van het, bewijs uit het beflaan, de orde
en de fchoonheid van het heelal ? hoe fpreekt het zoo
van zelf, gelijk R ii T E N I C IC bl. it zegt , „ dat het
„ geloof reeds in den mensch , hoewel hij van hetzelve
„ ook Beene bewustheid heeft, aanwezig moet zijn" ?
en hoe kan Hebr. XI : 3 dit bewijzen? — Onder de
eigenfchappen van God, die hij vervolgens befchrijft,
mist men ongaarne de wtjsheid en goedheid: en zonderling is het daarenboven , dat deze geheele Geloofsleer
met eene zeer korte en oppervlakkige befchouwing van
die twee volmaaktheden (bl. 268-270) befloten wordt. —
Over de Voorzienigheid fpreekt hij hier en daar duister.
Schepping en onderhouding , zegt hij , zijn den ; de
laatfle is reeds in de eerfte bevat : ja ! in zekeren zin
zij dit wa.ar,, daar de Schepper ook de middelen ter onderhouding te weeg bragt ; maar men zie toch toe, dat
men de Scheppings- en Voorzienigheidsleer,, door overkunflig en boven de menfchelijke bevatting gaand philofopheren over het Goddelijke, niet tot een'fatalismus
make , waarbij de vrijheid der redelijke wezenS , de ijver
tot eigene werkzaamheid , het gebed enz. te gronde
gaat ! § 6 , hi. 27 e. vv. , fpreekt de Schrijver zeer
wet over de oorfpronkelijke volkomenheid der menfchelijke natuur , en brengt die tot vier grondflagen welke
hij noemt het bijeenbehooren van geest en ligchaarn ;
van rede en natuur ; van het perfoonlijk gevoel en het
algemeen-gevoel; van de zinnelijke bewustheid en de
hoogere of Godsbewustheid : inderdaad meer vreemde ,
gedeeltelijk duistere benamingen , dan nieuwe denkbeelden ! Zou het althans niet wel zoo populair en nuttig
geweest zijn , van het Bijbelfche denkbeeld van beeld
Dd2
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van God , of gelijkvormigheid aan God , uit te gaan
en dienvolgens de voortreffelijkheid van den mensch te
ontwikkelen ?
In de 8fle § , de eerfte van het tweede Hoofdfluk ,
draagt R ii TENIc K zeer goede , nuttige befchouwingen voor over den ftrijd tusfchen den geest en de zinnelijkheid ; maar bier en daar loopen zij voor een populair Christelijk leerboek al te hoog. — Over de eerfte
zonde volgens het 0. V. fprekende , noemt hij , bl. 43 ,
dien flrijd reeds de zonde ; maar dit komt Rec. niet
juist voor : de trek der zinnelijkheid is immers op zichzelf geen zonde ; maar het involgen van dien trek worth
zonde , zoodra het tegen het gcestelijk beginfel of tegen
den pligt ftrijdig is. — God te tasten en te vinden,
gelijk P A U L U S , Hand. XVII : 27 , zegt , meende
Rec. , dat aldaar , volgens taal en zamenhang , duidelijk
beteekende handtastelijke bev,Vzen voor Gods beflaan
hebben ; maar RiiTENICK geest er,, bl. 47 , deze duis tere omfchrijving van : „ De geest ftreeft naar vereeni„ ging met God daardoor , dat hij overal bewustheid van
„ God hebbe , dus in God zij , en dat hij dan datgene
„ verrigte , waartoe hem dit leven in God dringt , dat
„ dus God ook in hem zij , en door hem zich open• bare.” Even duister is ook het onmiddellijk daarop
volgende : ,, Het leven van onzen geest beftaat dus
„ ciaarin , dat wij door kennis , medegevoel en Godsbe„ wustheid , de natuur , de menschheid en God in ons
„ opnemen , en dat dit dan als het ware uit ons bin„ nenfle poogt te voorfchijn te treden , gedeeltelijk om
„ ons naar buiten te vertoonen , gedeeltelijk om te wer„ ken.” Waartoe toch belangrijke waarheden in zulk
een geheimzinnig kleed gefloken ? — Bl. 63 gebruikt
R ii TENIc K, om 's menfchen zedelijk onvermogen
uit te drukken , de vergelijking van eene weegfchaal ,
die , buiten evenwigt zijnde , zichzelve niet opheffen
kan ; maar hij erkent weldra zelf,, dat „ zulke gelijke-„ nisfen in zeker opzigt ongepast zijn , want de zaak
„ is net volmaakt zoo” : maar dan zou het beter zijn ,
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zich daarvan te onthouden ; te meer, omdat er zoo ligt
het verkeerde en fchadelijke denkbeeld uit ontflaat , dat
de mensch niet kan, en dus zoo veel als machine is.
(Den Vertaler,, die , tot bevordering der duidelijkheid,
wel gedaan heeft met opfchriftcn boven de §§ te plaatfen , meent Rec. bij § 14 in bedenking te moeten geven , of , in plaats van Gods heiligheid en regtvaardigheld , volgens den inhoud , niet liever had moeten gcfield worden : God gcen oorzaak van de zonde.)
Bij het derde Hoofdttuk althans , zoo niet reeds vroeger , zou men ten rninfte iets verwacht hebben over
Goddelfyke Opcnbaring en H. Schrift ; maar derzelver
beftaan en gezag wordt in dit week flechts vooronderfleld of als bewezen aangenomen. — De leer der verlosfing vindt dc Schrijver beter naar de zoogenaamde
Apostolifche Geloofsbelijdenis voor te dragen , dan uit
het N. Verbond zelf op te waken : zonderling , aan
zulk een later , bij verfchillende aanleiding allengs opgefteld en veelzins onvolledig auk ook thans nog de voorkeur te geven! Doch wij vinden bier meer oude, doch,
naar Rec s . inzien althans , minder juiste denkbeelden
herhaald; b. v. (bl. 73) dat gelooven in meer en beter
is , dan gelooven can ; (zal men dan nooit dien Hebraismus goed veritaan ; nooit begrijpen , dat gelooven in
iemand , naar den aard van onze en andere Europefche
talen, volftrekt geen zin heeft? en hoe kan bet dan zin
hebben , als men bet van God of JEZUS CHRISTUS
gebruikt ?) of (bl. 76) dat de menfchen pleeg- of aangenomene , dus vreemde kinderen van God zijn , terwijl
zij immers reeds door de fchepping zijne eigene kinderen
zijn. — Over de verftandelijke en zedelite volkomenheid van JEZUS zegt de Schrijver , bl. 82 , 83 en
elders , veel goeds ; maar het komt Rec. voor , dat hij
dezelve , als in den boogflen trap hebbende plaats gehad , te veel afleiden wil uit L u c. II: 40, 52; want
gaan die gevolgtrekkingen door , dan kan men ook betzelfde zeggen van JOANNES den Dooper . en van s
, wanneer men met de zoo even aangehaalde
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plaats vergelijkt L u . C. I: 80a. 1 S A M. II: 26 en III:
19. — Zoo is het Rec. ook niet helcier , vat R U TENICK er mede wil, wanneer hij , bl. 85 , den waarborg voor de waarheid der Evangelifche verhalen en redenen van j E z u s zoekt in „ de Christelijke bewust„ heid, waarin ligt eene inwendige ervaring van de kracht,
„ die van CHRISTUS uitgegaan is :” inderdaad een
zeer onzekere grond van overtuiging voor de geloofwaardigheid eener gefchiedenis ; een grond , alleen rustende
op het fubjectief gevoel ! en wat is dan nog de inwendige ervaring van die kracht ? welke kracht ? — Van
's Mans Exegefe. zou Rec. uit dit Hoofciftuk al zonderlinge ftaaltjes kunnen bijbrengen. Vergelijkt men b. v.
bl. 93 met bl. 144, dan hceft Pf. XXII: 2% , in den
mond van j E z u s , een' dubbelen zin : het is de taal
„ van het medegevocl , waardoor hij de zonde der we„ reld , die aan hem zoude geflraft worden , gevoel„ de ;” (? !) en „ in het medegevoel nam hij deze
„ groottle ftraf van den mensch op , van in de vollte
„ bewustheid van zijne fchuld en onwaardigheid van
„ God verlaten te zijn.” Phil. II: 12 wordt , bl. 169 ,
dus omfchreven : „ Wij moeten met vrees en beven
„ (ons voor ongelukkig en verdoemd houden) onze zelfs„ zaligheid werken , (bij CHRISTI'S zoeken van God
„ of te frneeken.)” Indien (lit goed exegetiferen . beet,
laat ons dan maar alle critifche en exegetifche apparatus op het vuur- werpen , en den Bijbel uit de eenc
of andere vertaling maar laten zeggen , wat wij wilHet naast hiertoe behoort ook , dat , vollen ! (*)
(*) Wil

men nog een proefje uit een ander gedeelte van

dit werk, men leze de volgende noot van bl. 260: , Het
„ behoeft geen bijzonder bewijs, dat althans ook dit" („men
kan niet beweren, dat iemands dood een onherflelbaar verlies is") „in deze plants" („ u c. XVII:

10") „

ligt opge-

„ floten, en men zou het met de taal kunnen overeenbrengen,
„ wanneer men c.ixpEN vergeleek met (X: 42 ib.) gvi4

Xpeix:

„ flechts edn is noodig ; de enkele wegvallende leden kunnen
„ door het geheel meer dan vergoed worden.”
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gens den Schrijver, bl. 134-147 , in , het woord geleden uit bet fymbolum (ook naar deszelfs gefchiedenis ?)
do geheele volkomenhcid van j E z u s' leven zal opgeiloten liggen ; en dat onder Pontius Pilatur zal aanduiden , dat , daar Joden en Heidenen bet toenmalige menfchelijk geflacht uitmaakten , de kruifiging de zonde der
geheele rnenschheid voorflelt. — Al even zonderling is
de Schrijver over de artikels nedergedaald enz. en van
waar 41" komen zal enz. , zoodat zijne meening niet regt
duidelijk wordt : lcvenden en dooden b. v. neemt hij in
figuurlijken zin ; bet korner: als iets inwendigs , dat nu
reeds plaats heeft zie bl. 151-154. — Over het gewigtige artikel van j E z u s' opftanding is hij zeer kort
en oppervlakkig. Zoo vindt men ook van de drie laatfle
artikels van bet fymbolum in dit bock geen opzettelijke
behandeling. 24 en 25 , waar over de betrekkin
van jEZUS op God gefproken wordt , en waarin R iiTENICK den Catcchismus van LUTHER tracht te
volgen en op zijne wijze te verklaren , zijn duister,, en ,•
naar Rec s . oordecl , ongelukkige pogingen, om duistere,
onbijbeliche uitdrukkingen van vroeger' tijd goed te maken , maar die gun ander gevoig liebben , dan dat zij
do zaak , door al dat wenden en draaijen om de menfchelijke meeningen heen , nog duisterder doen worden.
Wilden wij bij bet vierde Hoofelfluk lang flilftaan ,
wij zouden ook ruime nof tot aanrnerkingen vinden , en
vcel reden om het te beklagen , dat bet goede onder zoo
veel duisterheid en omflag bedoiven ligt , dat het moeijelijk is , hierdoor tot heldere begrippen te geraken : doch
wij kunnen ons alicen nog kortelijk ,bepalen tot bet een
of ander , dat in de tweede Afdeeling voorkomt. —
Van den Doop geeft RiiTENICK, .1)1. 216 , deze definitie : „ Geen gewone uitwendige reiniging , maar eene
„ heilige plegtigheid (Sacrament) door CHRISTUS
„ zelven ingefteld , en noodzakelijk tot de Christelijke
„ Berk behoorendc." Ilehalve de vier eerfie woorden ,
die ilechts aanduidcn , wat de Doop niet is , kan men
immers ook van bet Avondmaal zeggen , en wat is
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dan het kenmerkende van den Doop Duister en zonderling is ook verder zijne verkiaring van de woorden
der inflelling : In den naam enz. , hierop nederkomende : „ Hetgene alle leden willen en erkennen , behoort
„ tot den a/gemeenen geest (in de Christelijke Kerk de
„ Heilige Geest) , derhalve is het hetzelfde , of wij
„ zeggen : in den naam des Ileiligen Geestes , of der
„ Kerk. — — De Doop is ook eene daad van c FIR I s„ T u s , waardoor hij den doopeling in de zelf-werkende
„ gemeenfchap met zich opneernt : in den naam des
„ Zoom. — God verklaart daardoor , dat Hij den
„ mensch tot zijn kind aanneemt , en Hij wil de ver„ eeniging met CHI:ISTUS en de Kerk als iets , dat
„ blijft en toeneemt : in den naam des Faders. In 't
„ kort , God wil het, de Verlosfer wil het , de Kerk
„ wil bet :" MAR C. XVI: 16 b , waar de tegenflelling
zoo duidelijk op de geheele verwerping van bet Christendom wijst , zal , volgens R ii TENIC K , (bl. 219)
beteekenen : „ De zoodanige , hoe zeer dan ook met
„ water gedoopt zijnde , en zijne belijdenis met den
„ monde afgelegd hebbende , blijft evenwel tot zoo Lang
„ van de zalige gemeenfchap buitengefloten , als de Doop
„ met den Heiligen Geest (m A T T H. III: 1 1. J o A N.
„ III: 5. Band. I: 5.) aan hem vervuld worth , iets ,
„ dat flechts door het toaigenende geloof gebeuren kan."
BI. 220-223 fchrijft hij groote kracht aan den Doop
toe , als „ uitwerkende vergeving van zonden , verbs„ fang van den dood en van den duivel , en eeuwige
„ zaligheid" ; maar na het gelezen te hebben , herhaalt
Rec. de vraag , die de Schrijver meent beantwoord te
hebben : „ Hoe kan bet water zulke groote dingen
„ doen ?" Hierachter volgt nog iets over heiliging ,
waarin , behalve meer onjuistheid , ook de dikwijls begane vcrwarring plaats heeft van den overgang nit Jodendom of Heidendom tot de Christelijke Godsdienst
met de gewone Christelijke verbetering en volmaking
der menfchen ; waar men gedurig foot op de onbijbelfche onderfcheiding van voorkomende en regtvaardigende
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genade ; waar men van onfchadelijke zwakheidszonden
der bekeerden , gevaarlijk genoeg voor de zedelijkheicl ,
gewaagd vindt. — Breed genoeg wordt hier over het
Avondmaal gefproken , maar definitie wordt er niet van
gegeven : overdreven , duister en mystiek is meest alles ,
wat er van gezcgd wordt ; b. v. bl. 230 , 231: „ Het
„ kora bier niet , gelijk bij de gerneenfchappelijke Gods„ veneering , op de gaven des Leeraars , noch op de
„ eigene werkzaamheid der hoorders aan ; — — maar
„ flechts op den honger en dorst , (MATTI-1.V: 6)
„ op den wil , om te ontvangcn , op de meestrnogelijke
„ vatbaarheid , om c narsTus in zich op te ne„ men” ; — j o A N. VI: 32-69 ziet op het Avondmaal , bl. 231 , 232 ; Testament , Verbond , in de
woorden der inflelling , is niterfle wi l , bl. 233 ; gaat regtflreeks in ons over ; hij oe„
„ fent alleen zijnen bezielenden invloed op ons nit , en
„ wij zijn flechts de ontvangenden ," bl. 234 , 235 ; —
„ tot het geloof aan c H RISTUS en zijne Kerk be„ boort , dat deze inrigting , inftelling , volkomen de be„ lofte , MATTH. XVIII: 20 , vervullen kan ; en al
„ wie bier bedillen of twijfelen wilde , zou of j E z u s
„ nog niet voor zijnen I-Teer erkennen , of in bet desk„ beeld verkecren , dat de Kerk eene verkeerde betee„ kepis aan de inflelling gegeven had ; (*) iets , dat met
„ het gcloof aan den I-I. G. weinig flrooken zou, j o A N.
„ XXVI: (XVI ?) 13 env.” — „ even gelijk de Ver„ losfer godvruchtige gefprekken (het Avondmaal) vooraf
„ deed gaan , (?) zoo moeten wij ons door godvruch„ tige overdenkingen voorbereiden , vermits bet vertrou„ wen op een' plotfelingen ovcrgang niet flechts een
(*) Zoo is dan de Kerk onfeilbaar! Geen wonder, want
ilTENICK fchrijft, bl. 249, 250, „ aan geheel de Kerk
„ in den verhevenflen zin, als het afbeeldfel van CHRISTVS, JOAN. XI: 42, (??) een juist en onfeilbaar voor„ gevoel van het heilzame” toe! maar wat dit is , en hoe
dit daar op den duisteren omweg tot het gebed te pas komt,
is al even duister.
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„ waagfluk (gij zult God niet verzoeken) , maar tevcns
„ een kenteeken zijn zou , dat men Been verlangen
„ had ," hi. 237.
Rec. zou nog meer dergelijke flaaltjes kunnen aanvoeren ; dock reeds genoeg , om den geest en trant van
dit gefchrift te leeren kennen ! Ronduit gefproken ,
wil niet twijfelen aan de goede mcening en Christelijke
bedoeling van den Vertaler en deszelfs raadsman , noch
aan die van den oorfpronkelijken Schrijver , hem alien
even onbekend ; maar hij ziet gcen de mina behoefte ,
om deze scHLEIJERmAcHERscHE Theologie op
onzen vaderlandfchen bodem. over te brengen. — Dc
vertaling intosichen , zoo veel hij zonder vergelijking
oordeelen kan , is over 't geheel wel gefleld en doet
van haren Hoogduitfchen oorfprong niet grootclijks blijken ; zoodat de licer GOUDSCHAAL in zijne „ eerfle
„ vertalingsproeve" , waarvan hij met alle befcheidenheid fpreekt , vrij wel geflaagd fchijnt te zijn.

Gefchiedenis der Illenschheid velar den Bigel , door
HERMAN MUNTINGHE. Nieuwe Uitgave. VAde Deel. Te ilmflerdarn, bij G. J. A. Beijerinck.
1833 , 1834. In gr. 8vo. Te zamen LIV en 1305
Jianteekeningen. f 19 - 50.
bl. en 487

M et loffelijken fpoed heeft de tegenwoordige Uitgever
van bovenflaand werk de overige Deelen in het licht gezonden , op denzelfden goeden voet , als wij onlangs ,
in No. VI van dit Tijdfchrift , bl. 236 , 237 , vermeld
hebben. \Vij haasten ons dos ook , om dezclve aan te
kondigen , met vernieuwing van de goedkeuring en aanprijzing , die wij aldaar,, ten opzigte der vorige Decien ,
te kennen gegeven hebbcn. — Niets antlers hebben wij
hicrbij te vocgen , dan te berigten , dat men met het zcsde
Deel begonnen heeft, achteraan een vergelijkingstafeltje
t e plaatfen , waarop , naar de orde der drukvellen , aangewezen wordt , welke bladzijden van deze nieuwe Uit-
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gave met die van den eerften Druk overeenkomen : b. v.
bl. 1 tot 16 van de nieuwe Uitgave vindt men op bl. 1
tot 21 van den eerflen Druk , enz. Daar dit voor het
naflaan , bij aanhalingen , een nuttig hulpmiddel is, zouden wij wel wenfchen , dat de Uitgever , bij het nog
verwacht wordende Register over het geheele werk ,
zulke vergelijkingstafeltjes, pm bij de vijf eerfle Deelen te
voegen , mogt willen leveren , en alzoo deze geheele onderneming zoo veel mogelijk voltooid tot Band brengen.

De waarheid en voortrefelilkheid der HomOopathifche
Geneesleer , door Dr. c. CASPARI.
(Vervolg en flot van bl. 378.)

Eene der glansrijk Ile zijden der Hon2Oopathie is , volgens Schrijver en Vertaler beiden , de HomOopathilehe
behandeling van uitwendige gebrcken ; daardoor maakt
zij vele pijnlijke kunstbewerkingen onnoodig , en dat alken door inwendige middelen zonder eenige plaatfelijke
behandeling. Welnu , dat mag in hunne oogen eene der
glansrijkfle zijden zijn dcr nieuwe leer , wij houden het
voor een dcr noodlottigfle punten van het Hahnenzannfche
itelfel , dat aan de menschheid reeds ontelbare flagtoffers
heeft gekost. Recenfent wil gaarne aan HAHNEMANN
toegeven , • (§ 185 etc. van het Organon) dat een plaatfelijic gebrek niet op zichzelf flaat , maar dat hetzelve
mecstal met eene ongefteldheid van het geheele organismus in verband flaat ; doch dit geeft u HomOopathen,
gecn rcgt , om , op eene onverantwoorcielijke wijze , eene
plaatfelijke behandeling te verwaarloozen. Welk eene
menigte voorbcelden zouden wij uit de gefchiedenis der
nieuwere Geneeskunde kunnen bijbrengen , die het verderfelijke dezer flelling middagklaar aantoonen ! Dezelfde
Hertog von Anbalt KOthen, die HAHNEMANN, ZOO
als Dr. SCHONFELD te regt aanmerkt , met weldaden heeft overladen , is , onder zijne behandeling, bet
ilagtoffer geworden van deze dwaling ; de verwaarloosde
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behandeling van een goedaardig gezwel , dat in koudvuur overging , was de oorzaak van zijnen dood. (C A S•PE R ' S trochenfchrift fiir die gefammte' Heilkunde ,
No. 22 , 23 , waar de geheele ziektegefchiedenis met de
lijkopening naauwkeurig zijn uit elkander gezet.)
Ter loops moeten wij aanmerken , dat , wanneer de
Schrijver op bl. 59 zegt , dat zwavel tegen fcabies helpen moet , omdat het bij gezonden een foortgelijk uitflag
te weeg brengt , hij zich fchuldig maakt aan eene Hotniiopathifche onwaarheid. Door inwendig gebruik van zwavel
in nog zulke groote hoeveelheden zal er nimmer uitflag
ontflaan. Anders is het met bet gebruik der zwavelbaden ; maar dan is er eene andere reden voor.
Na zich nog eenige bittere uitvallen tegen de wetenfchappelijke Geneeskunde te hebben veroorloofd , en alle
genezingen , welke door dezelve worden te weeg gebragt , aan bet toeval te hebben toegerchreven , door
dat in de toegediende geneesmiddelen notes bene toevallig
een HomOopathisch werkend geneesmiddel was vervat ,
eindigt Dr. C AS PAR I zijn gefchrijf.
Dr. SC IIONFELD heeft , zoo als wij reeds meermalen hebben aangemerkt , het boeksken met wijdloopige
aanteekeningen voorzien , welke, voor zoo verre zij het
theorctifche gedeelte betrdien , voor hen, die eenigzins
met het ffelfel van n AHNE MANN bekend zijn , volflrekt geen nieuws bevatten. Hij levert ons op bl. 74
en 75 een flaaltje van echte Hahnemannfche praktijk ,
op dezelfde machinale wijze , als reeds door RICHTER
in den fupplementband van zijne Specielle Therapie is
aan de hand gegeven. Hij verdiept zich vervolgens in
wijdloopige redeneringen over zone tivijze van toediencn
der medicamenten , maar die men even zoo vinden kan
bij alle HomOopathifche Schrijvers , vooral in het _drchif. Aan alles is te zien dat de HornOopathie den
man geheel beet hurt. I-Iij betuigt een' onbcpaalden
eerbied en achting_ jegens HAHNEMANN te koesteren , die bij herhaling door hem de edele, de brave
wordt genoemd. Wij betuigen niet te weten met welk
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regt dan toch die naam gegeven wordt aan iemand ,
die misbruik van zijne groote bekwaambeden heeft gemaakt , en het ten alien tijde daarop heeft toegelegd ,
om zich , ten koste van het geld en de gezondheid zijner medemenfchen , een' naam te maken. Zijn geheele
leven was , van der jeugd of aan , eerie aaneenfchakcling
van misleiding en bedrog. Uit de duizend en 66n zal het
genoegzaam zijn , flechts bet bekende geval met het zoogenaamde alcali pneum bij te brengen , dat nieuwe loogzout , dat hij voorgaf ontdekt te hebben , welks voortrelfelijkheid hij niet genoeg moist te roemen , en dat hij
daarom het once voor cen Fricdrich-d'or verkrijgbaar
aide. Het Natuurkundig Gezelfchap te Berlin liet
een once halen , om deze voorgewende nieuwe zelfflandigheid nader te leeren kennen , en droeg het fcheikundig
onderzoek van dezelvc op aan hare medeleclen K L A PROTH, KARSTEN en HERMBSTaDT. Uit
dat onderzoek bleek , dat dat zoogenaamde alcali pneum
niets meer of antlers _was , dan gewone borax. H A HNEMANN werd derhalve openlijk opgeroepen , om te
verklaren , hoc hij er toe gekomen was , om een zoo algemeen bekend middel , als de borax is , voor eene nieuw
ontdekte zelfflandigheid uit te geven , en eene hoeveelbeicl , die in elke Apotheek voor een paar grofchen te
troop is , op den prijs van cen Friedrich-d'or te ftellen. — Men vindt deze verklaring van het Natuurkundig Gezelfchap te Berizyn , behoorlijk door de drie hovengenoemde Scheikundigen geteekend , in het IntelligenzHatt der allgemeine Literaturzeitung, 1801 , No. 1 , en
elders. Wil men meer bewijs , dan leze men het Organon der fkilkunde, en vergclijke hetzelve met de kritifche beoordeeling van Dr. srmoNs; en men zal verbaasd flaan , hoe de onbefchaamdheid zoo ver heeft kunnen gaan , om zulk een mengfel van bedrog en kwade
trouw in de wereld te zenden !
Indien de Heer SCH6NFELD dit alles in aanmerking neemt , dan behoeft bij zich niet te verwonderen
over de verachting en befpotting , Welke het Hahne-
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mannfche flelfel bij alle weldenkende en verflandige
Artfen ontmoet ; en indien hij met de literatuur der Geneeskunde , zelfs der HomOopathie , eenigzins was bekend geweest , hij zoude zich over den bitteren toon
der Allopathen niet zoo leer hebben beklaagd. Wie
toch der beide partijen is bier het eerst begonnen ? De
I-leer SC HONFELD leze eens met aandacht na , betgeen dezelfde CASPAR/ daarover zegt in een ander
werkje Meine Elfahrungen in der HomOopathie. Over
den weinigen opgang der HornOopathie fprekende , geeft
hij als redenen daarvan op : Zuerst feine iible begegnung , die er alien anderen Aertzen zu theil werden
liess. HAHNEMANN fchrieb wenige Bogen, atif denen er nicht die ungerechtesten , anziiglichflen , immer
wiederholten Schmahungen gegen das gauze Corpus
illedicorum ausgeftosfen hiitte, deren er fich zu beweifen feiner Grundfiitze bedicnte ; er benutzte jede gelegenheit , wo er das verfahren andcrer Acrtze verdachtig machen, ihnen erdichtete Fehler aufbiirden unddadurch feine eigne illethode in ein helleres Licht feizen
konnte. Pag. 8 enz.
Dr. SCHONFELD geeft ons in zijne aanteekeningen
verfchillende ziektegevallen , die natuurlijk zeer gelukkig
afloopen , maar die alle den ftempel dragen van des
Doctors oppervlakkigheid en volflagen gebrek aan wetenfchappelijke vorming. Ten bewijze zullen wij flechts
datgene uitkiezen , wat hij over de HomOopathifche behandeling der breuken zegt. Van dertien lijders met
breuken behebt, welke hij onder behandeling heeft gehad , zijn er acht genezen. Het eerfle geval van dien
aard, dat hem voorkwam , was bij een kind van den
Heer M. , hetwelk laboreerde aan eene vrij aanmerkelijke
bloedzweer , ten gevolge waarvan het kind hevige pijnen
Teed. Bij elke poging echter tot afgang ftegen deze in
zoo hooge mate , dat bet bijna niet tot bedaren was to
brengen , hetwelk bij de ouders en ook bij hem de vrees
deed oprijzen, dat misfchien heden of morgen door bet
verfchrikkelijk fchreijen eene breuk zoude ontltaan. Die
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vrees bleek welgegrond te zijn ; want drie dagen daarna
werd de Doctor verzocht fpoedig ten huize van den
Heer M. te komen , omdat de ouders , als ook de baker,
niet anders konden zien , of het kind had eene breuk
gekregen. Na gedaan onderzoek bleak het hem , dat er
wezenlijk acne breuk was ontflaan , en wel in de regter lies. Maar welk eene breuk ? was het eene beklemde
of niet ? was dezelve nog al van eenigen omvang ?
heeft hij ook beproefd dezelve binnen te brengen ? Dit
alias blijft Dr. SCH6NFELD ons fchuldig. Terf'ond
beproefde hij , onder toeftemming der ouders , de genezing Hon25opathisch en met weglating van alle uitwendig
rniddel , band , windfel of dergelijke , en gaf dien zelfden dag _ eene gift Mag. Carbon. 30 , den volgenden
eene -tweede. Reeds den morgen na de eerfle gift was
de breuk in omvang kleiner geworden ; kwam evenwel ,
hoewel niet dikwijls , nu en dan nog buiten. Hij diende
daarmn op den vierden dag de Nux Vo;nica 30 in eene
zeer kleine (HornOopathifche) gift toe , en op den vijfden
dag was de breuk geheel verdwenen. — Dat was dus
wel een mirakel ! Maar hoe was het met die zoogenaamde bloedz weer en met het daaruit voortvloeijende
fchreijen ? Dat zijn bier punten van belang , waarover
Dr. s C II 6NFELD zich vrij onnaauwkeurig uitlaat.
Dit is nu een ziektegeval , door een' gepromoveerd'
Medicinae Doctor opgefleld , en zullende dienen tot bevestiging der HomOopathie. De Schrijver zelf vergelijke
eens een morbi cafes van K. o P P of van een' ander'
diet weinige HonzOopathen, die van alle wetenfchappelijke kennis niet geheel zijn ontbloot , en hij zal zelf ,
bij eenig nadenken , dunkt ons , de ongenoegzaamheid
van zulk een onvolledig ziektegeval inzien. Recenfent
is fiellig overtuigd , dat , zoo een van hen zulk broddelwerk onder de oogen kreeg , hij zich over hetzelve
zoude fchamen. Non talibus auxiliis non istis defenforibus. — Nog onvollediger is bet tweede geval , en
praktisch als bewijs geheel onbruikbaar. Het derde geval , bevattende de behandeling van een' 15 jarigen jon-
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geling , die van zijn vierde levensjaar of aan twee liesbreuken bad geleden , is van weer belang , omdat ten
minfte eenige der hoofdfymptomen niet zijn vergeten';
maar waarom den naaw niet voluit genoemd ? Dat de
Heer M. , een man , die misfchien rang in de maatfchappij bekleedt , niet gaarne bekend wil flaan , dat hij
zich met ,zulk hocus-pocus heeft opgehouden , is ligt te
begrijpen ; maar eenen daglooner , dunkt ons , kon dat
minder fchelen ; ook was bet hem minder kwalijk te
nemen , dat hij zich aan de regels van bet gezond menfchenverfland heeft vergrepen , omdat hij waarfchijnlijk
op een' lageren trap van befchaving ftaat. (*)
In denzelfden geest zijn de overige bier aangehaalde
ziektegevallen. Wij kunnen dezelve hier alien niet aanhalen , maar bevelen , zoo bij geval eenig Geneeskundige
het boeksken in handen mogt krijgen, de lezing aan van
het ziektegeval der vrouw met tumor albus. In 't kort,
hij zal uit de diagnofis alleen der bier voorkomende gevallen kunnen opmaken , tot welke foort van Geneeskundigen de Vertaler van C AS P A R I ' S werkje behoort.
(*) Der Aberglaube gehOrt zum Wefen des Menfchen , and
flilchtet fich, wenn man ihn ganz and gar zu verdrängen
denkt , in die wunderlichlien Ecken and von wo er
auf einmal, wenn er einigermasfen licher zu feyn glaubt , wieder hervortritt. G 6 T H E' S Nachgel. Werke , B. 9.

Bedenkingen tegen de Homeopathie , benevens eene beknopte Schets Bier Leer, door A. S Bl I TH, Dr. in de
Genees- en Vroedkunde, te Beerta. Te Winfchoten ,
b9 H. V. Huifingh. 1834. In gr. 8vo. 31 Bl. f : - 30.

Terwip in de Provincie Groningen een Arts , de Ileer
SCH6NFELD, als verdediger der Homeopathic is opgeflaan, treedt een ander ten minfte als gedeeltclijke beftrijder op. De Heer SMITH wil door de uitgave
van dit werkje (Voorrede) geenszins icts van de verdienfien van den geleerden Dr. HAHNEMANN ver-
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oninderen , noch deszelfs leerflelfel omverflooten ; 111j
wil eater het tegangrijdige, ja bona belagchenswaardige, daarin doorliralende , does opmerken. Na in
§ 1 iets ter inleiding in het algemeen over de Geneeskunde gezegd te hebben , doorloopt SMITH in 22 5 §
de voornaamfle flellingen der leer van HA HNE MANN,
en wederlegt of beftrijdt ze tevens kortelijk. Het fpreekt
fchier van zelf, dat men in dit boeksken niets nieuws
zal ontmoeten , en dat de beknoptheid van hetzelVe geene uitvoerige behandeling der gefchilpunten veroorlooft.
Voor den wetenfchappclijken Arts , die met den geheelen
omvang zijner kunst bekend is , heeft het van deze zijde
geene waard6 ; maar het kan van veel nut worden voor
Genees- en Heehneesters ten platten lande. Kort en bevattelijk gefchreven , kan het dezu]ken , die doorgaans niet
ruim van boeken voorzien zijn , en wien, willen zij hun
beroep getrouw waarnemen , weinig tijds om te lezen
overfchiet, op eene gemakkelijke wijze m€t dit flelfel bekend
maken , en hen zoo bewaren voor afdwalingen waartoe
men zoo ligt komt , wanneer men eene zaak , welke zees
wordt opgevijzeld , niet behoorlijk kent. Dan , bijna
zoude alle gefchrijf tegen de leer van ft A ft NE MANN
overtollig worden ; inuuers , mag men aan medegedeelde
berigten geloof geven , zoo zal voor het vervolg het
rieken (*) aan de geneesmiddelen toereikend zijn ! Wat
er ook van worden moge , men kan zich met de flotrede van den Heer SMITH vereenigen , dat de Homaopathie geene leer is , welke algemeen kan worden ingcvoerd , omdat dezelve noch op rede, noch op ondervinding fleunt. (B1. 30.)
Het is jammer , dat dit werkje door vele taal- en druk(*) Ende des Streits fiber das felbst dispenfiren der Homoopathiker. Journ. der pr. Heilkunde , 1834, &ft. pag. 121: Wir hatten bisher , nach den verfchiedenen Applicationen, eine Medicina per os, 1W. per eutem , M. per anum (die klysteerkuren);
nun haben wir noch eine vierte , die Medicina per nafum ,
(eene geneeswijze langs den weg van den neus.)!! !
BOEKBESCH. 1835. NO. 10.
Ee
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fouten ontfierd wordt ; b. v. overeenkomst , voor overcenflemming ; fystheem , beter door flelfel vertaald ;
een' flerkeren ziekellyken toeftand in ftaat zijn te veroorzaken ; gaaf voor gift ; antephlogistica voor antiphlogistica ; vegatabilia voor vegetabilia ; zwellen , voor
gezwellen; organismus eener ziekte? vlocibaarheid (fliisfigkeit), vloeiftof; onfchuldig ? keukenzout ; terra felicea voor filicia ; fyphillis voor fyphilis ; metastafis
fcabiciei ? en deze lijst zoude nog veel verder uitgebreid
kunnen worden.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandfche
Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem. XXIJIe
Deel. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes , Pz.
1834. In gr. 8vo. 280 Bl. f 2 - 40.

D

it deel behelst drie Verhandelingen , waarvan de
twee eerfte van geneeskundigen inhoud zijn. De Heer
G. j. POOL, Schrijver der eerfte Verhandeling, heeft in
dezelve de vraag beantwoord over de bloedovergieting, welke, na in de zeyentiende eeuw vooral in Frankrijk beproefd
te zijn , wederom in vergetelheid geraakt was , tot dat
zip , in de laatfle jaren , door de Engelfchen inzonderheid , op nieuw werd aangewend. Hij geeft in deze
Verhandeling een gefchiedkundig overzigt over dit onderwerp , befchrijft vervolgens de proeven , vOOr eenigen
tijd in Engeland door BLUNDEL, DOUBLEDY,
BRIGHAM, GREEN en anderen in het werk gefteld ,
en die , welke in Duitschland en Frankrijk genomen
zijn , doch welke zich flechts tot enkele bepalen. De
proeven , in Duitschland genomen, zijn hoofdzakelijk
die , welke D I E F F E N B A C H bij Cholera-lijders heeft
in het werk gefteld , doch die alle een' onguniligen afloop
hadden. Eeti gelukkig gevolg had daarentegen deze kunstbewerking in proeven , welke in Engeland bij uitputting door fchielijk bloedverlies , vooral bij kraam yrouwen , genomen werden ; en het fchijnt , dat men tot deze
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geyallen dan ook de nuttige aanwending van dit middel
beperken moet. De onnaiddellfike bloedovergieting uit
eene ilagader is niet aan te wenden , ten zij men het
bloed van een Bier bezige , hetwelk altijd in het menfchelijk ligchaam een vreemdfoortig vocht zijn zal , waarvan men
de fchadelijke werking niet vooraf berekenen kan. Daarom kan alleen het uit eene ader van den mensch opgevangen bloed in de ader des lijders worden overgegoten ,
welke bloedovergieting de middelliike genoemd wordt ,
en waarvan de Schrijver de wijze , waarop zij behoort
verrigt te worden, uitvoerig befchrijft. Het blijkt niet,
dat men in ons Vaderland tot nog toe van dit middel
gebruik heeft gemaakt.
De tweede Verhandeling ftrekt ter beantwoording eener
zeer wijdloopige vraag over gewijzigde kinderpokken en
over de koepokinenting , hare voorbehoedende kracht ,
en de regelen , welke men bij hare bewerkftelliging behoort in acht te nemen. Zij heeft tot Schrijver den Heer
C. H. SMEETS, Med. Dr. te 's Gravenhage , die
daarin blijken gegeven heeft van eene groote bekendheid
met de over dit onderwerp handeledde gefchriften. In
het eerlte Hoofdfluk onderzoekt hij , waarom de kinderziekte zich in den regel flechts eenmaal bij hetzelfde
voorwerp vertoont. Hij merkt teregt op , dat men niets
ttelligs leert door te zeggen , dat de variolae flechts
eenmaal het levend ligchaam behoeven aan te tasten , om
de vatbaarheid voor een' tweeden aanval geheel weg te
nemen. Inderdaad zijn vele wetenfchappelijke verklaringen van dien aard , dat zij niets anders behelzen dan
eene opgave van het verfchijnfel , in het kleed der geleerde of fchoolfche taal gelloken ; en hij , die aan klanken blijft hangen , meent de reden te verftaan van hetgeen enkel op eene andere wijze voorgedragen is geworden.
Of evenwel ook onze Schrijver eene voldoende verklaring van het verfchijnfel geeft , zouden wij moeten be..
twijfelen. Hij zegt (bl. 101) : „ Er bevindt zich in
„ het levend bewerktuigd ligchaam een materieel iets ,
hetwelk de vatbaarheid voor de kinderziekte daaritelt ,
Eel
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„ en, deze ftof eenmaal uit het organism weggenomen
„ zijnde , houdt de vatbaarheid voor de kinderziekte op
te beftaan , aangezien eene tweede befrnetting geen
„ voedfel weer in de beilanddeelen van het organisme yin-,
„ den kan." De Schrijver erkent zelf,, dat het vooralsnog onmogelijk is , den juisten aard van de ftof of van
de vermenging der Itofren te bepalen , die de vatbaarheid
voor de kinderziekte uitmaken. Dat materie'le jets is
dus eene onbekende grootheid ; men heeft een y voor een
x in plaats gelield , in ilede van de waarde van x in
eene functie van bekende grootheden uit te drukken. —
In het tweede Hoofdfluk onderzoekt de Schrijver, of
men het menigvuldig voorkornen der gewijzigde pokken
na vaccinatie aan eene ontaarding of verzwakking der koepokilof,, aan eene ilechts tijdelijk werkende voorbehoedende kracht der koepokken, of aan eenige andere , door
de Schrijvers opgegevene oorzaak , kan toefchrijven. Hij
beantwoordt zulks ontkennend , en wederfpreekt al de tot
nog toe gegevene verklaringen , zoo wel de reeds opgerioemde , als ook die van EICHHORN, die beweert ,
dat zulks aan de inenting van een te gering getal koepokken zij toe te fchrijven. Inderdaad is dit gevoelen
geheel onaannemelijk , daar elk , die de vaccinatie eenige
malen heeft uitgeoefend , wel zal hebben opgemerkt ,
dat van meerdere ingeente koepokken dikwerf flecks twee
of foms maar eene enkele opkomt , en dat evenwel naderhand eene nieuwe inenting eveneens zonder gevolg
blijft , als wanneer er vier of zes koepokken waren opgekomen. Andere verklaringen gaan wij ililzwijgend voorbij. — In het derde Hoofdituk geeft ons de Schrijver
de reden op , waaraan , volgens zijn gevoelen , de menigvuldig bij voormaals gevaccineerden waargenomene gewijzigde pokken moeten worden toegefchreven. Hij meent
die namelijk gelegen te zijn in de kwaadfappige ongefteldheid , de huiduitflagen enz. , waaraan vele kinderen
tijdens de inenting lijden , en waardoor de vaccinatie ,
hoezeer fchijnbaar welgelukt , evenwel hare voorbehoedende kracht tegen de variolae verliest. Het is bekend ,
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dat in klierziekten herhaalde vaccination als geneesmiddel
zijn aanbevolen. De Schrijver verhaalt daarvan uit zijne
eigene ondervinding een merkwaardig voorbeeld , waarbij hij een kind in den tijd van vijf maanden zevenmaal
met de koepokflof inentte , terwijl op iedere inenting
koepokken volgden en het kind merkbaar beterde. Toen
het daarna , bij eene gepaste geneeswijze, verder herfield was, werden 'aan dit kind de koepokken voor de
achtfie maal ingeent; toen weder ontwikkelden zich
vijf fchoone koepokken , terwijl eene negende en tiende
vaccinatie zonder gevolg bleef, waardoor het bleek, dat
dit kind eerst toen zijne vatbaarheid voor de kinderziekte
verloren had. — Het vierde Hoofdfiuk onderzoekt ,
waarop men vooral te letten hebbe bij de keuze der
voorwerpen , waarop de koepokinenting gefchieden zal ,
en ontraadt dezelve bij koortsachtige ongefteldheid , bij
klierziekten:, (*) bij rachitis enz. , gelijk ook in al te
jeugdigen leeftijd. — In bet vijfde Hoofdfluk , eindelijk , toont hij het wenfchelijke van geneeskundige wetten en verordeningen , welke de koepokinenting flechts
doen plaats hebben na ingewonnen raad en met overleg
Bens Gencesbeers.
De derde Verhandelin g firekt ter beantwoording der
volgcndc vraag : Daar de proefnemingen van ARAGO
aangetoond hebben, dat fommige Zigchamen , wanneer
fnel bewogen worden, een' zeer merkbaren invloed
op de llfagneetnaald uitoefenen, zoo verlangt de Illaat7
fchappij: eene volledige triteenzetting van al de yer.
fehrjnfelen, die deze werking vergezellen, en eene, op
waarnemingen gegronde, verklaring derzelven. Niet
flechts hebben de proefnemingen van A R A G o geleerd ,
dat de rotatie eener koperen fcbijf de magneetnaald in
ronddraaijing brengen kan ; maar ook, dat de fchommelende _magneetnaald in de nabijheid van andere ligcha(*) Staat

dit

niet in

wederfpraak met het zoo even

aangehaalde nit des Schrijvers eigene ondervinding ?

Redact.
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men, vooral van metalen, fpoediger tot rust komt. Volgens de theorie van B A B B A G E en anderen , zoude de
reden van deze verfchijnfels in het magnetisch vermogen gelegen zijn , hetwelk niet flechts in ijzer , cobalt
en nickel , maar ook in alle metalen en vele andere ligchamen aanwezig zoude zijn , hoezeer het in dezelve
yerborgen was, en aileen door de nabijheid eener magneet kon worden opgewekt. Dit gevoelen wederlegt de
Schrijver op overtuigende gronden ; terwijl ook ARAGO
heeft aangetoond , dat de kracht , die door de ronddraaijende fchijf op de naald wordt uitgeoefend , eene
afflootende is , en geenszins eene aantrekkende , gelijk
zij volgens die theorie zou moeten zijn. De Schrijver
geeft daarentegen eene verklaring dezer verfchijnfels uit
de hedendaagfche ontdekkingen van FARADAY, waardoor het magnetismus zelve aan het gebied der electriciteitsleer onderworpen is geworden ; hoezeer men daarom niet meenen moet , dat alle onderfcheiding tusfchen
magnetifche en andere ligchamen verdwijnen zoude , en
men de magnetifche werking met de magneto-electrifche
opwekking niet behoort to verwarren. De Schrijver dezer Prijsverhandeling is de Heer w. A. ENSCHEDE,
destijds Math. et Phil. nat. Cand. en Student aan de
Leydfche Hoogefchool. Zijne Verhandeling werd , zoo
wij meenen , op denzelfden dag bekroond , waarop tevens die van den Heer DASSEN, Student der Groningfche Hoogefchool, over een Botanisch onderwerp ,
gelijke onderfcheiding genoot ; zekerlijk een bijzonder
verfchijnfel , hetwelk onze vaderlandfche Hoogefcholen
tot eer verilrekt.
Wij merkten in dit deel weder eenige drukfouten op ,
zoo als bl. 124, reg. 10. phophylactisch voor prophylactisch; bl. 160. reg. 5 v. o. watevraten voor waterslater?; bl. 250. reg. 17. tegengelliede voor tegengeflelde, enz.
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De Vorst van NICOLAAS MACHIAVELLI. Uit het Itoliaansch vertaald en met eenige ilanteekeningen uitgegeven , door Mr. T. M. ROEST VAN LIMBURG. Te Leiden , bij J. C. Cijfveer. 1834. In gr. 8vo. XXVIII en 164
hi. f 1 -80.
VI 7
v anneer men ten huidigen dage een ftaatkundig werk in
handen neemt, is gewoonlijk de eerfle vraag: tot welke partij

radicaal, liberaal ,
conflitutioneel of monarchaal? wil hij hervormen of behou-

behoort de Schrijver? namelijk, is hij

den ? erkent hij den Vorst of wel het Volk als oppermagtig?
De beantwoording dezer vragen toch is eene noodwendige

praemisfa ter beoordeeling der gevoelens van den Schrijver.
't Is waar, wij hebben bier flechts eene vertaling voor ons;
doch deze vertaling fchijnt min of ineer diplomatisch ; en Diplomaten , gelijk men zegt, zijn perfonen, wier zwijgen dikwerf fpreekt , wier woorden veeltijds hieroglyphen zijn, voor
den ingewijden flechts leesbaar. Men zou weer dan , den diplomatisch fink kunnen noemen, dat alleenlijk gefchreven
werd, om eene enkele aanmerking te plaatfen. In het onderhavige werk komen er verfcheidene voor, waarover bockdeelen zouden kunnen, misfchien wel mogen, gefchreven
worden. Recenfent wenscht de aandacht op eenige derzelven te vestigen.
Vooreerst, wat is de Schrijver ? is hij radicaal, of ten minfle liberaal , in de hedendaagfche beteekenis des woords? —
Neen. „ Een Vorst, wien onze eeuw bewondert, en wien
„ zijn y olk, een heldenvolk van nienweren tijd, aanbidt,
toont, dat voortgang en orde, verlichting en kracht, regt„ vaardigheid en menschiievendheid zeer wel te vereenigen

(Voorrede , bl. XVI en XVII.) Deze woorden,
Ruslan I betrekkelijk, zou geen radicaal
of hedendaagsch liberaal gefchreven hebben. Evenmin de

„ zijn."

op den Keizer van

noot op bl. 125: „ Men zou zeer dwalen, wanneer men
zich verbeeldde, dat de Vorst flechts van de Grooten

even
vleit
„ even zeer, welligt nog erger. De man des Volks heeft
„ zoowel zijne hovelingen onder het gepeupel, ais de Vorst
„ de zijne onder de eerfien des lands. Men leze bij TA CI-

„ vleijerij te vreezen heeft; de vleijerij des Volks is
„ gevaarlijk; het Volk , zoodra het invloed bekoomt,
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„ TUS, hoe de affchuwelijkfte tirannen ook door het Volk
„ werden gevleid en toegejuicht. Men zie in oproeren en
„ omwentelingen, hoe het Volk zijne ellendige hoofden ver„ goods. IIebben niet zelfs een MAS-ANILL o, een Ko-

Munger, een MARAT, een ROBESPIERRE
„ hunne vleijers , hunne blinde vereerders gehad?” Waar ,

„ ning van
zeer waar !

De Heer ROEST VAN LIMBURG is dus noch radicaal,
noch liberaal. Maar is hij monarchaal? (wederom in de
hedendaagfche beteekenis des woords, waarin

monarchaal ge-

noemd wordt iemand , die aan den alleenheerfchenden Vorst
eene volftrekte oppermagt toekent, onderworpen alleen aan
God en geweten.) Insgelijks neeu.

Zoodra hetzij het Volk,

„ hetzij de Vorst of Magistraat de wetten kan doen zwijgen,
„ beftaat er geene vrijheid meer,, maar is er regeringloosheid

(Voorrede, bl. IX. noot 2.) De
conflitutioneel, en wel ultra-conflitutio-

„ of tirannij aanwezig."
Schrijver is derhalve

'mei;

hij wil tie oppermagt der Wet , wie ook de Vorst zij ;

hij wil de handhaving der Wetten , wat ook gebeure. (Zie

Voorrede, bl. XII. noot 2.) De pclitieke belijdenis des Schrijvers nu kennende, zullen wij aan dezelve eenige zijner gevoelens toetfen, en zien, of hij zichzelven getrouw gebleven is ;
vervolgens , zoo ja , onderzoeken , in hoeverre die gevoelens
beftaanbaar zijn.
De Heer ROEST VAN LIMBURG fchrijft aan MACHIAVELLI (en to regt, naar ons inzien) het ftelfel toe , dat hetdoel de daad geoorloofd of ongeoorloofd maakt ; („ de ze• delijke afhankelijkheid der handeling van de hoedanigheid
„ des doels"; zoo als eerstgenoemde zich uitdrukt ; Bijvoeg-

felen,

bl. 145.) De Schrijver neemt dit ftelfel niet aan,

als niet gefchikt voor de zwakke eenzijdige menschheid: deze
beflisfing is logisch; want, wanneer voor den Staatsburger
de algemeene vrijheid het hoogfle doel is , moet zij dit ook
zijn voor den Mensch , in aanraking met zijne medemenfchen; en wanneer nu elk individu geene hoogere wet erkende dan zijn eigen gevoel, niet getoetst aan de praemisfen der algemeene vrijheid, ware er geene vrijheid denkbaar.
Volgens den Heer ROEST VAN LIMBURG zijn dus de vrijheid grondende Staatswetten de hoogfte Wet voor den Staatsburger, hij zij Onderdaan of Vorst: die Staatswetten verbroken
zijnde , wordt de Staatsburger wederom Mensch , en vermag,
was de mensch (de mensch in den zoogenaamden Namur-
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that) in aanraking met zijne medemenfchen vermag ; niet
meer,, derhalve niet alles. Dit gevoelen zou welligt den
besten regel aangeven, ter beantwoording der vraag: Hoe
veel moet de Staatsburger lijden ; hoeveel mag hij doen ?
Deze vraag is van het hoogfte belang; de geheele Staatkunde rust op dezelve. „ En hoewel het mij voorkomt ,
„ dat de mensch zich niet aanmatigen mag , om ten koste
„ van alle middelen naar een

goed doel te fireven, zou men

„ hem nogtans moeijelijk het regt kunnen ontzeggen , om,
„ des floods , alle middelen aan te wenden , vereischt ter
„ bereiking van een

regtmatig doel , (een doel, waarop hij

„ als mensch regt heeft) bij voorbeeld , de verdediging van
„ zijn leven, van zijne vrijheid, tegen onregtvaardige aan„ randing; waarbij men, in den Staat , zou kunnen voegen
„ de handhaving der onafhankelijkheid en veiligheid
„ derlands." (Voorrede, bl. VIII.)

des va-

Doch wat noemt nu de Heer ROEST VAN LIMBURG

vrijheid? „

Daar het woord

vrijheid in zeer verfchillende

„ beteekenisfen gebezigd words, acht ik het niet onnoodig
•

aan te merken, dat ik door burgerlijke vrijheid dien toe-

„ ftand verfla , waarin

regtmatige

wetten alleen en altoos

„ heerfchen ; dat is , waarin men ongeftoord alles doen mag,
„ wat de wetten niet verbieden ; waarin men voor geene
„ handeling , door de wetten niet verboden , kan worden ge„ ftraft; waarin men tot niets, door de wetten niet gebo-

altijd en
(Voorrede, bl. IX.
Hoot 2.) (*) „ Overigens doet het tot het daarzijn der
„ burgerlijke vrijheid niets af,, of de regeringsvorm demo„ cratisch, aristocratisch of monarchaal is. Onverfchillig wie

„ den, kan worden verplig:t ;. en waarin de wetten

„ tegen een ieder

„

worden gehandhaafd.”

de wetten handhaaft , is het genoeg, dat zij gehandhaafd

„ worden. Onverfchillig hoe of door wien de wetten ge„ geven zijn, is het genoeg , dat zij onderiteld mogen
„ worden door het algemeen goecigekeurd.”

(Voorrede , bl.

X. Hoot.)
(*) Eveneens fchreef LODEWIJK-PHILIPS, den 22 Dec.

N'oublions pas qu'il n'y a point
„ de liberte fans loi, et veil n'y a point de loi, ld of tine
„ force quekonque par yient a en paralyfer ?action et a
„ relever au-desfus ,d'elle.” (SARRANS, LAFAYETTE
et la Revolution de 1830. 11. 92.)
1830, aan L A F A Y E T T E: „
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burgerlifke
politieke vrijheid,

Er wordt dus bier flechts gefproken van de
vrijheid, en geenszins van de zoogenaamde

dat is het medewerken tot, het aandeel in het Beftuur. De
verfchillende inzigten omtrent deze lagen buiten het beftek
des Schrijvers; want men kan zeer vrij zijn, zonder aandeel
Nederlandfchen Staat

te hebben in het Befluur. In onzen

b. v. is de Arbeidsman even burgerlijk vrij als de Sterhgeregtigde , de Kiezer of de Volksvertegenwoordiger.
„ Ook houde men in het oog, dat men de Vorften, als
„ Vorften, niet aan dezelfde zedeleer onderwerpen kan als
„ de privaat-perfonen. De privaat-perfoon mag zijn belong ,
zijn regt , opofferen aan hoogere belangen ; en met reden
bewondert men hem , wanneer hij zulks doet. De Vorst

moet het algemeene nut voorftaan ; moet den regten van
Talus publica
„ fuprema lex esto" waarheid." (Voorrede, bl. XI en XII.)

„

„ het algemeen zekerheid geven. Hier is het „

Wederom een zeer betwist en zeer teeder punt. De Schrijver Belt bier dell Vorst voor, als meer verpligtingen jegens
den Stoat hebbende, dan de privaat-perfoon; terwijI hij door
eene aanhaling uit CHARRON, in de noot , fchijnt te ken-

nen

te geven, dat de Vorst fointijcis zedelijk

(moraliter)

zon mogen, wat den privaat - perfoon niet geoorloofd is.
Dit gevoelen ftemt volkomen overeen met het conflitutionalismus des Schrijvers , de algemeene vrijheid, de inflandhouding van den regtmatigen Staat als de hoogfte wet aannemende; eene wet, waaraan de Vorst zich door het aanvaarden zijner waardigheid verbindt , en waaraan hij zich mag
verbinden , omdat de Stoat befchouwd wordt als een noodzakelijk vereischte tot de menfchelijke zamenleving, der menfchen beflemming.
„ Dans nos temps ?ignorance fait commettre plus de fautes
„ que la mechancete, zegt FREDERIK II; maar dit was
„ in minder verlichte tijden. Thans , nu de Volken de Buis„ ternis, die hen benevelde, hebben verdreven, en de
„ fakkel rondzwaaijen; thans is bet minder ?ignorance

„

dan wel la

faiblesfe , waarvoor men to vreezen heeft.

„ Het licht is er ; men zorge flechts, dat het niet mis„ bruikt

Worde,

opdat de fakkel het gebouw verlichte

„ en niet in vlammen zette.” (Voorrede, bl. XV, XVI.)
Nogmaals zuiver conflitutionalismus: evenmin als de Vorst

De
moet zorgen, dat de fakkel van verlichting geene fak-

zijne magt mag overfchrijden, mag zulks het Volk.
Vorst
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kel van brandilichting worde. De Schrijver geeft den Vorst
hier geen

regt ,

maar legt hem eene verpligting op. Zie

zijne noot bl. XII,

Voorrede : „

Diensvolgens dus be'noorde

,, LODEWIJK XVI het oproer , kostte wat Wilde , met ge„ weld te keeren, of gewapenderhand te vergaan." Gewis,
aan kracht mangelt het bier niet.
Om nu op het politieke flelfel zelve, in de onderhavige

Voorrede vervat , terug te komen; dunkt ors , dat een zoodanig flelfel best gefchikt zou wezen, om de twee groote
ilaatkundige partijen , die
Want, wat kan de echte

Europa verdeelen, te vereenigen.
liberaal meer verlangen , dan het

oppergezag van wetten , waaraan de Vorst zoo wel als hij
onderworpen is , en die mogcn befchouwd worden als door
het algemeen goedgekeurd te zijn? En wat kan daarentegen,
in onze tijden , de Vorst meer begeeren, dan de handhaver te
wezen der de algemeene vrijheid grondende wetten, de eerile
perfoon in den Staat? — Dit eenmaal aangenomen zijnde ,
pleiten zoo vele redenen voor den conflitutioneel- volksvertegenwoordigenden - monarchalen regeringsvorm , dat de republikeinfche of Volksregering fpoedig hare meeste aanhan-

is niet om den republikeinfchen regeringsvorm op zichzelven, dat het den echten libe-

gers verliezen zou. Want het

raal,

die denzelven voorflaat, te doen is ; het is om den

meerderen

graad

van vrijheid,• dien hij daarin onderftelt,

doch die veeleer in den conflitutioneel -reprefentatief- monarchalen , dan in den zuiver republikeinfchen beflaanbaar is.
Recenfent eindigt met het werk van den IIeer ROEST
VAN LIMBURG, als der lezing zeer waardig, aan het denkend Publiek aan te bevelen.
M.

lets over den voorgaanden en tegenwoordigen flaat van Nederlandsch Indio, vergezeld van eene beoordeeling van
twee vlugfchriften , getiteld : „ Kort overzigt der finan„ ciele refultaten van het flelfel van kultures onder den
„ Gouverneur -Generaal J. VAN DEN BOSCH. ” En „ Blik
, op het befluur van Nederlandsch Indio (onder denzelfden),
„ voor zoo ver het door denzelven ingevoerde flelfel van
„ cultures op Java betreft." Met voorkennis van den Luitenant -Generaal, oud Kommisfaris -Generaal van Neder-
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landsch Indio J. VAN DEN BOSCH, door N.VAN ELTEN,
D. J. z., Kommies bij het Kabinet van het Departement
van Koloni:n. Te 's Gravenhage en Amflerdam , bij de
Gebr. van Cleef. 1835. In gr. 8vo. 245 Bl. f 2 - 50.
„ /1-)1 e , federt weinige jaren, zoo gelukkig veranderde toefland onzer Oost - Indifche Bezittingen , die , bij dozen en
genen , of door geene genoegzame kennis van zaken, of
door flelfel- en partijzucht , miskend en als min gunflig veroordeeld words , deed mij , eenigen tijd geleden , het voornemen opvatten , om betrekkelijk die Bezittingen cenige bijzonderheden op te teekenen." Dus begint de Schrijver zijne

norrede van een werk , dat, waarfchijnlijk , het Nederlandfche Publiek even welkom als belangwekkend zijn zal. Welk
burger toch heeft bij den toefland der Kolonien geen belang ? Welk burger moet het niet aangenaam zijn , cienzely en van naderbij en uit echte bronnen te kennen ? Zoo vele
fchatten verfpreidde weleer de 0. I. Kompagnie over bet
Moederland , zoo vele opofferingen bragt dit in lateren tijd
aan hare overzeefche Bezittingen, zulke belangrijke vruchten belooft bet door den Heer VAN DEN BOSCH ingevoerde flelfel van kultures , dat onverfchilligheid voor de koloniale belangen onverfchilligheid voor bet Vaderland tevens
verraden zou. Dank derhalve den Heere VAN ELTEN,
dat bij zijne kennis van de Oost-Indifche zaken, in langdurige betrekking verza\neld , en de befcbeiden , hem door Z. E.
den gewezen Kommisfaris Genereal verleend , dienstbaar
maakte , om het Publiek gelegenheid te geven van zijn oordeel op meerdere gronden te bouwen. Dank hem daarenbo.
ven , nit onzen naam ten minfle , dat bet niet beneden
zich achtte , de valschheid van een paar nameloos uitgegevene fchotfchriften openlijk , zelfs voor den minst denkenden , ten coon te flellen. Zekerlijk , noch de waarheidsopfpoorder,, noch bet beftuur van den oud-Kommisfaris-Gene.
raal vorderde eene dergelijke wederlegging ; doch het gevoel
van den Nederlander,, die, in deze fchotfchriften, eenen
man, aan wien bet Vaderland in meer dan ben opzigt zoo
veel te danken heeft , zag miskend , en heilzame vruchcen
van onafgebroken moeite, ook ten koste van gezondheid aangewend , baldadig zag geloochend , dit gevoel eischte , niet
zoo zeer joist eene wederlegging , want dit verdienden de
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fchotfchriften niet, als wel een brandmerk, — en dit verkregen zij.
„ Aan den vorm , waarin dit werkje verfchijnt , zal men
Iigtelijk bemerken , dat hetzelve geen produkt van een ftelfelmatig plan is ; maar dat die von het gevolg is van oinflan.
digheden , die bij den aanvang der uitvoering van bet voornemen , zich enkel bepalende tot eenige wenken omtrent de
Indifche zaken , niet konden worden voorzien. Schrijvende,
hood zich het eene voor en bet andere na aan, zoodat bet,
als van zelve , in vier afdeelingen voorkomt, die alleen daarom elkander volgen , om den lezeren eene naauwkeuriger
zaakkennis te verfchaffen , en mijzelven, voor zoo veel dit
mogelijk mogt zijn , herhalingen te befparen ; waardoor eene
eer is te beurt gevallen aan de twee

Kamper

fchotfchriften ,

die zij geenszins waardig zijn,"
In die vier afdeelingen nu vindt men: I. Jets over den
voorgaanden en tegenwoordigen flaat van

Nederlandsch

II en III. Beoordeeling der beide op den titel vermelde brochures , te

Kampen bij

K. VAN H U L S T te dezen jare uitge-

geven. IV. Bijlagen.
Wij willen, den Schrijver in zijne orde volgende, den Lezer met het werk eenigzins bekend maken; niet twijfelende,
of hij zal zich daarna aangefpoord vinden, om het in zijn
geheel te lezen en te overwegen.

In de eerfle afdeeling merkt de neer VAN ELTEN vooraf
aan , dat , wil men over de gefchiktheid van een ftelfel van
beftuur oordeelen , men den aard en de zeden van bet yolk,
waarop bet toegepast words, grondig kennen moet ; een gevoelen , door alle Staatkundigen gewis gedeeld. Niet alles is
voor alien gefchikt. „ Wie aan een y olk wil opdringen,
wat niet voor hetzelve past, of niet door hetzelve words begeerd , moet, gelijk de

Spanjaarden

het Christendom ver-

kondigden , niet zeldzaam tot bet geweld toevlugt nemen,
en doordrijven , wat men niet kan does aannemen." De zekerite maatflaf van de gefchiktheid van een ftelfel zijn deszelfs uitkomflen. „ Neemt , bij voorbeeld , de handel op die
landen toe , en werpt dezelvemilde vruchten af, dan is zulks
een onbetwistbaar bewijs, dat het ftelfel, aldaar aangenomen , eene voordeelige (trekking heeft voor de nationale welvaart ; en verfchaft Indie , bovendien , noemwaardige voordeelen aan 's Rijks fchatkist , dan is dit een tweede bewijs ,
dat de inrigtingen aldaar flrooken met het algemeen belang.
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Heerscht er tevens rust en tevredenheid in die landen, floodzakelijke voorwaarden, om op duurzyne voordeelen daarvan
te kunnen hopen , dan kan zuiks als een derde en gewigtige
groud befchouwd worden, om het befluur dezer landen gunftig te beoordeelen ," enz. Men pasfe dit grondbeginfel op
onze Bezittingen in

Oost-Indig

toe, en toetfe den fiaat dier

landen , in onderfcheidene tijdperken , aan de opgegevene kenmerken van welvaart , voordeel en tevredenheid, en men zal,
als van zelve , tot de beffisfing geleid worden, onder welke
inrigtingen het oogmerk , waarom die landen bezeten worden,
het best is bereikt.
Het is algemeen bekend, dat, met het jaar 1790, de fchulden der voormalige 0. I. Kompagnie tot ruim 672 millioen
waren geflegen (*). De noodzakelijkheid werd dus ingezien, om hare inrigtingen te wijzigen; daartoe word in 1791
eene Kommisfie naar

Indie gezonden , die evenwel aan hare

beftemming, ten gevolge van de gebeurtenisfen in 1795, niet
ten voile heeft kunnen voldoen. Nadat in dit zoo even aangeduide jaar de oorlog met

Indig

Engeland was uitgebroken , kon

tot 1811 geene naamwaardige onderfteuning meer uit

het Moederland erlangen, en bleef mitsdien aan deszelfs eigene hulpbronnen overgelaten , die in de uitkomst bleken
meer dan voldoende te zijn. In 1811 vermeesterden de

Engelfchen de Kolonie. Volgens de opgaven van den Heer
RAFFLES, aan wien het befluur dezer Bezittingen werd
opgedragen, heeft zijn befluur van drie jaren een financieel
te kort opgeleverd van omftreeks den millioen Nederlandfche
guldens. De voornaamfle verandering , door hem ingevoerd ,
heeft beftaan in het onttrekken van den

Javaan

aan den in-

vloed zijner Hoofden , in het heffen van eene directe belasting op denzelven ten voordeele van het Gouvernement, berekend tegen de heeft, twee vijfden of een derde van den
oogst , naarmate van de vruchtbaarheid der velden, en in het
(*) Toen in 1795 de 0. I. Kompagnie uiteenging, werden
de winften, door haar aangebragt , gefchat op
hare fchuld beliep

f

f

2000,000,000;

82,000,000; maar zij had zich eenen

belangrijken inventaris voorbehouden. Zie VAN ALPHEN,

Redevoering over het Ontwerp van Wet der Geldleening.
Leyden, 1826. p. 77. P. MUER, Disf. hist. pol. de commercio et interne adminifirationis forma posfesfionum Batavarurn
in India Orientali. ilmflerdanz , 1832. p. 5.
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onmiddellijk bezoldigen der Regenten nit de kas des Gouvernements. Zaken , waaromtrent men meer bijzonderheden
in zijn werk vinden kan. (*)
In 1816 werd

Java

van de

Britten overgenomen door eene

Kommisfie, daartoe door den Koning benoemd , en teruggebragt onder het Nederlandfche befluur. Aan die Kommisfie
was het opgedragen, zoodanig flelfel van befluur aldaar in
te voeren , als het incest doelmatig zou worden bevonden.
Deze Kommisfie, met zeer vele moeijelijkheden te kampei.
hebbende, fioeg den eenigen weg in , die haar overbleef ;
namelijk , het door RAFFLES ingevoercle flelfel te herzien
en, waar het noodig fcheen , te verbeteren; en hierin is met
eenen ijver,, eene trouw en bekwaamheid te werk gegaan,
dat, ware het mogelijk geweest dat flelfel te doen gelukken,
en fangs dien weg het doel, waarom wij Kolonien bezitten,
te bereiken, hetzelve bereikt zou zijn geweest. Aanvankelijk , het is waar, fchenen de financiéle nitkomflen , bij den
buitengewoon hoogen prijs der koffij , gunflig, en de inkomlien der Kolonie ruim voldoende , om de lasten te beitrijden.
Bij de Baling echter der koffijprijzen ontflond er al fpoedig
geldgebrek; en de behoefte daaraan was, met 1824, dus
v66r het uitbreken van den oorlog met DIEPO NEGORO,
zoo nijpend geworden , dat in de geldelijke behoefte van

die

In-

moest worden voorzien ; hetgeen gefchiedde, zoo door

eene leening van acht millioen guldens bij de Handel-Maatfchappij , als door eene andere van twintig millioen bier te
lande ; nit welke laatfle echter [evens eenige uitgaven voor
de

West-Indiën moesten worden beflreden.

The History of
De Indifche
Archipel. H. S T. GEORGE TUCKER, review of the
financial fituation of the East - India Company , (1815) p. 92,
96. De Staatsgefchiedenis van la dle van 1784-1823. Naar
het Engelsclz van den Generaal MALcotiu, door J. o L I(*) Behalve het werk van RAFFLES;

Java,

kan men vergelijken: CRAWFURD,

V IER , (1829) D. I.

p.

35, enz.

(Het vervolg en Plot hierna.)
Praktifche Handleiding voor het fchriftelijk rekenen in het
algemeen , en het rekenen nit 't hoofd in het bijzonder,, ge-
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heel ingerigt met het doel, one eene geleidelijke ontwikkeling
der zielsverrnogens en eene vruchtbare oefening des verflands
bevorderlijk te zijn; ten dienfle van School- en Huisonderwijzers , alsmede van Onderwijzeresfen. Voorzien van vier
Platen en een klein duizendtal Voorfiellen. Door R. G. R. 1.)KENS, Onderwijzer te Groningen. Te Groningen , bij J.
Oomkens. 1834. In gr. 8vo. XXXI en 416 bl. f 3 -:
1)e breede titel duidt aan , wat de Schrijver heeft willen
geven. Wij meenen , dat vooral jeugdige onderwijzers een
nuttig gebruik van deze

Praktifche Handleiding

zullen kun.

nen maken. Alhoewel er geen gebrek aan leerboeken voor
de rekenkunde is , achten wij een werk over de leerwijze
niet overbodig. Dat van den Heer RUKENS bevat vele belangrijke aanmerkingen en wenken. Vooraf gaat eene zeer
uitvoerige

Voorrede , die ook bij eene tweede lezing ons nit-

nemend beviel. Moge daarin al een en ander voorkomen ,
dat men bij eene

Praktifche Handleiding niet verwacht zoo

hebben , er wordt toch veel gezegd , dat de ernftige overweging en behartiging van alle onderwijzers en opvoeders
verdient. Wij gelooven , dat bet Schoolwezen op het bedoelde punt nog aanmerkelijke verbetering noodig heeft. Kan
misfchien niet ieder zich vereenigen met de voorflagen van
ILIJKENS, de eene of andere wenk geeft ligtelijk aanleiding
tot verder nadenken , en dan worth het doel bereikt , dat de
Schrijver met het aanbieden van eene Handleiding zich voorilelde. Bijzonder beviel ons , wat RUKENS ter aanprijzing
van het

rekenen nit het hoofd zegt. In de meeste fcholen
Duitscbland eens

bier te lande wordt bet verwaarloosd. In

fcholen bezoekende, merkten wij in eene derzelven met verwondering op , dat de kinderen in het algemeen zeer vlug en
vaardig in bet rekenen nit bet hoofd waren. Ook in het Inffituut voor Blinden kan men zien of hooren, wat zoodanige
oefening vermag.
Na de Voorrede volgt eene Inleiding van 102 bladzijden ,
waarin de Schrijver handelt over de gebreken, welke over het

algemeen in het Rekenonderrigt , zoo op de lagere als middelbare Scbolen, beflaan, voorts de belangrijkfle eigenrchappen
eener leerwijze in het algemeen, en wel van het rekenen in
het bijzonder,, opgeeft, en ook aanduidt, hoe, naar zijn oordeel, eene leerwijze voor het fcbriftelijk rekenen dient inge-
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rigt te zijt? , zal zij tot eene vruchtbare oefening des ver'lands verfirekken. Hij deelt verder zijne gedachten over het
uit 't hooftl rekenen mede, noemt eenige voordeelen delarvan
op, en wijst punten aan, welke men (zich) daarbij ten duel
meet Pellet?, en waarnaar men de lesfen behoort in te rigten.
Ook het overige gedeelte des boeks bevat zeer veel goeds,
dat , opgemerkt en behartigd wordende, allezins tot wezenlijk nut van bet aankomend geflacht zal flrekken.
Wij kunnen dit werk derhalve in bet algemeen aanprijzen.
Wij zouden echter niet wenfchen, dat ieder flaafs de Hand.
leiding van R. IJ It E N s volgde. Hij heeft flechts door voorbeelden willen toonen, in hoedanigen geest men moet onderwijzen. Wat bl. 41 en elders omtrent de eenheidstafel van
' emerkt , zal misfchien dezen en
PESTALOZZI wordt aan g
genen voortlander mishagen; wij gelooven, dat bij elke leerwijze zeer veel aankomt op de gefchiktheid van den onderwijzer zelven. De een kan welligt beter op deze, een ander
op eene andere manier bet eigenlijke doel bereiken. Dezelfde aanmerking geldt, bl. , omtrent het behandelen van
onbenoemde getallen. Wanneer RIJIIENS bl. 51, rekenkundige zaken, tot de Arithmetica behoorende, noemt , zoude
men kunnen vragen, of er clan ook rekenkundige zaken zijn,
welke niet tot de Arithmetica behooren ? War de Schrijver
bl. 62 env. omtrent het klaslikale onderwijs aanmerkt, is allezins waar, doch ook op andere vakken van onderwijs toepasfelijk. Men meet naar gelang van omflandigheden te werk
gaan. Dit leerde ons althans de ondervinding. Wij trachten
het onderwijs in bet rekenen, zoo veel mogelijk, klasfikaal
te maken, doch sevens de nadeelen te vermijden , welke daaruit voor fommige leerlingen zouden kunnen voortvloeijen.
Daar kinderen in aanleg en vatbaarheid zoo zeer verfchillen,
zal het fleeds moeijelijk blijven, aan vele rekenaars in dezelfde klasfe het noodige onderrigt in het rekenen te genen.
In de hoofdzaak zijn wij het geheel eens met den Schrijver,
en volgden ook reeds lang den weg, door hem aangewezen.
Wet RHKENS bl. 103-160 van het leeren tellen zegt,
keuren wij mede goed. Onze handelwijze verfchilt; wat
den gang betreft , niet aanmerkelijk van de zijne. Wij bedienen ons echter niet van aardappelen of knikkers, maar altijd
van kuben. Den kleinen het onderwijs deeds aangenaam trachtende te maken, onthouden wij ons evenwel zorgvuldig van
BOEKBESCH. 1835. NO. 10.
Ff
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eigenlijke grappen. De onderwijzer zij kinderqk , niet kinderachtig. Heeft er lets van zoodanigen aard in de fchool
plaats , als de Schrijver bl. 106 te kennen geeft , wij zouden
vreezen, dat het nadeeligen invloed hebbe. Zullen de overige leerlingen niet daardoor van hun werk afgetrokken worden ? Zal niet menigeen , om de klucht lagchende, vergeten, wat hij eigenlijk behoort te leeren? En in hoedanig
licht vertoont zich daarbij de onderwijzer zelf? ....
De Schrijver had, bl. 157, over de verdeeling der manten, maten en gewigten wel lets uitvoeriger mogen zijn, en
dan bij andere onderwerpen zich bekort hebben.
De eerfte Afd. van voorfiellen (bl. 161), tot de zamenflelling behoorende, heeft 10 voorftellen, waarvan het eerfle
ons geheel ongefchikt voorkomt ; die order No. 9 en 10 zijn
mede niet in onzen geest. Wij verkiezen liever vooritellen,
als No. 6. Ook het overige , meenen wij , zal wel doel
treffen.
Wij houden de oefeningen , die verder volgen, voor gepast
en nuttig. flier en daar evenwel zouden wij op de inkleeding
lets aan te merken hebben. Van dien aard is b. v. , op bl.
175, die pannekoeken - grap ; fchoon wij niet willen ontkennen, dat men op die wijze (maar zonder pannekoeken) aan
de leerlingen een goed denkbeeld van gewone breuken kan
geven. Zoodanige behandeling is allezins gepast en bevattelijk voor kinderen.
Het komt ons echter vreemd voor, dat de Schrijver niet
opzettelijk over de tiendeelige breuken handelt. Wij doen
dezelve altijd de gewone breuken voorafgaan, dewiji ze van
meer belang zijn. Een leerling, die de fchool verlaat, eer
zijne vorderingen in het rekenen voldoende geacht mogen
worden , zal zich in het dagelijkfche leven beter weten te
helpen , zoo; hij alleen de tiendeelige breuken kent , dan omgekeerd , wanneer hij de bewerking der gewone en niet die
der andere verftaat. Ook bij het rekenen nit het hoofd maken wij dikwijls met goed gevolg gebruik van tiendeelige
breuken.
De voorftellen , die verder in het werk voorkomen, zijn
meestal goed gekozen en behagelijk ingekleed. flier en daar
echter worden er gevonden, die ons minder bevallen. De
voorftellen No. 275, 276 en 277 (bl. 386 env.) zijn niet
vatbaar voor rekenkundige oplosfing, en behooren derhalve
bier geenszins.

HANDLEID1NG VOOR HET REKENEN.

439

Ons oordeel over deze Handleiding is over het geheel gunR ij K E N s geeft menigen nuttigen wenk, dien vooral
jonge onderwijzers zich ten nutte kunnen maken.

De Regtsmagt van het Hoogheemraadfchap van Rijnland verdedigd. Pleitrede van Mr. G. P. VAN OUTEREN. 7'e
Leyden, bij C. C. van der Hoek. 1835. In gr. 8vo. 104
Bt. f 1-:
Gaarne willen wij erkennen, dat de Heer Mr. VAN OUT ER E N de regtsmagt van het Hoogheemraadfchap van Rijnland
zoo goed verdedigd heeft, als zulks omtrent zulk een monfirm horrendum met mogelijkheid gefchieden kan. Zijn betoogtrant is fcherpzinnig; de verdeeling en behandeling der
ftof is duidelijk en krachtig; de IUD alleen is berispelijk,
wegens de overgroote menigte van overtollige bastaardwoorden. Met zijne aanvankelijke zegepraal wenfchen wij hem
als Advocaat geluk; terwijl wij het vaderland beklagen, en
hopen, dat de ten uitvoer legging van het zoogenaamde vpnnis, waarbij het Hoogheemraadfchap, 't welk zich competent verklaard heeft, weldra zich ten principale in het gelijk
zal ftellen, op eene wettige wijze moge worden verhinderd:
want ook wij zijn , pa vergelijking der Pleitrede v66r de
regtsmagt van Rijnlands Hoogheemraadfchap , door Mr. V A Dr
OU'FEREN, met de Pleitrede er tegen, en de verdere beantwoording der verdediging, door Mr. D. HONKER CURTI U S , in het gevoelen bevestigd, dat niet alleen de regtsmagt der Hoogheemraadfchappen en dergelijke inftellingen verderfelijk zou zijn , zoo zij beftond , maar ook, dat dezelve
federt de inlijving in Frankri;k niet wettig beflaat; en wij
houden dus ook zoodanige befluiten, waarbij dergelijke regtsmagt erkend worth, in dat opzigt voor op dwaling gegrond,
ftrijdig met de wet , en derhalve zonder verbindende kracht.
Tenzij men welligt het woord regtsmagt , in de bedoelde befluiten van Zijne Majesteit voorkomende, in een' flaauweren
zin Wilde verflaan , en de zaak z66 opvatten, dat de magt,
bij Art. 2 van het befluit van 7 Januarij 1817 omfchreven,
en buitendien, bij Hoofdftuk 9 der Grondwet , binnen hare
grenzen bepaald, die eigenlijk flechts eene administratief en
voorloopig beflisfende magt is , waaraan een voorloopig dwangFf2
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regt verbonden wordt; dat deze met voorloopig dwangregt
vereenigde magt de bij Art. 1 van gezegd befluit bedoelde
regtsmagt is. Uit de woorden van dat 111e Art. fchijnt dit
'voort te vloeijen; en zoo dit de meening van het Hoog Beiluur is geweest, dan kan men dat befluit als voikomen grondwettig eerbiedigen, en het ,woord regtsmagt is flechts eerie
minder gepaste uitdrukking, waardoor in geenen deele zooJanis eerie regtsmagt wordt aangeduid ; als het Hoogheemraadfchap van Rijnland zich toekent; geene regtsmagt in den
waren zin des woords, maar alleenlijk eene adminffiratieve
magt met voorloopig dwangregt, in 't bijzonder van zoogenaamde parate executie. Daar de befluiten der Regering naar
de Wet moeten worden uitgelegd, zouden wij voor onszelven wel gezind zijn, bet bewuste befluit in dien zin te verthan ; maar dan heeft men. zich te vcrgecfs , ten voordeele
der regtsmagt van de Heemraadfchappen, daarop beroepen.
Grondbeginfelen der Natuurkundige Wetenfchappen. In den
Boekdeel, met 33 Platen. Ifie Aflevering. Te Breda, bij
F. P. Sterk. 1835. In gr. Svo. 48 Bl. By Inteek. f : -81.
Supplement op het algemeen ilardrijkskundig Woordenboek van
3. VAN W1J11, ROELANDSZ., door den Schrijver van
hetzelve. Aflevering No. 1. Te ilmilerdam , bij C. L.
Schleijer. 1835. In gr. 8vo. 8 en 95 bl. f 1 - 05.
Tot nog toe hebben wij flcchrs de eerfle Aflevering van de
Grondbeginfelen der Natuurkundige Wetenfchappen ontvangen, en kunnen dus alleen zeggen, dat wij de voltooijing
van het werk wenfchen. De flip dezer eerfle Aflevering is
echcer niet overal even duidelijk en zuiver. Nu en dan fchijnt
het, alsof men uit het Duitsch vertaalt. De definitien, waarmede het werk begint, zijn niet naauwkeurig: , De natuurlijke gefchiedenis is eerie wetenfchap van zaken en waarnemingen, die ten doel heeft de geheele kennis der op aarde
begaande voorwerpen, of der in tad en ruimte bepaalde wezens, die onze zinnen kunnen aandoen , en welke wij ligchamen noemen." Grondbeginfelen der Natuurkundige Wetenfchappen beet het boek , en onder die wetenfchappen behoort
ook de natuurlijke gefchiedenis of historia naturals's; maar
deze is niet het genus, en de phylica, chemia enz. zijn geene
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fpecies der historia naturalis. Hier echter wordt de hist. nat.
als het genus befchouwd, waarvan phyfica, chemia, phyfiologia en astronomia de onderdeelen zijn ; zie § 2. Dit is reeds
zonderling. Maar zoo nu de phyfica en de fterrekunde'als
onderdeelen worden aangemerkt , hoe kan dan de natuurlijke
gefchiedenis ilechts de kennis der op

aarde beflaande voor-

werpen ten doel hebben ? En, in elk geval, hoe kan men
zeggen op aarde beflaande voorwerpen , OF in .tijd en ruimte
bepaalde wezens? Of beteekent hier,, dat in tijd en ruimte
bepaalde wezens hetzelfde te kennen geeft, als op aarde beitaande voorwerpen. Intusfchen zijn niet alle verfchijningen

op aarde beflaande voorwerpen; terwezens, aan die verfchijningen gegeven,

in tijd en ruimte tevens
wiil ook het woord

zeer onvoegzaam is. Eene fneeuwvlok is b. v. een voorwerp , eene verfchijning in tijd en ruimte, een ligchaam ,
gelijk alwat verfchijnt ligchamelijk

is : maar is eerie fneeuw-

vlok, is een regenboog, is zelfs de zon , is de maan, is eene
tomeet , eerie planeet of eene vaste iter een

wezen?

Ms

wetenfchap befchouwd, (zegt § 2) is de natuurlijke gefchiedenis een deel der wijsbegeerte of van de kennis der dingen.
Maar de wijsbegeerte, als verilandelijk onderzoek naar den
card van ons weten en de voorwerpen onzer kennis , moge
de moeder der wetenfchappen zijn, zij is geenszins de kennis
zelve van de dingen, i. van alwat aanwezig

is.

Wij kun-

nen bier niet linger bij ftilftaan ; mar zoo zeer als wij de
voortzetting van het begonnen werk wenfchen, hopen wij ,
dat men naauwlettender in de keus der bewoordingen worden zal.
De andere eerite Aflevering, die voor ons ligt , is van het

Supplement op
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Van harte juichen wij deze onderneming toe, als zeer gefchikt , om een reeds voortreffelijk werk , door aanvulling en
verbetering, zoo veel mogelijk de volmaaktheid te doen nabij
komen;,. en dat de Heer v AN w 1,1 II in perfoon dezen arbeid
volvoert, is een waarborg voor de juistheid der bewerking.

Ernst en Boer: , door

Te Angerdam , bij
In gr. 8vo. 202 Bl. f 3 - :

H. j. FOPPE.

Immerzeel, Jun. 1834.

J.

In dezen Dichtbundel heeft de Heer FOPPE eenige proeven,
zoo wel van den ernitigen , als van den boertigen dichttrant,

442

H. J. FOPPE

gegeven. Deze manieren nu loopen zoo zeer uit elkander ,
dat het niet te verwonderen zou zijn , indien de eene iemand
beter van de hand ging, dan de andere; en inderdaad is het
Rec. voorgekomen, dat de Ileer FOPPE over het geheel beter in de eerfte, dan in de laatile geflaagd is. De ernflige
Gedichten nemen wel Been bijzonder hooge vlugt, maar zijn
doorgaans wel, en hunner onderwerpen niet onwaardig ; de
boertige daarentegen bevatten wel bier en daar geestige trekken, maar vallen al te dikwijls, vooral wanneer zij lang zijn,
in het laffe, platte en gemeene, zonder dat bet eigenlijk puntige der fatire gelukkig uitkomt. Zoo zijn b. v. de twee
uitvoerigfle van dezelve, Claucus en Hercules, een wonderlijk bont allerlei, zonder bepaald doel, ja niet zelden zoo,
dat men naar de bedoeling raden moet , en vallen, bij het
goede en geestige, dat er in is, niet zelden in flaauwe aardigheden en gemeene fpreekwijzen, die Rec. meent , dat beneden den waren Dichter zijn. Het is geheel iets anders ,
ware geestigheid, fijn vernuftige luim en gepast hekelende
fcherts in een bevallig dichterlijk kleed te fleken, dan wel
zekeren kluchtigen keuvelpraat en gemeen grappige voorflellingen , met eenige betere regels doorrnengd, zamen te voegen.
Het is wel waar, dat in dergelijke flukken veel van de mondelinge voordragt afhangt , om dezelve te doen behagen; en
de Heer FOPPE fchijnt hierop ook in eene nom onder bet
gedicht Glaucus te doelen: maar men late dan toch niet alles
drukken, wat door eene goede voordragt de toehoorders een
avonduurtje vermaakt heeft, maar dat bij de lezing de heeft
en meer verliest1 Waarachtig, de kunst en de goede fmaak
zullen er niets bij winnen! Men late zich hiertoe zelfs niet
verleiden door bet voorbeeld van foinmigen onzer oude Dichters , die in dezen trant eenigen fmaak gevonden hebben ;
want bij al het goede, dat Rec. ook daarin gaarne erkennen
wil, vreest hij, dat er maar al te veel wanfmaak en valsch
vernuft onder loops, en zelfs bij onze Natie het gebrek wel
eens meer befpeurd wordt, dat men, bij het aanflaan van den
fchertfenden en boertigen won , maar al te ligt tot het platte
en gemeene vervalt. — Dit een en ander in bijzonderheden
aan te toonen, kan Rec. niet, zonder al te uitvoerig te worden'; en met het bloot aanhalen van enkele voorbeelden van
dien .aard uit deze Gedichten is zeker noch Schrijver noch
Lezer grootelijks gediend: hij wil dus liever deze zijne algemeene aanmerkingen , van zoo veel of zoo weinig gewigt als
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zij zijn , aan den Dichter, die zich in dit vak oefenen wil ,
met alle befcheidenheid aanbevelen.
Onder de meer ernflige Gedichten hebben Rec. over 't ge-

de Nacht , bl. 21-25, eene verlatene Vrouw bij Karen Zoon, bl. 32-41, en het gefchokte Nederland, een declamatorium voor het tooneel, en als zooheel het meest behaagd,

danig te Amflerdam uitgevoerd, bl. 130-139. — Het eerfte
is niet onbelangrijk, door verfcheidene dingen, zoo goed
als kwaad , zoo aangenaam als fmartelijk , die meest in den
nacht pleats hebben, te fchilderen ; welk tafereel echter met
nog meer bijzonderheden had kunnen vergroot warden, b.v.
bet geboorteuur, bet rusten van zorgen;

eene meer geleide-

lijke orde, of bier en daar eene treffender tegenflelling, zou
welligt nog beter uitwerking gedaan hebben. — Het tweede
is over 't geheel wel en met veel gevoel gedicht; maar de
hervatting van het onderwerp, bl. 38, na het reeds voorafgegane, waardoor het volledig genoeg voorgefteld was, is
minder gelukkig: in alien gevalle zou de nieuwe

apostrophe

der verlatene aan hares ontrouwen echtgenoot , bl. 38, 39,
beter gevoegd hebben bij bl. 34, vOOr de

apostrophe aan de

gene, die bij verleid had. — Het derde bovengenoemde
fluk is doorgaans zeer wel gedicht. Aileen doet Rec. hierbij
de volgende vragen: Zouden de twee eerfle

Recitatieven,

bet eene van ruim twee, bet andere van ruim drie bladzij.
den, niet wat al te fang zijn? Is het

raal,

metrum Van het Ko-

bl. 134, („ Knielt, kindren van Nee'rland! voor d'eeu-

„ wigen God ! Beveelt u zijn eeuwig vermogen !" enz.) wel
voor den inhoud gefchikt , die eene opwekking is tot diepen
eerbied voor het Opperwezen, en dus een deftiger
fchijnt te vereifchen? Is de

Aria

metrurn

voor een gebed gefchikt,

(bl. 138) en dan nog wel, om daarin tevens van fpraakwending te veranderen, en het Volk tot cooed op te wekken?
Gelijk de correctie van dezen Bundel hier en daar beter
kon zijn, zoo is de dichterlijke en taalkundige uitdrukking
op fommige plaatfen minder gelukkig, en als zoodanig, gelijk Rec. vreest, fomtijds ook door het lieve rijm veroorzaakt. B. v. bl. 21, waar de Herren genoemd warden „het

vol waarde" , welk laatfte niet anders dan
aarde te rijmen; of bl. 45,
wear „ vrijheid en lichc bet dierbaar erfgoed onzer grooten"
heeten, waarfchijnlijk Voor „ onzer Vad'ren" , maar dan
voorzeker niet gelukkig; doch het moest rijmen op gelloten.

„ glinflerend heir

een flaauw vulwoord is, om op

H. J. POPPE

Lag

voor

lei

of

leide,

bl. 32, en

verguist voor vergruist ,
Vorfle voor Vorst ,

bl. 51, zijn misfchien drukfouten; maar
en

Volk.e voor yak,

in den eerflen naamval , (bl. 123 , 124) om

de voetmeat vol te maken , is niet goed te keuren , daar de
woorden van het m. of o. geflacht aldaar geen zachte e aannemen. In een' vertrapten tooverblik, bl. 32, 33; in /poreloos of uitfporig blaken , bl. 33, 34; in ter bank blinken,
wen vroeger eeuwenduister venvoestend bare flrikken /pant ,
bl 51; in eene vlag, frit moed en bloed geweven , bl. 104; in
het lauwren flopen, bl. 105, heerscht eene bijstere vermenging en verwarring van niet bij elkander behoorende beelden; en in den laatften der volgende regels , bl. 54: „ Dat

de eedle" (1. d'edlen) „mensal niet beven, Wiens
geoogst heeft en geplant" , zou men ten minfle de orde
der beelden omgekeerd wenfchen. Een „ train;," die „ op
„ het hart weegt"; „ den kleurling in de graven zweepen ,"
voor den finaf naar de mijnen zweepen; „zijne fla yen drijven
„ tot cp den grond van 't pekeinnt ;" rustgevederte voor bed,

• uur doet
„ ziel

(bl. 95, 96) zijn uitdrukkingen, die niet van gedwongenheid
of duisterheid zijn vrij te fpreken. „ Stervend

„ ten ,"

nargefine-

bl. 104 , is van eenen held, die in den firijd valt,

te plat gezegd; en in het vrolijk-ernflige flukje Levenswijsheid, bl. 116, 117, het viermaal berhaalde flotwoord lalalala
waarlijk laf. — Doch reeds genoeg ! Rec. wilde , met deze
aanwijzingen flechts herinneren , hoe noodig het is , dat den
Dichteren tiler alleen een rijke voorraad van beelden en beeldrijke uitdrukkingen ten dienfte fla , maar ook en vooral, dat
zij daaruit eene gepaste en gelukkige keus doen, en tot dat
einde de lesfen, waarmede noRATIus zijn nog altijd zeer
nuttig Gedicht,

de Arte Poetica, begint, wet befluderen.

Voor het overige kan Rec., zonder al te wijdloopig te
worden, geen vergelijkende beoordeeling geven van de 37
zoo grootere als kleinere Dichtflukjes, die in dezen Bundel
voorkomen; maar hij hoops genoeg gezegd te hebben, om
de gehalte te doen kennen. Ten befluite deelt hij , ter proeve, het flot mede van het flraks geprezene Dichtflukje, de

v'erlatene Vrouw, waar zij Karen echtgenoot, wien zij nog
lief heeft , aldus terugroept, hi. 41:
„ Ach , keer mijn lieveling ! keer in mijne armen weder,,
,
,

0, droog de tranen of van moeder en van kind.

Scoot ois in 's levens bloei niet in den grafkuil neder ;
• Doorfloot geen GA , die u zoo grenzeloos bemint...
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„ 0 Bron van liefde! gij die 't menscblijk hart knot kneden,
,

0, Vader! trek nw hand in worn niet van hem af;

, Red, red hem nit den poel dier gruwbare ijslijkheden;
„ Ontneem zijn dwalend oog de duisternis van 't graf!
, In u berust mijn troost, op u mijn hoop te gader;
„ Uw wil en het berouw buigt (buig') hem in ootmoed neer.
„ 0, toef niet! — fchenk aan ons, den echtgenoot en vader,
„

Geer aan de Maatfchappij een nuttig burger weer!"

Welken fland zult gij kiezen? Tweede Gefchenk voor Knoen
en .Tongelingen'. Door R. VAN wnK, JACOBUSZ., Phil.
Theoret. Mag. Litt. Ham. Doctor , Kostfchoolbouder te Kampen. Te Kampen, bij K. van Hulst. 1832. In kl. 8vo. 102
Bl. f : - 90.

P

e Heer VAN WU it is dan zeer gebeten op de Nederduit-

fche

verhalen en Franfche contes moraux.

Eer wij bladz. 12

ten einde badden gelezen, hoorden wij tegen die

contes reeds

drie falvos losbranden. De Schrijver verkiest liever den meer
deftigen en ernfligen betoogtrant te bezigen in hetgeen bij
onzen knapen en jongelingen aanbiedt. \Vij kennen in beide

genres

voortreffelijke werken, ook voor de jeugd, zoo-

dat wij ons variis

modis bene fit nog niet kunnen verzaken.

Ook kunnen wij ons moeijelijk vereenigen met des Schrijvers
ftelling, dat bet voordragen van ernflige waarheden in den

traag zal
in de gedachten aan een bellaan na dit leven.

vorm van verbalen aan jongelingen hen als mannen

waken (N.

B.)

Wij willen niet ontkennen, dat in het boekje eenige goede
raadgevingen voorkomen voor jongelingen over bet kiezen
van eenen {land; maar jets nieuws, hetwelk in andere werken
niet even goed, indien niet beter gezegd is , hebben wij er
niet in gevonden. Het zou tins alleen de vont zijn , waarin
het opgefleld was, welke hetzelve eene bijzondere aanbevelinezou kunnen waardig maken; maar ook daartoe is geene
reden. *De Schrijver vindt de meeste werkjes, die voor onze
jonge lieden gefchreven warden , te kinderachtig. „ Onze
jonge lieden zijn niet meer, die van over veertig jaren, hum
verfland is meer ontwikkeld." Maar. , indien. dit zoo is, waartoe dan de waarlijk kinderachtige vermelding: „ het kind
wil koekebakker worden, omdat het dan veel koek beeft."?
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De ftijl van het boekje is ook niet altijd, zoo als ivij dien
van eenen

Magister en Doctor mogten verwachten. Reeds

in de voorrede treffen wij eene opeenflapeling aan van werk-

Ik zou kunnen fchijnen te beantwoorden; verder :
het meerendeel vinden, in plaats van vindt, en op bladz. 23

woorden:

en 24 een' volzin van zesentwintig regels. Wij kennen den
Heer VAN w K Diet , om te beflisfen , of er reden is, om
hem te raden, zijne voor het publiek beflemde werken wat
meer te befchaven , dan wel, zich te bepalen tot het onderwijzen van zijne leerlingen, en niet als Schrijver op te
treden. Men kan tot het eerie bekwaam zijn, en genoegzaam
talent tot het laatile misfen. Menig eerzaam fchoenmaker is
een bruikbaar werkman , maar is zelfs niet in flaat , om zijne
nieuwjaarsrekeningen op eerie dragelijke, laat flaan eenigzins
bevallige leest te fchoeijen wanneer nu de man nog daarenboven voor de drukpers ging fchrijven, al ware het dan ook
over zijne kunst, zouden wij met APELLES luidkeels roepen:

Ne futor enz.

De twee wegen des levens. Leesboek over de Zedekunde voor
fongelingen era jonge Dochters, die gereed jlaan de wereld
in te treden. Door lgeVrOtlIV A. B. SCHILPERO DIET,
Wed. VAN DIEERTEN. Te ilmflerdam , bit Schalekamp
en van de Grampel. 1833. In gr. 881,o.230 Bl. f 2 - 40.
13i; de

groote menigte van gefchriften , die fchier dagelijks

ons lezend publiek worden aangeboden , kunnen wij niet altijd zoodanige fpoedige en omfiandige aankondiging van dezelve doen, als fommige verdienen. Dit is het geval ook
met het onderhavige werk. Maar wij vertrouwen, dat de
Schrijffler zelve reeds te gnnflig bekend is , dan dat eenige
aanbeveling noodig zal zijn, om deze lettervrucht van hare
pen met eene gunflige verwachting te doen ontvangen.
Na eene inleiding, waarin de fabel:

weg,

Hercules op den kruis-

ten grondflag wordt gelegd, behandelt de Schrijffler

in zeven Hoofdaukken de volgende onderwerpen: I. War
is zedekunde? II. Over eenige middelen, welke tot deugd voeren kunnen. III. IV. V. Over de pligten jegens onszelven. VI.
Pligten, welke wij omtrent onze evenmenfchen te betrachten
hebben. VII. Pligten, welke wij omtrent het Opperwezen te
betrachten hebben. Tot het geven van een uittrekfel is het
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werk minder gefchikt, dewiji eenig gedeelte der verhalen,
die bier voorkomen en de lezing zeer veraangenamen, of van
eenig vertoog, nit derzelver verband gernkt, niet genoegzaam zijn, om tot eene proeve te verftrekken van de behandeling der onderwerpen. Wij willen dus ons verfiag
befluiten met het getuigenis , dat alles in een' bevalligen en
onderhoudenden flijI gefteld , en allezins gefchikt is , om, naar
het doel der Schrijffter,, jonge lieden te flrekken tot een zedekundig Leesboek bij hunne intrede in de wereld. Daartoe
wenfchen wij , dat het door velen gebruikt worde, en een
uitgebreid nut moge flichten.

De Dweeper. Een Levens- en Karaktertafereel uit vorige
tijden. Door c. SPINDLER. Naar het Hoogduitsch. Te
Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes , Pz. In gr. 8vo. 259
Bl. f 2- 50.
Leodegar geeft zich nit voor eenen profeet en den bezitter
van het vermogen, om door zijne gebeden wonderdadige genezingen uit te werken. De biechtvader der bijgeloovige
Vorftin fchrijft aan de kracht der gebeden van dezen dweeper zijne herftelling toe van eene gevaarlijke ziekte. Zoo
komt Leodegar aan het vorflelijke hof, en geniet aanvankelijk
een onbepaald vertrouwen en achting. Hij iaat zich wikkelen in eenen aanflag, om den regerenden Vorst , die zich gehaat gemaakt had bij de Geestelijkheid, van kroon en leven
te berooven, meenende daarmede den Hemel eene dienst te
doen. Van langzamerhand evenwel begint hij berouw te gevoelen over zijn voornemen, en brengt er het zijne aan toe,
om bet gevaar van den Vorst af te werden en den boozen
aanflag te ontdekken en te verijdelen; hetgeen hem dan ook,
offchoon ten koste van zijn leven, gelukt. De naam: ten
tafereel Nit vorige tijden , deed ons verwachten, dat wij
bier weder een verhaal zouden ontvangen In den trant, waarin SPINDLER uitmnnt. Maar wij werden teleurgefteld , en
vonden niets , hetwelk den vorigen tijd van den tegenwoordigen onderfcheidt. De kleeding der bier voorkomende perfonen , hunne leefwijze, fieraden en meubelen zijn naar den
den tegenwoordigen fmaak. Zonderling fleekt daarbij af het
geloof aan watergeesten, die op den bodem der meren wo-
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nen , maar een huwelijk aangaan met menfchen; hetwelk zóó
wordt verhaald , dat bet moeijelijk te onderfcheiden .is, of
het in het verhaal als waarheid , dan wel als verdichting
worth aangevoerd. De befchrijving van den dweeper is zoo
overdreven , dat wij vreezen , dat dezelve niet veel zal bijdragen, ten chide dweepers te bekeeren. Naar ons oordeel
is dit verhaal geen der beste van degenen , die onder den
naam van SPINDLER in onze . taal zijn overgebragt.

De Seleniten, of de Maanbevoners, zoo als zij zijn.* Een
Hand- en Hulpboek voor al degenen, die ;soar de Maan
willen. Uit de Papieren van een' Lucktreiziger. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor. 1834. In gr. 8vo. 182
Bl. f 1 - 50.

Toen

Recenfent eerst den titel zag van dit zonderlinge

bock, meende'bij , dat bet eene fijne en welvolgehoudene
fatire zou bevatten , die in bet kleed ee4r avOntuurlijke
luchtreis , als voertuig voor bet denkbeeld des fchrtivers ,
gewikkeld was. Bij de lezing befpeurden wij echter weldra ,
dat er flechts nu en dan iets voorkomt, dat gefchreven fchijnt,
om de beilaande misbruiken en verkeerde inrigtingen der
maatfchappij op aarde te hekelen ; terwijl verder bet eene en
andere is bijgebragt , om .zeltere tint van waarfchijnlijkheid
en eenigen zatnenhang aan het geheel te geven; maar verreweg het meeste nit gisfingen bellaat , die de onbekebde
Schrijver =trent de maan en hare bewoners meent te kunnen
maken , en die dan als historifche waarheden met eenige aan-.
vullingen worden medegedeeld. Moeijelijk zal het wet altijd
blijven , het doel des optlellers , de reden der uitgaaf , en
vooral der vercaling van dit boeksken te raden. \Teel hoofdbreken moet het den Schrijver gekost hebben ; maar het
vruchcgevolg van zijnen arbeid zal, naar gedachten , zoo wel
voor hemzelven als voor zijne lezers , gering zijn. De y inding is rijk,

en

getuigt van even veel vernufc als geleerd-

heid ; doch daar er, naar ors inzien althans, weinig nut nit
te trekken is , en de gefchilderde tooneelen uit den aard der
zaak weinig belangftelling kunnen inboezemen, vreezen wij,

Duitschland als
Nederlanden, elk voor zichzelven zullen moeten nitroepen : °lett»; et operarn perdidi!

dat Schrijver, Vercaler en Ultgevers , zoo in
in de
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Twaalf ombachten en dertien ongelukken. Een oorfpronkelijk
Nederlandfche Roman door P. MEESTERS. Te
dam , bij J. C. van Kesteren. 1834. In gr. 8vo. 258 Bl.
f 2 75.

M et dit gefchrift van den Heer MEESTERS zijn wij een
weinig in verlegenheid. Niet , omdat wij befchroomd zijn,
om over dezen „ oorfpronkelijit Nederlandfchen Roman" even
vrijmoedig onze gedachten te zeggen , "als vroeger over den

Westfaalfcken Vondeling

en

Oom Piet;

maar omdat wij het

daarvoor mocten houcien , dat onze welmeenende en, zoo
wij nog blijven gclooven , gegronde (althans op onze nitnoodiging , in de beoordeeling van 's mans

Mislukte

op Sluts, nog niet door den Heer MEESTERS wederlegde)
aanmerkingen op zijnen arbeid aan zijn Ed. niet welgevallig
zijn, ja hem boos maken , zoodat hij in een kort , maar vrij
vinnig Voorberigt zijne fpijt niet verbergen kan, tat er iemand is, die het waagt , hem gebreken in zijn werk onder
het oog te brengen , of, zoo als hij zelf het noemt „ met
„ furie tegen hem uit te varen." Acht die Heer zich boven
de kritiek verheven, het is or.s wal ; maar hij kan het niet
ten kwade duiden , tat Tijdfchriften , aan Welke zijn werk
ter beoordeeling toegezonden worth , er van zeggen , wat ,

op goede gronden , zijnen Recenfent dunkt waarheid te zijn,
en de uitval tegen de Redaction, als die „ maar opnemen ,
„ wat Naar toegezonden words ," is , op het zachtfle , onheusch. Denkt de Heer MEESTERS aldus zijnen beoordeelaar te ontwapenen , dan herinnere hij zich zijne eigene
woorden in het Voorberigt

zich daardoor laat affchrik-

ken , ontbreekt ook de vereischte moed." Hij verklaart
verder,, niettegenflaande die „ furie ," den luimigen fchrijfflij1 te zullen blijven beoefenen. Welmeenend antwoorden wij,
tat wij daar vrede nice. hebben , omdat het hem aan eenigen

aanleg, gelijk wij meermalen zeiden, niet geheel ontbreekt ; maar
dat bet te wenfchen is , dat zijne verregaande ingenomenheid
met eigen werk hem het oor,, al houdt hij zich wat doof,
niet zal doen fluiten voor aanmerkingen, welker gegrondheid
hij zich niet ontveinzen kan.
Vermits het ons evenwel, zoo als gezegd is , voorkomt,
tat de Heer M EESTER s het maken dier aanmerkingen niet
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verdragen kan, ja dit toefchrijft aan partijdigheid en vitzucht ; en vermits wij het beneden ons achten , hem te beduiden , tat dit van eenen Recenfent , die den Schrijver volflrekt niet kent , en noch voor,, noch tegen hem ingenomen
is , niet kan verwacht worden ; zoo zullen wij geene woorden verfpillen , oat hem de leemten aan re wijzen. Den
Heere MEES'PERS willen wij geene ondienst doen , en aan
het publiek hebben wij alleen te berigten , dat zij , die 's mans
werken gaarne lezen , doch Wier getal wij , om des gekuischten fmaaks wille, niet groot wenfchen, in het onderhavige zeker
fmaak zullen vinden ; terwijl zij , aan wie de laffe aardigheden
van dien Heer minder bevallen , ook in dit boek geene reden vinden zullen, om van hun gevoelen terug te komen. In het vervolg
mag de Schrijver wel een bladwijzer der voornaamfle zaken
bij zijne fchriften voegen ; want de uitweidingen (vroeger
waagden wij het , hors d'oeuvre te zeggen) zijn zoo vele en
velerlei , dat het moeijelijk is, zonder zoodanig hulpmiddel ,
op te zoeken datgene , waarover MEESTERS het zijne zegt ,
en om hetwelk te zeggen de geheele Roman wel bijkans het
voertuig fchijnt te wezen.
Friezne Blomme kránze , fawn in gear - frisle trog R.
WINDSMA, Schoalle-maester to Wolfum. To Snits, by
F. Holtkarnp. In 12mo. 40 Bl. f : - 20.

^

I et jaartal der uitgave worth niet aangeduid op het titelblad ;
doch het voorberigt aan de Lanz ljue is , blijkens de onderteekening , in Wintennaand 1833 gefchreven. Mees ter
WINDSMA verzekert , dat men in het aangeboden bloemkransje geene distels of brandnetels zal vinden, waaraan zich
iemand zeer zou kunnen doen. Zonder gevaar van kwetfing
kunnen de liefhebbers hetzelve dus gerust in handen nemen.
De Blomme-kraze , moge dezelve al geene hooge dichterlijke waarde hebben, bevalt ons om gemelde reden beter,,
dan het vroegere Blom-koerke. De onderwerpen zijn : Salo.
mons eerge Rjuecht , It folmecke Gebet, Goads trouw bejouwt
uwz y ea , It Keap-feardy-fchip, naar JAN LUIKEN, Coe
rie oan in Catechifant , De wiere Tjercke , naar VONDEL,
Oppe zlef-byldinge fen ABRAHAM SCRIM VAN DER LOEFF
enz., Treast yn Goad , Schienheyt , naar v oNnEL, De Hdn-
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wyzer,, De Rdttel-wacht , Del Jaen yn Goads wolle. Dichterlijke omfchrijvingen en uitbreidingen van het volmaakte Gebed willen in het algemeen ons niet bevallen; WINDSMA
heeft echter vrij gelukkig mogen flagen. De flukjes zijn
meestal vloeijend, en eenigen bevatten zeer goede gedachten.
Onder de besten rekenen wij : Gods trouw begeeft ons niet,
Troost in God , Berusten. in Gods soil. Aardig is De Nachtwacht. De Handwijzer behoort tot die foort van bloemen,
welke, naar ons oordeel, in het kransje niet pasfen. Voorts
meenen wij, dat het woord fchienheyt , in den zin van fchoonheid , niet gebruikelijk is in de fpreektaal der Friezen, offchoon het in verzen wel eons meer voorkome. Men zegt
gewoonlijk mooi; fchien of fchjien , zoo als de eigenlijke uitfpraak is , beteekent rein , zindelijk.

Zestal oorfpronkelijk Nederlandfche Liederen van H. J. F ()PPE,
gecomponeerd , met begeleiding der Piano , door W. P. DE
c. V RUGT, Hof-Kamerzanger van Z. M. den Koning der
Nederlanden , en W. RUYS , met Hoogduitfche vertaling
door C. A. P. WEISSMANN DE VILLEZ. Te ,dmIlerdam ,
(thans) bij M. H. Schonekat. f 3-75.
R ec., geen Muficus, maar flechts dilettant in de kunst, heeft de
meeste dezer oorlpronkelijk Nederlandfche compofitien meermalen met verrukking door den eenigen VRUGT hooren
voordragen. •Allen werkt bij dezen zamen, om zelfs een' middelmatigen tekst, in alledaagfche muzijk gezet, behageliSk
te maken. Men verbeelde zich dus het effect van beide,
wanneer zij, en met name de laatfie, ,zich boven het middelmatige verre verheffen! 't Kan wel niet anders , of deze Liederen , door wien of wie ook anders, dan door Nederlands
Zanger, aangeheven, zullen dat niet fchenken, wat deze aan
dezelve weet to geven; maar de herinnering zal hun, die
ze van onzen vkuoT mogten hooren, to hulp komen, en
hun datgene doen gevoelen , wat zij zelve niet vermogen nit
te drukken. Er is ook een Hoogduitfche tekst der Liederen nevens gevoegd, dien wij echter liever nog door een'
Duitfcher hadden . vervaardigd gezien. De compofitia zijn
ons allergelukkigst voorgekomen. Wij meenen er den geese
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van S P O H R en van WEBER in te zien Leven, zonder eenige
flaaffche navoiging. Zang en woorden waken overal een
treffend geheel ; iets , wat men te dikwerf in de hedendaagfche zangmuzijk mist, en ons toch fteeds als een onmisbaar vereischte is voorgekomen. Diepe treurigheid en innige verteedering, zachte weemoed en onbedwongene vrolijk-

Drinklied flellen
rampyr. Aileen het

heid wisfelen elkander beurtelings oaf. Het
wij boven het zoo hooggeroemcle in den

accompagnement van fommige ftukken is ons te moeijelijk voorgekomen , om die met de zoo noodige vrijheid en ongedwongenheid te zingen en tevens te fpelen. En wie, al ware
hij zelfs een VRUGT, heeft an nog eenen RUYS, om hem
bij het zingen te accompagneren? Vanhier,, dat wij, nevens
deze, eene andere, en tevens goedkoopere, uitgave wenschten , met eene meer gemakkelijice klavierpartij. Intusfchen
danken wij, in naam der

Nederlandfche

Muzen , voor het

gefchonkene.

LOIVIPE DRUKFOLTT IN DEN RECENSENT 00K DER
RECENSENTEN.

I

n de laatfte Recenfie van No. 6 lazen wij

„ de

Letteroefeningen,

„ Inderdaad,

op den ingeflagen weg voortgaande ,

brengen genoegzaam haar eigen noodlot mede." — Men
leze, voor

Letteroefeningen, Recenfent ook der Recenfenten,

en de plaats levert een' bekwamen zin. Wij laten deze verbeterde leiing overigens aan het oordeel van den befcheiden
Lezer gaarne verblijven.

BOEKBESCHOUWING.
^WO

Nieuwe Verhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst tegen derzelver
hedendaagfche BefirOers , voor het jaar 1832. Vie
Deel. In 's Gravenhage, bij de Erve J. Thierry en
C. Menfing en Zoon. 1833. In gr. 8vo. 592 Bl.
f 3 - 80.

V

olgens Progamma voor het jaar 1830 had bet Genootfchap tot Prijsvraag uitgefchreven : Welke zijn de
verfchillende oogpunten , waaruit men de redenering
van PAULUS, Rom. VII , vooral van vs. 7 , befchouwd
heeft , en nog befehouwt ? Wat is het oogpunt , hetwelk bier de voorkcuze verdient En hoedanig is de
Leer , die wij volgens hetzelve in dit Hoofdlluk van
den Brief vinden? — „ Het Genootfchap verlangt (Programma voor 1830, bl. 9, 10.) eene duidelijke en vol„ ledige opgave der gevoelens , welke er nopens Rom.
„ VII zijn in het midden gebragt en eenigen ingang ge„ vonden hebben. Vooral komt hier in aanmerking de
„ vraag , of PAULUS, te dezer plaatfe , het beilaan
„ van zichzelven , toen hij dezen Brief fchreef , bedoele,
„ dan wel , of hij , onder het beeld van zijn' eigen per„ foon , iemand buiten het Christendom vooritelle. De
„ opvatting , die zich het meest aanbeveelt , belioort
„ grondig te worden geftaafd.” Op deze vraag werden
tien Verhandelingen ingediend, onder welke nog vijf waren van meerdere en mindere verdienflen , behalve de
twee beide met goud bekroonde flukken, welke in dit
boekdeel voorkomen. Al fchijnt de gedane vraag niet
regtftreeks te behooren tot bet eigenlijke grondgebied ,
hetwelk het Genootfchap , ook volgens den titel , tot
verdediging van de Christelijke Godsdienst tegen derzelvcr hedendaagfche Bejlrijders , voor zich gekozen
G
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heeft , zoo heeft dezelve toch aanleiding gegeven tot het
In 't Licht verfchijnen van twee bondige en keurig bewerkte
Verhandelingen , die vooral door letterkundige voortreffelijklieid nitmunten. Het oordeel des Genootfchaps zaI
ieder onpartijdige wel billijken , daar toch allerduidelijkst
blijkt , dat , hoewel de eene boven de andere iets vooruit
heeft , evenwel met regt beide Verhandelingen , naar verdienfte , met gelijken prijs , de gouden medaille , bekroond zijn geworden. Het onderwerp der Verhandelingen word vooral bemoeijelijkt door de menigvuldige en
uiteenloopende meeningen , welke ten toets moesten gebragt worden. Men lisp veel gevaar van herhalingen te
doen , of ook zelfs eigene oorfpronkelijkheid buiten te
fluiten. De uitfchrijving fcheen daartoe eenigzins te leiden. Het ware, naar ons oordeel, beter geweest , alleen
die plaats van nieuws op te helderen , zonder belemmering van die menigte gevoelens , welke aan flelfelzucht ,
wijsgeerige zoo wel als godgeleerde , hun aanzijn hebben
te danken. Dit zou de Verhandelingen, wat het geheel
aangaat , beknopter hebben doen uitvallen , en , wat de
hoofdzaak aanging , misfchien grondiger en meer uitgewerkt. Doch dit ons oordeel geven wij om beter, maar
verklaren tevens , dat beide de Verhandelingen , zoo als
dezelve werden te gemoet gezien , nu ook tot groote
eere verftrekken van de beide geleerde Schrijvers , F. T.
FOCKENS, Predikant te Twitzel en Koten , bij Leeuvarden , en T. G. BERGSMA , Theol. Doct. , Predikant
te Bunnik , die , na eerst Emeritus te zijn geworden
wegens ligchaamszwakte , naar menfchelijk inzigt te vroeg
aan de gemeente des Heeren op aarde door den dood is
ontnorn en.
\Vij zullen deze Verhandelingen niet uitvoerig behandelen ; daartoe geeft ons de aanleg en het duel van dit
Tijdfchrift geene genoegzame ruimte ; maar dezelve nevens elkander z66 aankondigen , dat derzelver waarde
eenigzins kenbaar worde. De geleidelijkheid in de uitgefchrevene vraag verdeelt het onderwerp van zelve in drie
deelen , zoo als beide de Schrijvers , bl. 3 hunner Ver-
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handelingen , opgeven , en wij met hunne woorden , ney ens elkander geplaatst , mededeelen :
FOCKENS.

BERGSMA.

HOOFDSTUK
Opgave der
AFDEELING
Opgave der
verfchillende gevoelens em- verfchillende gevoelens over
trent den geest en het doe! Rom. VII. Bl. 4-134.
van P A U L U S ' redenering ,
Rom. VII , vooral van vs.1 af.
Bl. 4-123.
AFD. II. Ontvouwing en
HOOFDST. II. Beoordeeling
verdediging van het gezigt- der verfchillende gevoelens
punt , waaruit 's Apostels ver- over Rom. VII, en aanwijtoog in dit HoofdJluk fchijnt zing , welk de voorkeuze verbefchouwd to moeten worden. dient. Bl. 135-205.
Bl. 124-261.
HOOFDST. III. De Leer,
Al). III. Beredeneerd overzigt en beoordeeling der Leer, welke, naar de verkiaring,
door P A U L U S, ingevolge het welke boven anderen de voorgekozen oogpunt , te dezer keuze, verdient , in Rom. VII
plaatfe voorgedragen. B1. 262 gevonden wordt. B1.206-241.
—318.

Covet het geheel ziet men uit deze opgave , dat BERG s111 A zich flipter aan de uitfchrijving heeft gehouden ,
dat F O C K E N S zich eenigzins vrijer heeft bewogen ,
waaraan dan ook misfchien de meerdere voortreffelijkheid
zijner bewerking is toe te fchrijven. Dit mogen wij
evenwel in de bijzonderheden niet aanwijzen. Het eerfle
(feel der Verhandelingen is uit zijnen aard wel niet vatbaar voor beknopt verflag , alzoo reeds beide de Schrijvers , in het mededeelen der onderfcheidene gevoelens over
deze plaats , de meestmogelijkc kortheid gevolgd zijn.
F oc K E N S heeft dadelijk de gevoelens der Uitleggers
onder bijzondere klasfen gebragt , waardoor het door
hem gegeven verflag , bij groote volledigheid , zonder
herhalingen, beknopt en geleidelijk is uitgevallen. BERG S4,
M A integendeel geeft eerst een gefchiedkundig overzigt ,
Gg2
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naar den tijd , in welken de verfchillende Uitleggers hunne
gevoelens hebben geopenbaard , en rangfchikt dan die
gevoelens zeer geleidelijk in zeven aangaande vs. 7.-13
en zeventien aangaande vs. 14-26. In het tweede gedeelte komen bij BERGSMA die klasfen terug , zoodat
hij eerst beoordeelt vier gevoelens over vs. 7-13 , bl.
136-138 , vervolgens de drie overige , bl. 138-146.
Daarop gaat hij over vs. 14-26 de zestien eerfle der
vroeger opgegevene meeningen na , en beoordeelt dezelve
onpartijdig en juist , bl. 147-188 ; terwijl hij het zeventiende, als hetwelk boven de andere de voorkeur verdient , 'haft , bl. 188-191 , en daarop laat hij volgen
eene vertaling van H. VII, met nevensgaanden oorfpronkelijken tekst en bijgevoegde aanteekeningen , bl. 191205. — FOC K E N s geeft zijn plan bl. 126 dus op ,
§ 2 : „ De voordragt nu van het gevoelen , hetwelk
„ ons als het aannemelijklie is voorgekomen , zal in
„ eene doorgaande omfchrlivende verklaring van dit
„ Hoofdftuk afloopen ; terwijl van vers tot vers , overal
„ waar zulks noodig fchijnt , hetgeen tot paving der
„ gekozene oogpunten , of tot betoog van derzelver aan„ nemelijkheid boven die van anderen , behoort to wor„ den aangevoerd , aan den voet der bladzilden zijne
„ plaats zal vinden , met uitzondering evenwel van eene
„ en andere bijzonderheid , die , van wege haar groot
„ gewigt en den omvang van bewijsvoering , dien zij
„ vereischt , bij wijze van uitweiding , in den trant van
„ KOPr E, tot het einde deter Afdeeling zal verfcho„ y en worden , en een ander Hoofddeel van dezelve
„ uitmaken.” — Langs verfchillende wegen wandelende , komen zij , wat het hoofdpunt aangaat , bijna op
hetzelfde uit , in zoo verre beiden namelijk tot genoegzame zekerheid het bewijs hebben gevoerd , dat P A uu s in het Hoofdfluk bedoeld heeft iemand buiten het
Christendom , en niet zichzelven alleen op het oog heeft
gehad , op het oogenblik toen hij den Brief aan de Romeinen fchreef.
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Ziehier beider gevoelens met de eigene woorden der
Schrijveren opgegeven
FOCKENS, bl. 222 , 223.
En zoo houden wij het

„ De verklaring , dat PAU-

Schrij.

„ L u s hier zou gefproken

dan daar voor , dat de

ver

,,
17

BERGSMA, bl. 188.

van zijne fchildering

•

hebben van zichzelven en

der wettifche gefleldheid

„ van den zedelijken toefland

zichzelven in geenen deele
uitgegoten , maar dat hem ,

„ des menfchen , gelijk hij

terwij1 hij, onder het beeld

„ oogenblikken zijne verlos-

van zijn' perfoon , menfchen

„ Ping in CHRISTUS ter

buiten het Christendom

„ zijde flellende , beveelt zich

voorfielde , zijn eigen voor-

„ boven anderen aan.”

„ van nature is , voor eenige

malig beflaan hierbij mede

„ voor den geest gezweefd
„ heeft.”

Het is deze overeenftemming , welke ons vooral belang doet ftellen in beide deze Verhandelingen , daar wel
als uitgemaakt kan worden befchouwd , dat geen Christen door PAULUS berchreven wordt als in tweeftrijd
met zichzelven , door het goede en kwade beginfel , dat
in hem is, maar dat jEZUS CHRISTUS j uist van
dien arijd , en den invloed of de overheerfching van het
kwaad , ten voile verlost. Ook voor zulken , die afgefletene meeningen opwarmen en daardoor naam (fi Diis
placeat !) zoeken te maken, kan alles bij uitnemendheid
dienen , wat beide de Schrijvers aanvoeren. En willen
zij geen voordecl daarmede doen , dan diene het tegen
hen en hunne op gemak gezette verwaandheid. Ook
hiertoe is dienflig , wat beide de Schrijvers in bet derde
gedeelte hunner Verbandelingen hebben bijgebragt , doch
dat wij onaangeroerd laten. Zij hcbben beiden het go wit
wel verdiend. Men vergenoege zich met deze beknopte
aankondiging. De groote waarde van beide de ftukken
verdient wel meerdere ruimte ; maar de aard van het
onderwerp en bet belangrijke der behandeling zouden
van ons te groote uitvoerigheid eifchen , dan dat ons
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daartoe de noodige ruimte kan worden toegeflaan , indien
wij maar in eenige bijzonderheden wilden treden.
Babel voor de Jeugd. Door j . H. VAN DER PALM.
XXIII/le en XXIVfle Stuk. Te Leyden, bg D. du
Mortier en Zoon. 1833, 1834. In kl. 8vo. Te zamen 526 bl. f 2 - 40.
Met deze beide Stukken , welke ook den titel dragen
van Bgbelfche Tafereelen raft de Gefchiedenis der .ilpostelen, heeft de Hoogl. VAN DER PALM zijnen Bgbel
voor de Jeugd ten einde gebragt. Wij wenfchen den
waardigen Grijsaard geluk met het genoegen , dat hij
heeft mogen beleven , ook dit zijn werk te voltooijen ,
hetwelk van alle 's mans uitgegevene gefchriften een der
nuttigite , zoo niet het allernuttigile is. Bijna een vierde
van eene eeuw is er verloopen federt de verfchijning van
het eerfte Stuk. Welk eene menigte afdrukken zijn er
in dat tijdsverloop van verfpreid , en hoeveel heeft het
toegebragt tot regt veriland en hoogfchatting der gewijde
Gefchiedenisfen ! Waarlijk , de Hoogl. heeft ruime ftof,
om den goedcrtieren' God en Leidsman zijns levens te
danken , dat IIij den lust in hem ouderhouden en de
krachten hem gefchonken heeft, om het niet flechts te
beginnen en voort to zetten , maar om het nu ook , in
.zijnen reeds vergevorderden ouderdom, ten einde te brengen. Diezelfde Vader der lichten verleene iteeds Zijnen
zegen over het gebruik van dit overnuttige gerchrift ,
en ilerke verder den grijzen Opfteller in zijnen ouderdom
De Heer VAN DER PALM berigt ons , dat,, daar
tilt work, door dcszelfs uitgebreidheid , te kostbaar geworden is , om ook onder minvermogenden verfpreid to
worden , hij met de Uitgevers is overeengekomen , om
een' nieuwen druk van hetzelve op te leggen , voor
fchoolgebruik gefchikt , kleiner van letter , in een ander
formaat en op gemeener papier , gelijk dan ook met die
onderneming reeds een aanvang is gemaakt. Hoe fraai
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dit in den eerfcen opflag fchijne , wij zouden dit evenwel den Hoogl. hebben afgeraden. En dat wel inzonderheid , omdat het werk te uitgebreid is voor hen , die
niet tot eenen zekeren trap van befchaving zijn geklommen. Tot het aangewezen doel zou zulk eene uitgave,
maar tot op een derde verkort , veel beter aan de behoefte hebben voldaan ; waarbij komt , dat men ongaarne , van een werk als dit , al ware het alleen het vermoeden eener letterkundige fpeculatie heeft , om van
nog andere redenen niet te fpreken. Sapienti fat ! Nu
e"enwel de uitgave eenmaal ondernomen Ivor* , wenfchen wij , dat zij aan het oogmerk beantwoorde, en
bovenal hopen wij , dat een goed Register der voornaamIte zaken het gemakkelijk gebruik van dit werk
bevordere , gelijk wij dit reeds vroeger, bij de aankondiging van ANNEVELD ' S zoogenoemde Zedekundige
Schoonheden, gezegd hebben te wenfchen.

Sermon fur l'attachement aux principes de la Rdformation , confid6r6 comme le meilleur moyen de ne pas fe.
laisfer entralner par les erreurs , qui de:chirent le fein
de l'Eglife , prononcd le 2 Nov.1834, par D L . S E RR U R I E R, Pasteur de 1'Eglife Wallonne de Dordrecht. A Dordrecht , chez J. van Houtrilve ,
1834. gr. en 8vo. 25 p. f : -30.
Lettre A Monfieur D L. S E R R U R I E R, au fujet de
fon Sermon fur l'attachement etc. par L. G. JAMES,
Pasteur de l'Eglifc Wallonne de Breda. Amfterdam ,
chez W. Mesfchert. 1835. gr. en 8vo. 26 p. f : - 30.
Rdponfe donnee par le retour du Courier A la Lettre
de MOIffiCUr L. G. JAMES, par D L. SE RR GRIER. A Dordrecht, chez J. van Houtrilve , Jr.
1835. gr. en 8vo. 1 p. f : -10.

Wenken aan mime Gemeente , bij het lezen van een on.
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Thugs door den Eery. Heer DE COCK, Predikant
te Ulrum , uitgegeven gefchrift , gerigt tegen de Weleery. lieeren MEIJER BROUWER en REDDINGIUS, Predikanten te Uithuizen en Asfen. Door
W. J. TENCKINCK, Predikant te Tzum. Te EraTicker , bij G. IJpma. 1834. In gr. 8vo. 64 Bl.
f : - 60.
Befchouwing van de Beliplenis des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland , overgezien in de Synode Nationaal , laatst gehouden te Dordrecht in
1618 en 1619. Naar aanleiding van het Antwoord
van J. A. SMEEDES en R. J. VEENINGA, aan
den Hoogl. HOES TEDE DE GROOT. Te Groningen, bit W. Zuidema. 1834. In gr. 8vo. 34 Bl.
f - 30.

W ederom vocgen wij eenige flukjes van den dag, als

nicer of min tot hetzelfde onderwerp betrekking hebbende , bij elkander,, om een kort woord over elk te
zeggen.
No. 1 , 2 , 3. Loffelijk is de bedoeling van den Heer
SERRURIER met zijne Leerrede over MATTII. XIII:
25 , tot het op den titel uitgedrukte einde; loffelijlc ook
over het algemeen de wijze , waarop hij zich van zijne
tank gekweten heeft. Het is toch maar zoo , getrouwheid aan het groote grondbeginfel der Hervonning , vrij
en van menfchelijk dwanggezag onafhankelijk onderzoek
der H. Schrift , als de zekerile kenbron der Godsdienstleer, zou voor de groote dwaling behoeden , dat men ,
onder welken naam of fchijn dan ook , later menfchenwoord nevens of boven Gods Woord wil flellen. Rec.
zou zelfs wel wenfchen , dat SERR.URIER dit denkbeeld nog weer ontwikkeld had doen uitkomen : dit
zou nog meer kracht aan het betoog hebben bijgezet.
Op de voor het overige hartelijk getlelde Leerrede, als
tot het vak der kanfelwelfprekendheid behoorendc, zou
Rec. nog wel eenige aanmerking hebben. Zoo vindt
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hij b. v. den tekst niet zeer gelukkig gekozen : dezelve
heeft eigenlijk flechts betrekking op les erreurr etc. ;
mar het hoofddoel der Leerrede , l'attachement etc.,
zal men er niet ligt in vinden. Op de verdeeling : 1.
L'ennemi est vent' , qui a fend de l'ivraie parmi le
ble. 2. P pis it f'en est alit. 3. Ii l'a fait pendant
que les hommes dormaient , zou Rec. aanmerken , dat
hij in de woorden : Puis it f'en est alit, zoo veel
„ fens profond" (p. 15) niet vindt , om daardoor te
verftaan „ la dislimulation , qu'on emploie pour aboutir
„ a fes vues" : hij meent eerder, dat die woorden ilechts
ter voltooijing van de teckening in de gelijkenis dienen ;
of zoo zij al moeten overgebragt worden , dan komt het
hem ordelijk voor , het derde punt v6Or het tweede te
zetten , of nog liever .dezelve te vereenigen , en in het
eerfte deel der Leerrede te handelen over het kwaad ,
dat de vijand fticht , en in het tweede over de middelen , waarvan hij zich daartoe bedient. Doch Rec. kan
hierbij , en bij hetgene , dat hij verder zou kunnen in
bedenking geven , niet langer flilftaan , en wil ook het
goede zaad , dat bier geflrooid is , in zijne werking niet
verhinderen. — De Heer jAmEs fchijnt hierover anders gedacht te hebben ; want hij valt zijnen Ambtsbroeder aan over twee punten in deszelfs Leerrede , waarin
hij de Gereformeerde Kerkleer zal geloochend , aangevallen en gelasterd hebben, Rec. moet zeker zoo ver
Diet zijn in de Geestelijke Plantkunde , als de Heer J Am E s , dat hij in dit zaaifel geen onkruid van de tarw
heeft kunnen onderfcheiden. S E R R u R i E R heeft
zijnen Ambtsbroeder met omgaanden post een antwoord
toegezonden ; en dit beftaat hierin , dat de keerzijde van
den tweeden titel deze Latijnfche fpreuk voert : Saepe
praestat negligere, quam redargttere , en op de eerfte
en eenige bladzijde , behalve een gewoon boven- en onderfchrift van een' brief, deze woorden te lezen ftaan:
„ Je ferai plus bref que vous. Voici ma reponfe : vous
„ n'avez pas compris mon Sermon." Dit laatile nu is
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Rec. in de hoofdzaak wel met hem eens , mar acht het
toch nict der moeite waardig , dit alleen voor 10 centen
in de wereld te zenden. Zoo SERRIIRIER al bet
negligere niet in den flriktften zin wilde toepasfen , dan
lion zulk eene kleinigheid misfchien in cen Tijdfchrift
een klein plaatsje beflagen hebben. Had hij daarentegen
tot het redarguere willen befluiten , (Rec. zou niet van
deze meening gewcest zijn) dan zou bet hem niet moeijelijk gevallen zijn , aan te toonen , dat en waarin JAME s hem niet begrepen heeft ; dat het gemakkelijker is ,
eene menigte Bijbelplaatfen op elkander te flapelen , die
op den klank of iets fchijncn te bewijzen , dan dczelve
op goede taalkundige gronden nit te leggen , van well:
laatfle JAME s noch hoogte noch diepte fchijnt te hebben ; dat JAME s op ,, les ecrits d'un F RI T Z S C HE
„ et ces miferables Rationalistes Allemands" fmaalt ,
waarfchijnlijk zonder dezelve gelezen te hebben , althans
den een met den ander verwarrende : dit en weer zou
de Dordfche Brieffchrijver hebben kunnen bewijzen. Rec.
heeft geen lust , om in deszelfs plaats dezen ondankbaren arbeid op zich te nemen , waarvoor hem waarfchijnlijk noch SERRURIER noch bet Publiek danken zou.
Hij gaat dus over tot
No. 4, waarin de Tzumfthe Leeraar TENCKINCK,
met bedaardheid , ernst en hartelijkheid , Wenken aan
zijne Gcmeente geeft , naar aanleiding van bet beruchte
gefchrift, dat bij fommigen van dezelve nog al ingang
voud ; maar wenken , die ook wel door andere Gemeenten molten opgemerkt en ter harte genomen worden.
Hij toont in treffende proeven aan , dat DE COCK zich
in het bewuste gefchrift als een ellendig Bijbeluitlegger ,
en als een liefdeloos veroordeclaar van zijne Ambtsbroeders ten toon Voor verder uittrekfel in een kort
beak is het flukje niet vatbaar. Om den goeden geest ,
die er in heerscht , heeft Rec. , offchoon in 't geheel
geen liefhebber van zulke lectuur,, en eigenlijk partij
zoo veel wederlegging niet waardig keurende , hetzelve
met zeker genoegen gelezen.
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Zulken goeden geest wont ook de ongenoemde Schrijver van No. 5. Hij doorloopt kortelijk eenige punten
der Nederlandfche Gereformecrde Geloofsbelijdelds , en
toont aan , dat zij aan de eene zijde alle boogfcbatting
verdient , zich dikwijls vrij wat liberaler uitdrukt , dan
eenige latere Hervormden , en vrij is van die bijhangfels , waaraan fommigen ook in onzen tijd hooge waarde
hecliten ; maar dat zij ook aan de andere zijde blijken
draagt van menfchelijke feilbaarbeid , zwakheid en ongelijkheid aan zichzelve , en dus even min, als eenig ander
fymbolisch fchrift , gerekend han worden in alles en
letterlijk met Gods Woord overeen te ftemmen. — Rec.
zou bier of daar nog wel wat bij te voegen of te wijzigen hebben ; maar , zoo als bet is , moge dit ftukje
bijdragen , wat het kan , om te doen zien , dat bet ongerijmd is , aan menfchelijke Tormullerfehriften in het
Ituk van Godsdienst eenig verbindend gezag toe te fchrijven , en te gelijk bet Protestantfche beginfel ongefchonden te willen behouden. Voor het overige ziet Rec.
weinig nuttigheid in zulke heele of halve Apologien en
aanprijzingcn van oude fymbolifche fchriften : men moge
er toch zoo veel goeds van zeggen , als men wil , men
zal , onpartijdig fprekende , moeten erkennen , dat zij in
hull geheel naar de vorderingen en behoeften van dezen
tijd niet berekend zijn ; en waartoe dan voor dezelve
zich zoo zeer in de bres geileld ? Men finale er Diet
op ; maar men verheffe ze ook niet , als altijd blijvende
meesterflukken ! Moet men er van fpreken , dan wijze
men , op grond van rede en Bijhel , met bezadigdheid
en befcbeidenheid , maar tevens opregt en rondborilig ,
er de gebreken van aan ! en voor bet overige late men
ze in hunne waarde en onwaarde , als historiseh-dogmatifche Protocollen van vroegeren tijd , die niemand
verbinden !
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Handboek der bitzondere Pathologie en Therapie van
Dr. j. W. H. CONRADI, naar de vierde Hoogd.
Uitgave vertaald door j. B. STOK VIS, J R, M.
Dr. Hien Deels 2de Stuk , bevattende het Leerfluk
der Ontflekingen. Te Amfierdatn, bij S. de Grebber.
1834.1n gr. 8vo. Van bl. 145-534. De beide Stukken f 5 - 25.

Van het Iften D. ifte St. gaven wij een kort verflag
in dit Tijdfchrift , No. XII. voor 1833 , bl. 512. Het
bevatte de Inleiding en het leerfluk der Koortfen. Het
voor ons liggende moet de Ontflekingen behandelen. Voorwaar eene naar den tegenwoordigen stand der wetenfchap
niet gemakkelijke taak ! In XXI Hoofdftukken worden
de ontftekingen der meest belangrijke deelen befchreven.
In drie andere , XXII—XXIV , zullen de rheumatifche ,
zinking- en roosachtige ontflekingen overwogen worden.
In H. I wordt over de ontfteking in het algemeen gebandeld. Dit . belangrijk onderwerp , een punt van zoo
veel gefchil en van zoo vele uitcenloopende gevoelens ,
wordt bier vrij kort afgedaan. Wij zien intusfchen met
genoegen dat de Schrijver zulke bronnen opgeeft, welke
het verder onderzoek op eene doelmatige wijze bevorderlijk
kunnen zijn. De Histoire des inflammations chroniques
van B R O U S S AIS, en vooral de Histoirc anatomique
des inflammations van G E N D R I N, worden bier met
regt vermeld. De mededeeling van HUFELAND,Journ.
der pr. Heilkunde , 1829. 1 St. (Jan.) had bier cchter
ook eene plaats verdiend. Wanneer de beide eerflen ons ,
bij het plaatfelijke der ontfleking , haar verfchillend voorkomen , naar de verfchillende weeffels , waarin zij zich
ontwikkelt , voortreffelijk aanwijzen , bepaalt de laatfle
ons met niet minder grond bij het meer algemeene , dynarnifche der ontfteking. De verfchijnfels der ontfteking ,
gewijzigd naar de deelen, waarin zij zetelt , kunnen niet
juist omfchreven en daardoor gekend worden, indien men
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ze niet in de aangedane plaatfen tracht op te fporen ;
maar de prikkel , die de ontfteking opwekte , de ternwerking , die hij voortbragt , verdienen evenzecr de aandacht , als de veranderingen in de bewerktuiging , welke
daarvan het gevolg zijn. Hetgeen in het lcvend ligchaam
de eigenlijke ontfteking is , kunnen wij niet nagaan ; zij
is eene eigenaardige wijziging der levenskracht ; maar om
deze reden mag ook niet uit het oog verloren worden ,
dat hetgeen de ontleedkundige ziektekunde aanwijst niet
meer tot de fpheer van het leven behoort. De overblijffels der ontfteking in de bewerktuiging ftaan tot de
ontfteking in het levend ligchaam als het portret tot het
levend voorwerp. Het eerfte geeft ons de gelijkenis ,
maar kan nooit de uitdrukking van den geest , die alleen
levend maakt , zigtbaar maken. Ook het fprekendfte afbeeldfel verliest kracht en beteekenis , wanneer het levend voorwerp er zich naast plaatst. Intusfchen weet
men , hoe verre een meesterlijk penfeel het brengen kan ,
om in een welgelukt afbeeldfel te toonen , wie de man
geweest is , welken de fchilder tracht te vertegenwoordigen. Zoo wijst de meesterlijke hand in de ontfteking
en blootlegging der weeffels , geholpen tevens door eene
gezonde redeneerkunde , zoo treffende trekken en fchakeringen aan , dat , zelfs bij de onmogelijkheid. , om het
leven tot een onderwerp van ons onderzoek te kunnen
doen dienen , wij in het voortreffelijk en aan de natuur
ontleende beeld tot eene mate van kennis kunnen komen ,
zoo als die flechts langs dezen weg kan verkregen worden.
Offchoon de Schrijver bij de bijzondere ontftekingen
de bronnen meer vermeld , dan er een uitgebreid gebruik
van fchijnt gemaakt te hebben , zoo is daarmede toch
reeds een groote flap gedaan tot grondiger kennis der
verfchillende ontakingen , welke tot dusverre veelal te
oppervlakkig in de leerboeken behandeld werden.
De hooggeroemde verdeeling der ontfteking , naar derzelver uitingen , in active en pasfive , zonder behoorlijke
inachtneming der verandcringen in de weeffels , .heeft eene
zekere oppervlakkigheid ten gevolge gehad , welke aan
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het naauwkeurig onderzoek groote afbreuk gedaan heeft.
Te dezen opzigte ziet de Geneeskunde ook groote hervormingcn te gemoet , waartoe men van onderfcheidene
kanten de toebereidfels ontwaart. De wenken van ozoN D i
en NE u MANN zullen te dezen niet onopgemerkt blijven ; en het is te wenfchen , dat in een land , waar
fteeds de ontleedkundige ziektekunde zulke aanzienlijke voorftanders en beoefenaars telde , een RUYSCH,
BONN en EDUARD SANDIFORT plaatsvervangers
zullen vinden.
Bij de ontfleking der herfenen , II , zijn reeds onderfcheidene der nieuwere Franfche Schrijvers over dit onderwerp , en met vrucht , geraadpleegd ; er blijft echter
nog veel' te onderzoeken over. Offchoon bet gebruik
van fterke dranken, bl. 203, onder de opwekkende oorzaken der herfenontfleking in het algemeen gerangfchikt
wordt , heeft echter de aandoening der herfenen , welke
op bet aanhoudend misbruik van geestrijke dranken
volgt , en bekend is onder den naam van delirium
tremens , iets eigenaardigs. Of evenwel de opium , een
in deze gevallen bijzonder werkzaam middel , dien van
een fpecifiek daartegen mag dragen , is tot nog toe door
de ondervinding niet genoeg geflaafd. Ontlasting bevorderende middelen fchijnen wel zoo veel tot de genezing dezer zonderlinge aandoening bij te dragen. Het nut
der panboring tegen verettering der herfenen ten gevolge
van ontfleking , om den ctter daardoor te ontlasten ,
klinkt ftelfelmatig fraai , maar zal van weinig nut zijn ,
vooral wanneer de ontiteking in de vliezen huisvest , en
meer door eene oppervlakkige uitzweeting dan wezenlijke
verzameling van ctter achtervolgd wordt. De ontfteking
van het ruggemerg worth in weinige § § afgedaan. Offchoon altijd bier nog veel duisters beflaat , had de oogst
uit het reeds daaromtrcnt medegedeelde rijker kunnen zijn.
Vooral zouden enkele wenken niet te onpas komen , om
tot een nader onderzoek te leiden , of fommige aandoeningen van de rugge- en lendenftreek , welke al fpoedig
als van eenen rheumatifchen aard befchouwd en als zoodanig behandeld worden , niet dieper gezeteld zijn , en
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fomwijlen niet uit de deelen , die den rug bekleeden ,
voortkomen , maar van uit het ruggemerg zelf uitgaan.
Bij de geneesmiddelen tegen den flependen vorm dezer
ziekte had de Strychnine althans rnogen vermeld worden. — Terwijl de oogontfleking in een eigenlijk geneeskundig werk niet dan met bekorting kan vermeld
worden , zoo is bet Hoofdfluk , aan Naar gewijd , toch
wat fchraal uitgevallen. 't Ware haast beter, naar den tegenwoordigen flaat der Oogheelkunde, van Naar gezwegen. Wat zegt toch een algsmeen voorfchrift van behandeling , waar de gelukkige of ongelukkige uitkomst
zoo vaak afhangt van de juiste herkenning van bet punt,
van waar de ontfleking uitgaat ?. Het is aan den eenen
leant waar, dat de ontfteking zich zelden bij enkele deelen van het oog bepaalt (bl. 216 , foot) ; maar dat ontfleking van het vaatvlies , netvlies , beursje van de kristallens de toevallen zoo gemeen zoude hebben, als c o NR. A D I dit daar ter plaatfe doet voorkomen , ftrijdt met
de ondervinding. De ontileking van het regenboogvlies
(iritis) werd vroeger ook niet fcherp onderfcheiden ,
en wat heeft federt de ondervinding daaromtrent niet geleerd ; hoe hangt niet het behoud des gezigts van eene
fpoedige herkenning dezer ontileking af,, en welken invloed heeft zij niet op de behandeling ? Wat de zoogenoemde Egyptifche oogontfieking betreft , zij vooral
kan niet in het voorbijgaan behandeld worden. Sedert
de uitgaaf van dit work heeft ook de Oogheelkunde nog
al belangrijke aanwinfien gedaan. De Vertaler zoude door
het bijvoegen van enkele later , of mede in ons vaderland uitgekomene welken , de volledigheid zijner vertaling zeer kunnen bevorderen. Zoo misten wij reeds bij
de behandeling der etteraffcheiding de belangrijke Disfertatie van den reeds fpoedig na het uitgeven derzelve overledenen Geneeslieer CORNET Cc Leyden. — Bij ontftekingen van het oor words doorgaans to weinig om
de mededeeling aan de herfenen gedacht. (*) Daar men
(*) Vergel. Notizen aus den: Gebiete der Natur u. Heilkande , No. 880 , bl. 345.
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tot nog toe van het plaatfelijk gedeelte dezer ziekte zoo
weinig zekers weet , is het zaalt , haar in verband met
het nabijgelegen gewigtig deel te befchouwen. De aanmerking bl. 245 verdient behartiging. Het is ons uit
enkele gevallen waarfchijnlijk geworden, dat eene als ooronttleking opgegevene ziekte eigenlijk ontfteking voornamelijk van het zijdelingsch herfengedeelte was ; latende
wij het echter onbepaald , of de ziekte , wier begin wij
niet hadden waargenomen , van de herfenen zelve was
uitgegaan , of vans het oor naar dezelve overgeplant
werd. — Dat de voorzegging bij ontfteking der fpeekfelklieren (bl. 252) in het algemeen gunflig is, wanneer men er de mumps of oreillons onder verftaat, fchijnt
ftrijdig met de algemeene ondervinding. Hare behandeling vereischt vele omzigtigheid ; en waar men de vooruitzigten gunftig /telt , daar worth de voorzigtigheid
doorgaans niet op het zorgvuldigst behartigd ; bij alle
aangewende zorg, wordt dikwijls de lijder nog het flagtoffer deur in den beginne fchijnbaar goedaardige , wei
nig beteekenende ziekte.
(Het vervolg en flot hierna.)

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootfchap van
Kunften cn iretenfchappen. XVde Deel. Batavia.
1833. XII en 232 bl.

Dit Deel der Verhandelingen van het Genootfchap te
Batavia behe/st eene Javaanfche Spraakkunst , opgefleld door wijlen A. D. CORNETS DE GROOT, en
door hem bij uiterften wil aan het gemelde Genootfchap
vermaakt. De uitgave daarvan is bezorgd door den Heer
J. F. C. G E R I C K E, Directeur van het Javaansch
Inflituut te Sperakarta , welke daarbij een Voorherigt
en eenige Aanteekeningen gevoegd heeft. Rec. , die van
vorige Deelen der Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootfchap in der tijd verflag gaf,, kan over dit vijf-
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tiende Deel Been oordeel vellen , daar hij met de JavaanTone taal onbekend is : hij vergenoegt zich dus met de
aankondiging dezer Spraakkunst ; terwijl het hem aangenaam zal zijn , zoo een of ander bekwaam taalkenner
in dit Tijdfchrift eene beoordeeling van dezelve wil geven.

Fergellykende Ontleedkunde der Engelen. Eene Schets
door Dr. BI I s E s. Uit het Hoogduitschvertaald. Te
Amfterdam, bij H. D. Santbergen. 1835. In gr. 8vo.
53 Bl. f - 60.

D

ie eens tot het fchrijven gekomen is , blijft fchrijvende ; dit bevestigt de dagelijkfche ondervinding ; —
die eenmaal als geestig Schrijver optrad , en deze poging wêl gelukken zag , blijft niet alleen fchrijven , maar
tracht Reeds geestig te bijven , en , ware het mogelijk ,
nog altijd geestiger te worden. De ondervinding leert echter , dat zulke pogingen hoogst zelden het voorgeftelde
doel bereiken. Geestig wezen en geestig fchrijven hangt
niet van een opzettelijk voornemen , maar van gunftig
medewerkende omftandigheden af. Die naar een gezelfchap gaat om geestig te wezen , wordt doorgaans laf ,
en die door het ftreven naar geestigheid het zoo verre
gebragt heeft , dat het gezelfchap meent een regt op deszelfs geestigheid verkrcgen te hebben , wordt eindelijk
voor het gezelfchap vervelend ; de geestigheid ontaardt
in potfenmakerij. Die opzettelijk en bij herhaling als
geestig Schrijver wil optreden , en dit in zekeren zin niet
aan het toeval overlaat , of aan het gunflig oogenblik
gehoor geeft , verraadt juist door dit ftreven naar geestigheid , dat hem ontbreekt hetgeen toch niet gezocht
wil wezen , maar zich bij den geestigen in een gelukkig
nur ongezocht aanbiedt. Of zoude een ST- ERNE, zonder MISES daarom nog met VORIC K te vergelijken ,
angflig 'naar geestigheid en humour geftreefd hebben, waar
zij als eene milde bron nit zijne pen vloeit , prikkelende
en verkwikkende tevens , bijtende en toch niet kwetBOEKBESCH. 1835. NO. 11.
Hh
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fende , fcherp en niet beleedigende ? Het kost waarlijk
moeite , (om tot het voor ons liggende werkje terug te
keeren) uit den inhoud van dit gefchrift te verflaan , of
de Schrijver hier geestig, bedillende , goedkeurende of
hekelende heeft willen zijn ; of hij overdrevene gevoelens
eta ftelfels wilde gispen , dan wel in een voordeelig licht
trachten te ftellen. Zoo geestig zijn gefchrift over de
Cholera , zoo geestig zijne lofrede op de hedendaagfche
Genees- en Natuurkunde was , zoo afnemende vertoonde
zich reeds die geestigheid bij de befchouwing der Maan, alsof deze daarop door hare verfchillende fianden eenigen invloed fcheen uit te oefenen. En nu hij tot de Engelen en
tot de fplieer des lichts zich wil verheffen , fchijnt het
hem als ICARUS te gaan. Is de bolronde vorm de
oorfpronkelijke , het bolletje de laatfle , waaruit al het
bewerktuigde wordt zamengefteld , met welk doel wordt
er dan mede gefchertst ? Het is een natuurverfchijnfel ,
even min daarvoor gefchikt als voor eene hoogdravende
befpiegeling , het uitvloeifel van eene dikwijls zichzelve
niet begrijpende Natur-philofophie. Tot deze fchijnt hier
meer overhelling dan afkeer. Stijl en uitdrukkingen zijn
dikwijls zeer plat. Die de menfchelijke bewerktuiging
eene verongelukte of liever eene eerst halfgelukte poging
kan noemen , toont weinig eerbieds voor haren Formeerder te hebben. Zulke uitdrukkingen zijn zoo ledig van
zin , als de hoogdravende , dat het zonlicht Jlechts de
hoogtOsfakkel der Engelen is ! Dan had een CICER.0
hoogere gedachten van de fchepping des menfchen , en,
zonder diep in deszelfs fijnere bewerktuiging te zijn
doorgedrongen , die elk, dezen weg inflaande , met des
te grooteren eerbied zal vervullen , was de mensch hem
het afbeeldfel eerier hoogere werking , van welke de Heidenfche wijsgeer met een , menigen natuurkundigen Christen befchamend , ontzag fpreekt. — Naar ons gevoel ,
had djt gefchrift wel onvertaald mogen blijven.

G. GROEN VAN PRINSTERER, ARCHIVES. 471

Archives ou Correspondance inedite de la Maifon
d'Orange - Nasfau. Recueil public , avec autorifa.
tion de S. M. le Rol , par Mr. G. GROEN VAN
PRINSTERER, Secthaire du Cabinet de S. M.
Ie . S6rie. P. I. (1552-1565.) Leide , S. et J. Luchtmans. 1835. 8vo. 296 pag. , avec 6 p1. fac - funif 4 - 80.

Z

oo wel het onderwerp zelve , (de opheldering der Gefchiedenis uit echte brieven en flukken van het Huis
Oran je-Nasfau , federt de vereeniging dier beide titels
onder 'WILLEM als de naam van den Redacteur ,
den Heere GROEN VAN PRINSTERER, (die zich
door zijne P rofopographia Platonica als Letterkundige, en
door een paar gefchriften over het fchrijven der Vaderlandfche Historic als Gefchicdkenner zoo voordeelig heeft onderfcheiden) geregtigden bet Publiek tot hooge verwachtingen van dit work. Het loopt toch over het belangrijkfle
tijdperk onzer Geichiedenis , die van den hoogflen bloei
des gezametil(iken Nederlands , gevolgd door fmadelijke
onderdrukking van den geest en verheffing van het vrije gemoed tegen de' kluisters der Inquifitie en de met bloed gefchrevene plakkaten, en, na eene worfleling op leven en dood,
vervangen door de volledige zegepraal der Republiek en
der vrijheid. Zulk een tijdvak uit de brieven der hoofdperfonen van het groote Drama (alleen voor vrienden
of bekenden , niet voor het Publiek gefchreven , en dus
den fchrijver vertoonende zoo als hij is) moest hooge belangllelling
Wij kunnen echter niet zeggen , dat aan onze hooggefpannen verwachting tot nu toe volkomen voldaan is.
Omtrent de fpringveren der groote gebeurtenisfen , die de
verdrukking en den daarop gevolgden afval voorbereidden , vindt men bier weinig , dat onze weetgierigheid kan
bevredigen. (Het is echter mogelijk , dat het volgende
Deel ons daaromtrent meer zal voldoen.) De groote ZW
IIh 2
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ger was zwijger ook op het papier. In dit geheele Deel
komt hij wel voor als naauw bevriend met de Duitfche
Protestantfche Vorften maar hij laat zich niet uit op
eene wijze , waaruit men groote toekomflige ontwerpen
zou kunnen raden ; een bewijs , zoo het fchijnt , Of dat
WILLED[ I niet ligt iets aan het blifvendc fchrift toevertrouwde , 6f dat zijne volgende daden zich ecrst uit
de gebeurtenisfen en omilandigheden ontwikkelden. —
Doch trachten wij van dit werk een doorloopend verflag to geven.
De Koning had vrijheid gegeven tot het bekendmaken
van een gedeelte zijner Archiven. Hij had die taak opgedragen aan den daartoe in de hoogfte mate bevoegden,
reeds genoemden Uitgever. Daar het grootfle gedeelte der
brieven en flukkea in de Franfche tale vervat is, moest
deze — toen reeds gedeeltelijk en thans nog meer de taal
van gemeenfchap der befchaafde klasfen in Europa —
ook die der Redactie zijn. De FIcer GR.OEN VAN
P R I N S T E R E R heeft in eene uitnemend gefchrevene
Voorrede doen zien , dat hij ook voor dit deel zijner
taak ten voile berekend was. Dezelve is in eenen voortreffelijken, godsdienftig vaderlandfchen geest gefchreven,
en daprbij echt Fransch (niet Hollandsch met Franfche
woorden). Daarbij heeft dezclfde verdienitelijke Geleerde , door ophelderende aanteekeningen omtrent de perfonen en zaken , in deze briefwisfeling vervat , blijkcn van
uitgebreide historiekennis gegeven. Het werk zal in fer
of reekfen uitkomen , waarvan de eerite de tijden-ries
van WILLEM I , en dit Deel de jaren 1552 tot 1565
behelst. Het getal der daarin vervatte brieven bedraagt
123. Zij zijn naauwkeurig naar de oorfpronkelijken afgedrukt, en daardoor en in ftijI en in fpelling hoogst gebrekkig, ja wel eens onverflaanbaar. De Vorften en Grooten waren in de zestiende Eeuw nog niet met de letterkundige vorderingen van hunnen tijd medegegaan ; zij
konden , ja , fchrlyven, maar hoe '?.. . . Nogtans mogt
de verdienftelijke Uitgever hier de diplomatifche naauwkeurigheid niet aan de duidelijkheid opofferen.
Na een kort onderzoek van den Redacteur omtrent
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onderftelde Gedenkfchriften van w I L L E M I, waarvan
D ' ESTRADES gewaagt , maar wier beflaan , als een
zamenhangend ' geheel, wordt in twijfel getrokken, vinden
wij eerst tweeentwintig brieven des Prinfen aan zijne eerfte
Gemalin, ANNA VAN EGMOND, Gravin van Buren,
Mocdcr van F I L I P S WILLEM. Dezelve zijn vrij
onbeduiclencl , en loopen over kleinigheden van den oorlog met Frankrijk van 1552 tot 1557, en over huifclijke
zaken. Daarop volgt , na het berigt van het overlijden
zijns Vaders , eene reeks van brieven des Prinfen betrekkelijk de huwelijksonderhandeling met ANNA van Sakfen , ednige Dochter van den beroemden MAUR.ITS,
Keurvorst van Sakfen. Hier klimt het belang. \Vij zien
daaruit , hoe de Prins reeds door het aanzoek tot den
echt met de Dochter des grooten befchermers der Protestanten tegen KAREL V, wien deze den Godsdienstvrede had afgedwongen , geheime overhelling tot de Gods-.
dienst zijner Ouderen, het Protestantismus, toonde. Doch
de omftandigheden noodzaakten hem , die zucht te verbergen, en this vond de vermaarde FILIPS van flesfen,
Grootvader der Sakfifche Prinfcs , aanmerkelijke zwarigheden in dit huwelijk ; terwiji Keurvorst A U G usTu s,
Naar Oom , (na het vroegtijdig fneuvelen van haren Vader) integendeel hetzelve zocht te bevorderen. Er fchijnt
bier eene geheime drijfvecr te hebben plaats gehad , die
wij door den geachten Uitgever niet duidelijk vinden aangetoond. Keurvorst A U G U S T U S was geareng Luthersch en een vijand der Calvinisten. Hij , gelijk het
geheele Huis van Sak fen uit de linie van Hertog A LB E R T, (ook zijn Broeder DI A U R I T s in den .vroegeren tijdkring zijns levens) was noch van de Roomfche
Kerk , noch van den Kcizer z66 afkeerig als hunne Neven uit de linie van ERNST, en wilden dus wel gaarne
eene huwelijksverbindtenis met den gunfteling des overledenen Kcizers , die ook bij Koning FILIPS, zoo 't
fcheen , in hooge ecre flond , al had hij ook zijn geloof
verzaakt, om het Prinsdom Oran je te winnen. (Zij wisten waarfchijnlijk niet , hoe hij dit flechts gedwongen
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gedaan had , en Dog altijd zeer gunftig dacht omtrent de
Protestanten en het Protestantismus.) Van deze doorgaande denkwijze der Sakfifche Albertiners hebben ook
hunne vervolging der zoogenoemde Krypto-Calvinisten ,
hun gedrag in den dertigjarigen oorlog , waarin zij de
zaak der Hervormden verrieden , en hun gemakkelijke
overgang tot de Roomfche Kerk , om de weinig begeerlijke kroon van Polen te winnen , flellige blijken gegeven. Geheel antlers dacht de waarlijk groote F I L I P S
van Hesfen, de vricnd van LUTHER en MELANCIITH o N , die in zijne lange loopbaan al het mogelijke
deed , om LUTHER en ZWINGLI te vereenigen ,
daartoe te Marburg eene bijcenkomst deed plaats hebben , en naderhand de Lutherfchen en Calvinisten zocht
te verbroederen. Hij blaaktc van gcheel anderen liver
voor het Protestantiche beginfel , dan MAURITS of
AUGUSTUS. Hij was de boezernvriend van j A N
FREDERIK, dat verhevene offer der flaatkunde , die,
bedrogen , als mensch oneindig hooger flond dan de bedriegers KAREL V en MAUR' T s. Het was natuurlijk , dat zulk een man huiverig was , zijn vlcesch en
bloed (zie den 28ften brief) in afgodifche grznvelen te
fleken , en Naar aan eenen man te geven , dien hij , hoezeer dezelve Vliesridder en Stadhouder van drie rijke Gewesten was, toch als eenen Renegaat van het ware geloof
moest befchouwen. Vandaar , dat wij dezen tegenftand
(die toch vruchteloos was) als eervol voor de gedachtenis van FILIPS den Grootmoedigen befchouwen , en
dat wij het gezegde van eenen ongenoemden , aan Graaf
G U N T H E R van Schwarzbzerg medegedeeld , dat F
licver zijne eigene Dochter aan Prins WILLEM
zou hebben uitgetrouwd, voor geheel ongegrond houden,
en flechts verzonnen uit fpijt over 's Landgraven mannelijken tegenfland. Veel hell bragt dit huwelijk den Prins
Diet aan. Zijne Vrouw was van ondragelijke luimen en
een flecht gedrag , waarover hij zelf klaagt (zie den
109den brief) en gelijk ook van elders bekend is. Maar,,
hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen der Voorzienigheid !
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datzelfde huwelijk , waarin Landgraaf FILIPS, als
goed Protestant , (en uit zijn gezigtspunt niet ten onregte) zoo vele zwarigheid vond , gaf den oorfprong aan
eenen jongen Held, die, meer nog dan zijn Grootvader
en naamgenoot MAURITS, de voorvechter en fleun der
Protestantfche zaak werd , zonder wien dezelve in Nederland misfchien zou bezweken zijn, en dan ook in
Duitschland groot gevaar zou hebben geloopen.
De brieven aan en van FILIPS van Hesfen diens
Zoon 'WILLEM den IFifgen, AUGUSTUS van Sakfen , G U N T H E R van Schwarzburg en andere Duitfche Vorften zijn in 't Hoogduitsch , maar , dewijl het
proza en de fpelling dier taal toen nog niet gevormd
waren , mede voor hem , die geen opzettelijk beoefenaar
der oude Duitfche taal is , zeer moeijelijk te verilaan ,
ten minfl:e fommige brieven ; die van den jongen Landgraaf WILLEM van Hesfen onderfcheiden zich door
duidelijkheid en fomtijds door kracht.
Over 't algemeen vinden wij pier veel over de Duitfche zaken , waarin de Prins (ook een Duitsch Rijkslid
wegens Nasfau) zeer veel belang itelde. Onder anderen is er een belangrijke brief van den Graaf van Schwarzburg, waarin hij bijzonderheden nreledeelt nopens eene
bijeenkomst van Duitfche Protestantfche Vorften te Naumburg in 1561, waarop de Paus ook Gezanten afvaardigde, om die Vorften tot bijwoning der Trentfche Kerkvergadering over te halen, maar waarop hij een fcherp antwoord
ontving. Op de woorden aan onzen geliefden Zoon
(het opfchrift der brieven van den Paus) was het antwoord : Zij wisten niet, dat zij 's Paufen zonen waren:
hoopten , dat hunne moeders deugdzaam waren geandere vaders haddengehad. (Bl. 51.)
weest , en dat
Hierop volgen nog eenige Franfche brieven, betrekkelijk dezelfde zaak, tusfchen den Prins en zijn' Broeder,
den ridderlijken LODEWIJK. De laatfte fchrijft wel eens
Hoogduitsch , maar meest Fransch, fomtijds Fransch en
Hoogduitsch in denzelfden brief , (b. v. Br. 51) de eerfle doorgaans Fransch. Er is geen enkele Nederduil-
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fche brief in dit ganfche Deel. Men ziet dus , in Welk
eene diepe minachting onze taal destijds bij de Grooten
1lond; want ook EREDERODE en LODEWIJ It van
Nasfau fchrijven Fransch aan elkander. Eerst met de
onafhankelijkheid begon ook onze taal te herleven. ('s
Prinfen 4pologie in 1580 is in het Narlandsch gefteld.)
In de Hoogduitfche verklaring, door den Prins , bij zijn
huwelijk met de Prinfes van Sakfen , tot gerustftelling
barer bloedverwanten , uitgegeven , wordt verzekerd, dat
de Prins de Freule van de WARE Christelilke Godsdienst
der Augsburgfche Geloofsbel9denis , waarin zfj opgevoed en onderwezen is , niet zal aftrekken, maar ongefloord bij dezelve zal laten, zoodat zij ook het Sakrament van het ligchaam en bloed onzes Heeren J. C.
Haar de regte inflelling onder beiderlei gedaante veilig
en zonder gevaar zal kunnen gebruiken ; en hij belooft
verder , de kinderen uit dit huwelijk ook in de ware
Godsdienst der Augsburgfche Geloofsbeliidenis te zullen
doen ondernqzen. (Zie bl. 63.) Hiertcgen ftaat over ,
in hetzelfde jaar 1561 , een Latiinfche brief aan den
Paus over de gefteldheid van zijn Prinsdom Oranje ,
waarin de Hervormden veel velds gewonnen hadden ,
maar door den Pans bedreigd werden , die het naburige
Avignon bezat. Prins WILLEM wenscht daarin , dat
de ketterfche pest ,... met even veel gemak als zij
ingevoerd is , ook kon uitgeroeid worden. Dit algemeene
kwaad , dat ook andere naburige volken befmet haft ,
moest , niet alleen wegens de verkeerdheden der tifien,
maar ook om de zinneloosheid der tijolgenooten , niet
flechts door firafen , maar ook door zuivere leeringen
verholpen worden. Verzette men zich tegen deze leeringen door firfidige onderrigtingen, zoo zouden de
fchuldigen door verbeurdverklaring van goederen en govangenis worden gefiraft. Verder betuigt de Prins zijne
verkleefdheid aan het Roomfche geloof en gehoorzaainheid
aan den Pans. (Zie bl. 72-74.) Wij erkennen met den
Uitgever , dat de omftandigheden moeijelijk waren ; niaar
twee zulke lijnregt ftrijdige verklaringen zijn toch niet
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beflaanbaar met ronde opregtheid, die niet op de eene plaats
kan doen vervolgen , hetgeen zij op de andere voor waarheid
erkent. Het was ook te vergeefs , dat de Prins zich tot
dien flap vernederde : de fad

Orgn;e werd toch door de

Roomschgezinde opfandelingen, aangehitst door de Paufelijken uit

Avignon,

ingenomen en verwoest.

Hierop lezen .wij een' brief van 's Prinfen Moeder, j u-

LIANA, geb. Gravin van

Stolberg , waarin zij hem over de

opvoeding van zijnen jongflen Broeder HENDRIK (die naderhand voor de vrijheid zoo roemrijk op de

Mookerheide

met LODEWIJK fneuvelde) raadpleegt, en eenige brieven
van WILLEM van Hesfen , Zoon van Landgraaf FILIPS,
die, zoo 't fchijnt , in naauwe vriendfchapsbetrekkingen tot
den Prins fond. Na eene vrij losfe jeugd werd hij een
waardig Regent, waartoe de raadgevingen des Prinfen misfchien niet weinig bijdroegen , die hem naderhand zeif menigmaal raadpleegde. Een aantal andere brieven loopt over
de gebeurtenisfen in

Frankrijk,

waar de Godsdienstoorlogen

destijds het land van alle zijden verontrustten en de fchromelijkfte verwarringen deden ontflaan. Uit de brieven van w IL-

LEM van

Hesfen blijkt , dat de Prins reeds in 1561 de Her't gebeim. Zijne

vormden begunftigde , maar natuurlijk in

geldmiddelen waren door eene prachtige leefwijze overeenkomflig zijnen rang zeer verachterd : LODEWIJK deed zijn
best, die door fpaarzaamheid te herftellen. (Br. 51.)
Hoogstmerkwaardig is de 53fte brief van den Grave van

Schwarzburg , in 1563. Het is een plan van eenige Protestantfche Vorflen om aan den oorlog'in Frankrijk eene beflisfende wending ten voordeele der Hervormden te geven ,

Duitfche Rijk afgefcheurde Peden Metz, Toul en
Verdun te heroveren , en alsdan Braband aan te vallen , waar

de van het

hij hoopte, door de belofte van Godsdienstvrijheid , grooten toeloop te zullen vinden. Dit avontuurlijk ontwerp, waardoor
men de twee magtigfle Monarchen van dien tijd,

Frankrijk

en Spanje, tot eene vereeniging zou hebben gedwongen,
verviel, gelijk het moest , in rook.
Met den Wien beginnen eenige brieven over den ftaatkundigen toefland der

Nederlanden

en de verfchillen des Prinfen

met den Kardinaal VAN GRANVELLE. Vooraf gnat eene
korte karakterfchets van dien Kardinaal door den Uitgever,
waarin gezegd wordt: „ On aimerait h croire qu'un homme
„ ausfi distingud agisfait par conviction et non pas unique-
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ment par dgoisme. M. V. RAUMER en juge plus ddfavorablement et fe fonde entr'autres fur le pasfage fuivant d'une lettre de GRANVELLE a BELIN:„ Oft rich an„ ftellen als hOre and fehe man nichts , lediglich darauf denken
„ wie man fich mit feinem Herrn wohi verflehe, das felbst
geduldig leiden
„ thun was man wiinscht das er
„ das find Mittel zum Fortkommen." Toutefois (vervolgt
de Heer GROEN VAN PRINSTERER) it CSC bon d'obferver que dans ces lignes GRANVELLE ne recommande
pas d'ufer de ces moyens: pour juger de fon intention
a cet 6gard , it faudrait pouvoir lire ce qui prdcede et
ce qui fuit." Hoogtwaarfchijnlijk is de door RA u MER
aangehaalde brief dezelfde, dien men vindt in de llfémoires
de l'ilcaddmie de Bruxelles, (aangehaald onder anderen in
de Karakterkunde van den Heer VAN KAMPEN, lfte D.
bl. 293, 294.) waaruit ten allerduidelijkfle de laaghartigheid van den Kardinaal blijkt. — De Prins trachtte den
uitgebrokenen oorlog tusfchen Deenemarken en Zweden,
(door de fchuld van deszelfs krankzinnigen en naderhand ook
afgezetten Zweedfchen Koning ERIK) als nadeelig aan de
zaak van het Protestantismus, te doen ophouden; terwijl men
van den Roomfchen kant alles deed om dien te voeden , hopende door verdeeldheid te heerfchen. Daarop vinden wij
gewaagd van de bekende verklaring van o R A N J n, E GMOND en H OORN, dat zij , zonder de verwijdering van
den Kardinaal, niet meer in den Staatsraad zullen verfchijnen , hetwelk dan flerke vertoogen naar Spanje, zelfs door
de Landvoogden, en eindelijk de bijna gedwongene terugroeping van GRANVELLE ten gevolge had. Veel nieuws vernemen wij daaromtrent bier niet. De 75fte brief geeft ons ,
in een' brief van w I LLEM van Hesfen, eene merkwaardige
opgave, hoe flerk door geheel Europa de gisting was, die
de kennis aan het zoo lang door de Geestelijkheid verborgen
gehouden Evangelie verwekte. „ Onze Godsdienst," fchrijft
de Landgraaf, „ heeft reeds zoo verre wortels gefchoten, dat de
Keizer die in zijne Erflanden (Oostenrijk) openlijk moet toelaten, (waarvan in den 83flen brief de bijzonderheden voorkomen , dat de Keizer den kelk in het avondmaal, het huwelijk der priesters, en het geloofsartikel, de regtvaardiging
door het geloof, wel zou toeftaan ;) de Koning van Frankrijk
kan dat ook niet meer weren, maar moet de Godsdienstoefening openlijk vergunnen; de Pans moet dit zelfs te Avignon dulden: hoe zou dan de Prins die te Oranje kunnen
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iluiten?" Voegt men hier nu nog bij de gisting in de Nederlanden, den overgang van Engeland , Schotland , Zweden ,
Deenemarken , Noorwegen , Pruisfen , Lijfland, half Duitsch.
land, benevens de helft van Zwitferland en van bijna den
geheelen Elzas , tot het Protestantismus, zoo ziet men, dat
de zaak der Hervorming in ruim derdehalve Eeuw niet is
voornitgegaan , behalve in andere werelddeelen. De dood
van Keizer FERDINAND I en de troonsbeklimming van
MAKIMILIAAN dien men voor zeer gunflig aan de
Hervorming hield , deden de zaak derzelve nog meer vooruitgaan. Gedurende zijn twaalfjarig vaderlijk befluur bleven
alle zijne landen en ook het

Duitfche Rijk in rust. Hadde

FILIPS II diezelfde flaatkunde gevolgd! ..... maar neen!
dan waren wij misfchien nog een

Spaansch of Oostenrijksch

wingewest.
Met den 94flen brief komt H E N D R I K van

Brederode op

het tooneel. Zeer teregt zegt de Uitgever van hem (bl.
194): „ Ce perfonnage, it la tete Legere et au caractere
„ remnant, ne meritait guere les eloges, qu'on lui a fou„ vent prodigues. S'il est vrai que le flyle est l'homme,
„ le ton ausfi bien que le contenu de fes lettres vient 3 Pap„ pui de notre jugement It cet egard.” Dit oordeel is zeer
gematigd uitgedrukt. Inderdaad is het onmogelijk , de brieven van dezen zoo hoog opgevijzelden man zonder tegenzin
en eene foort van walging te lezen. Niet alleen is de

law

Fran-

taal daarin (zelfs voor dien tijd) op de deerlijkfle wijze

mishandeld en bijna onkenbaar geworden , en de flip niet beter dan de taal ; rnaar ook in de denkbeelden zoekt men te
vergeefs lets , dat zich boven het dagelijkfche, ja boven het
in den volften zin des woords

gemeene verheft. Hij fchijnt

geheel aan de zinnelijkheid en aan opfluivende drift, die zich
in vloeken en fchelden ontlast , verflaafd geweest te zijn;
het eerfle is ook wel uit zijn deerlijk einde (hij dronk zich
dood) gebleken, en tot partijhoofd was de wufte man ten
eenemale ongefchikt. Dit Deel der

Archives ftelt hem reeds

in al zijne naaktheid ten won; het volgende zal dit zekerlijk
nog meer doen. Hoe kon LODEWIJK van

Nasfau zulk

eenen man aan het hoofd van het Verbond der Edelen
toelaten ? 't Is waar , BREDERODE vleide hem.
Er verfpreidde zich een zeldzaam gerucht, dat de Koning

Spanje, in vereeniging met zekeren ERIK van Brunswijk , die zich in Holland ophield, met Koning ERIK van
Zweden en de Hertogin van Lotharingen , die eenige aanfpra-

van
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Deenemarken had, en met welke de Zweed zou huDuitfche

wen, dat Rijk zocht te bemagtigen, hetwelk de

Protestantfche Vorsten eenigzins verontrustte, en waarover
WILLEM van

Hesfen aan Grave L ODEWIJK van Nasfau

fchreef. „ Wo dem alfo, (ware (lit zoo) wurds gar ein
„ friilicher Dantz vor den Pabst and euren roten Priester
„ (GRANVELLE), auch den Teuffel and al ire gefelfchaft
„ werden ," zeide de Vorst (bl. 207). Deenesnarken zou
daardoor namelijk

Roonsch moeten

worden. Eenige der

laatite brieven hebben betrekking tot den treurigen twist tusfchen de Luther fchen en Hervormden over het Avondmaal,
en over de middelen, om dien bij te leggen. De Roomschgezinden maakten daarvan ijverig gebruik , om onkruid tusfchen de tarwe te zaaijen, den boozen twist aan te blazen,
1
Lutherfchen tegen de zoogenaamde Sacramentarisfen ,

en de

als erge ketters, in 't harnas te jagen. In de inleiding tot
deze afdeeling geeft de Heer GROEN VAN PRINSTERER
eene plants nit het verzoekfchrift der

Calvinisten aan Keizer

MAXIMILIAAN in 1570, waarin zij de nietigheid der gefchilpunten en de menigte zoo wel, als het gewigt der hoofdartikelen , waarin men overeenkwam, met zegevierende kracht
aantoonden. Ach ! waarom herinnerden zich de

Calvinisten

in 1618 zulks niet? Met blijdfchap zien wij de goedkeuring , waarmede de Uitgever die plaats mededeelt , en er bijvoegt: „ Rien de plus affreux que l'intolerance." Zijn carrectief beamen wij ook , indien men onder de waarheid, die
hij gehandhaafd wit hebben, flechts hooldpunten verflaat,
geene wezenlijke tegenwoordigheid of Predestinatie. Het verwondert ons zeer,, dat de brave en voor de Hervorming zoo
Nasfau (de Stamvader van ons tegenwoor-

ijverige JAN van

dig Koninklijk Huis) de Calvinisten eon boos rot en eene
fekte noemt , waardoor velen befinet zijn , en die de Almagtige ;sage weren! Veel verlichter dacht de reeds meermalen
genoemde w I L L EM van Hesfen. Hij Wilde in het ftuk des
Avondinaals , en der wezenlijke tegenwoordigheid \Tap CHRI STU s daarin, even als later OLDENBARNEVELDT in dat der

het ftilzwijgen opleggen.
openbare mondgefprekken over gefchilflukken

voorbefchikking, aan beide partijen
Hij wist, dat

nooit anders dan verbittering voortbragten ; en wij zijn het
veel meer met den verlichten Vorst uit de zestiende, dan
met onzen Uitgever nit de negentiende Eeuw eens, die dat
ftilzwijgen ongeraden keurt , en op die twistgedingen nog al

481

ARCHIVES.

prijs flelt. Ondertusfchen bemoeide zlch de ijverige L o D EWIJ K van

Nasfau,

om de

Franfche en Duitfche Protestanten

te vereenigen, en floeg daartoe mede een mondgefprek voor.
Ook hierin werkte hij gezamenlijk met WILLEM van

Hesfen.

Er kwam van de zaak niets , en het middel zou ook misfchien erger zijn geweest clan de kwaal. — De laatfle brie-

Oranje door
Duitfche troepen, in naam des Prinfen, tot auiting der al-

ven bevatten de bezetting van het Prinsdom

daar plaats gehad hebbende onlusten , en de gevolgen der
zending

des Graven van Egmond naar Spanje , die geenszins,

zoo ais men, volgens de gefprekken des Konings met dezen
zelven, gehoopt had, door de verzachting, maar veeleer door
de vernieuwing der bloedplakkaten gevolgd werd. F ILIPS
deed, om tegenfland voor te komen, verfpreiden, dat hij zelf
in den zomer van 1566 naar de

Nederlanden zou komen.

Ondertusfchen liep het gerucht, dat FILIPS voornemens
was , ORANJE en E G M O N D in hunne waardigheden , als
Stadhouders , door GRANVELLE en AERSCHOT te doen
vervangen. Het bevel tot de geflrenge uitvoering der Plakkaten kwam aan. V I G L I U S wilde het, om onlusten te
vermijden, niet afgekondigd hebben; maar de Prins zette
zulks door, want hij begreep , dat men hetzelfde doel,
doch ilechts met meer arglistigheid, wilde bereiken, en den
tegenfland tegen dit verfoeijelijke doel flechts verlammen. De
I-leer GROEN VAN PRINSTERER heeft dit zeer wel ulteengezet. Des te meer verwondert het ons , dat die Heer
zich tot verdediger opwerpt van eenen FILIPS II , zijne

dat hij in zekeren zin
door liefde (uit zucht voor het eeuwig welzijn zijner onderdanen) onverbiddelijk was! Het is, alsof men ORG ON van
TARTUFE hoort uitroepen : Le pauvre homme! FILIPS
vervolgzucht voorfpreekt, en zegt,

II liefderijk!! ! Onderaeld zelfs eens, dat zijne vervolgingen , zijne gruweiijke ketterbranden te

Valladolid en elders,

die hij met zekeren wellust aanfchouwde; dat de zending
van ALVA en hare gevolgen , het infchepen van foltertuigen
op de

Armada,

om in

Engeland dadelijk aan 't pijnigen te

kunnen gaan, het gevolg waren van opvoeding en vooroordeel , — was het ook liefde, dat FILIPS de vrijheden van

Arragon fnood verkrachtte , die van. Castilie een' langzamen
dood deed flerven, den adel en ecne voraelijke belooning
aan een' fluipmoordenaar uitloofde, terwijl de lafaard nooit
in 't veld eenig gevaar trotfeerde; dat hij den burgeroorlog
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in Frankrijk voedde en misfchien aanflookte , om voor zijne
Dochter een' troon te bereiden ? Was zijn dubbel fiaatsbankeroet , waardoor hij aan de Franfche omwentelaars het voorbeeld gaf; was de moord van den ongelukkigen PEREZ
ook het gevolg van liefde voor zijne onderdanen? Gaat men
van dit beginfel uit, dat men zijn geweten niet behoeft te verlichten , dan zijn BALTHAZAR GERARDS en RAVAILL A C Heiligen. Maar de Heer GROEN VAN PRINSTERER
behoort , zoo wij meenen , in fommige opzigten tot de fchool
van BILDEBDIJK, en de Meester heeft onlangs , in zijne
zoogenaamde Vaderlandfche Gefchiedenis, de zaak van
LIPS II (gelijk vroeger die van NER
bepleit. Wij hopen niet, dat de leerlingen ook hierin hunnen meester zullen
volgen. Doch neen ! hiervoor 'hat ons de goede geest , die
elders in dit boek van den kant des Uitgevers veelzins doorfiraalt , althans te zijnen aanzien genoegzaam borg. Jammer
flechts , dat de fubjective manier van befchouwen , die thans ook
in Duitschland zoo in de mode is , die zoo vele monfters op
den Paufelijken troon door Protestanten heeft doen vergoden , en die , te ver gedreven , alle onderfcheid tusfchen goed
en kwaad zou doen verdwijnen ; jammer, dat deze den bekwamen en godsdienfligen Schrijver zoo verre vervoerd heeft,
om tot de Apologie te vervallen van eenen fnoodaard als
FILIPs II , wien alle niet Spaanfche Schrijvers nit denen
mond veroordeelen.
Met verlangen zien wij het tweede Deel van dit werk
te gemoet.
lets over den voorgaanden en tegenwoordigen Jlaat van Nederenz. Door N. VAN EL TE N, D. J. Z.
landsch
(Vervolg en flat van bl. 435.)
In 1826 werd een KommisParis-Generaal (de Burggraaf
BUS DE GISIGNIES) door Z. M. benoemd , om de beflaande inrigtingen in Indiê te herzien , en zoodanige financidle bezuinigingen aldaar in te voeren en maatregelen te beramen , als blijken zouden noodig te zijn tot herflel der geldelijke bezwaren. En offchoon deze al zijnen ijver en bekwaamheid aan de hem opgelegde taak wijdde , groote bezuinigingen invoerde , en de belastingen, zoo veel de voor-
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zigtigheid flechts toeliet , verhoogde, het oogmerk , om het
evenwigt tusfchen inkomften en uitgaven te herftellen, kon
niet bereikt worden; en bij de finale fluiting der boeken in
Indii, hetwelk niet heeft plaats gehad vOcir 1832, is gebleken , dat, met primo van 1830 , de Indifche adminiftratie
een te kort van f 23,450,851-96 6 opleverde, ongerekend
f 18,673,839-78, ten laste van Djokjokarta, als kosten van
den oorlog , gebragt. (*)
Intusfchen was , toen de ondervinding nogmaals geleerd
had, dat de partikuliere handel tusfchen de Kolonie en het
Moederland niet met voordeelige uitkomften kon worden gevoerd , in het jaar 1824 eene Handel-Maacfchappij opgerigt,
welke, ondanks aan dezelve alle begunftigingen, die het
Gouvernement haar flechts kon verleenen , werden toegeftaan, tot 1830, jaarlijks aanzienlijke verliezen leed ; zOO
zelfs , (fat , om de rente te betalen van haar kapitaal, door
Z. M. millioenen fchats moesten worden voorgefchoten. Telt
men nu bij de nieuwe Indifche fchuld die der gewezen Kompagnie, en de rente daarvan betaald , dan zeker heeft de
natie, federt 50 jaren , meer dan 150 millioenen aan hare
0. I. Bezittingen opgeofferd; in de laatfte 25 jaren daarvan
noch commerciele noch belangrijke indirecte voordeelen genoten, maar integendeel veel fchade bij den handel geleden;
terwijl wij tevens in een groot getal oorlogen aldaar gewikkeld geworden zijn, die niet alleen aan duizende onzer fol..
daten en bondgenooten het leven hebben doen verliezen,
maar tevens de bevolking dier gewesten op ftroomen bloeds
zljn te ftaan gekomen. Waarlijk , wanneer eene bezitting
geene andere dan zulke vruchten kan opleveren, wie zou dan
niet moeten wenfchen van dezelve oncflagen te zijn r' Maar:
Ultima Cumaei vent jam carminis aetas;
Magnus ab integro faeclorum nascitur ordo:
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;
Jam nova progenies coelo demittitur alto.
Thans werd het beftuur van India' aan den Luitenant-Generaal VAN DEN BOSCH toevertrouwd; en de uitkomften ,
(*) Gedurende de drie jaren van zijn beftuur (1826, 27,
28) befpaarde de Heer DU B v s uit de gewone inkomflen
eene fom van f 19,471,696 waardoor in de buitengewone
oorlogslasten voorzien werd. MUER, p. 131.
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waartoe de door Z. E. genomene maatregelen hebben geleid , zijn:

Wat de Financien betreft :

1°. Dat, federt 1830,

uit

de inkomften der Kolonie alle lasten , zoo gewone , buitengewone als achterflallige, beftreden zijn, en tevens de
jaarlijkfche rente en aflosfing der kapitalen, ten laste der
Kolonie genegotieerd, zijn voldaan geworden. 2°. Dat uit
die inkomften , federt 1832 , beftreden zijn al de fasten der
Westindifche Bezittingen, boven de baten, die dezelve opleveren ; mitsgaders de kosten van het Departement van KoIonia bier te lande. 3°. Dat uit het overfchot dier baten,
federt 1831, millioenen fchats in 's Rijks fchatkist zijn geftort geworden ; terwijl her adminiflratief kapitaal in

India

belangrijk is vermeerderd. — Alle deze uitkomften zijn verkregen zonder het invoeren van nieuwe belastingen , of verhooging der beflaande. Integendeel, zware en drukkende
belastingen zijn afgefchaft ; andere verminderd. Geene geld..
leeningen , noch in

India,

noch bier, hebben ten behoeve

der Kolonie plaats gevonden ; terwij1 daarentegen vele en
aanzienlijke oude fchulden zijn afbetaald.

Wat den Koop flandel aangaat : 1°. De Nederlandfche ban.
India is aanmerkelijk uitgebreid. In 1829 bedroegen
de in- en uitgaande regten f 2,460,844-80 6 ; in 1833 f 4,015,148

del op

—26. In 1834 zijn 112 fchepen uitindii bier binnengevallen.
De benoodigde fcheepsruimte voor dit jaar words , met inbegrip van Sumatra, voor den Nederlandfchen handel berekend tusfchen de 30 a 40,000 fcheepslasten te zullen kunnen bezig houden ; voor 1829 waren daartoe gebezigd 15,7751
fcheepslasten. 2°. De handel op

India

heeft opgehouden

nadeelig te zijn voor de belanghebbenden. De Handel-Maatfchappij heeft in hare behaalde voordeelen niet alleen het
middel gevonden, om de rente van haar kapitaal te voldoen,
maar zelfs aan den Koning een aanzienlijk gedeelte der voorfchotten , door Hoogstdenzelven gedaan , te kunnen reflitue.
ren. 3°. Ook de handel in

India,

van haven tot haven,

heeft belangrijke uitbreiding ontvangen. In 1829 bedroeg de
invoer van dien handel

in
f 5,412,577-74. (*)

f

4,554,992, de uitvoer

1833 daarentegen de invoer

f

f

5,243,728;

6,198,235, de uitvoer

(*) In het werk zelf, b1.33, worden de vier laatile fommen, ten gevolge van drukfeilen, anders opgegeven; doch
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Int den Jlaat van rust en tevredenheid van den Inlander
betreft : De vrede is nu federt omtrent vijf jaren op Java
niet geftoord geworden. Alleenlijk in de Bagaleen werd de
rust een oogenblik aangerand door een gedeferteerd Madureesch foldaat , en in de Pasfaroeang door eenige gewezene
opkoopers van koffij. De Gouverneur-Generaal ad interim
heeft , in 1834 , eene reis over geheel Java ondernomen, met
bet bepaalde clod, om zich te overtuigen, zoo wel van den
ftaat van tevredenheid der Vorften , Hoofden en bevolking,
als van dien der kultures in her algemeen. Ruim drie maanden zijn aan dat onderzoek befteed geworden. Volgens eene
opgave, voorkomende in de Javafche Courant van den 16
Aug. 1834, is het bij dat onderzoek gebleken, dat zoo wel
bij de Vorflen als Hoofden de beste gezindheid , en in het algemeen bij de bevolking die geest van rust en tevredenheid is
svaargenomen , welke gewoonlijk het gevolg is van milde
lingen en van een' toenemenden float van voorfpoed; en tey ens , dat de teelt van voortbrengfelen voor de markt van
Europa op vele punten zigtbaar toeneemt , en zich van lieverlede plooit naar plaatfelijke ornflandigheden en volksinfiellingen ; zoodat dan ook de tegenwoordige gefteldheid van Java
in dit opzigt weinig te wenfchen overlaat.
„ En hiermede ," zegt de Schrijver,, „ zouden wij onze voorgenomene taak als volbragt hebben kunnen aanmerken, ware
bet niet, dat een lid der Staten-Generaal, in de jongfte zitting dezer hooge Vergadering, het gunftig verfchiet , dat
de that van zaken in Indië voor de natie oplevert, had
verduisterd, door de inrigtingen, aldaar ingevoerd, in een
zeer ongunflig daglicht te plaatfen, en zulks op grond
van daadzaken , door dien fpreker bijgebragt, gefchikt om
verkeerde gevoelens ten aanzien van de waarde derzelven
te doen ontfhan, en die wij ons nit dien hoofde verpligt rekenen te beftrijclen." Deze taak bevat het overig
gedeelte der eerfte afdeeling. Wij verwijzen den Lezer naar
het werk zelve.
deze opgave is verbeterd bij eene advertentie in de Haarlem.
fche Courant van den 27 Junij 1835, no. 77; waarbij tevens
wordt aangemerkt , dat de middelprijs der koffij, (bl. 82) op
42 centen berekend , ruim 36 centen zijn moet, nit hoofde
van de meerdere hoeveelheid koffij van lagere dan van hoogere prijzen.
Ii
BOEKBESCH. 1835. NO. 11.
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In de 2de en 3de afdeeling van zijn werk bewijst de 1leer
ten duidelijkfte en met authentieke opgaven
dat de twee gemelde brochures niets enders zijn dan een za,nenweeffel ran partijdigheid, onkunde en logentaal. Wij ach.
ten dit onderwerp mede minder vatbaar voor uittrekfels, en
verwijzen den Lezer wederom naar den Schrijver, die hem,
gelijk wij geenszins betwijfelen, volkomen bevredigen zal.
De 4de en grootfle afdeeling des werks behelst allerbelangrijkfle Bijlagen, namelijk: N o. 1. Extract nit bet Register
der Befluiten van den Gouverneur-Generaal ad interim van
Nederlandsch gedateerd Buitenzorg , 28 Maart 1834;
waarbij aan alle Ambtenaren ., in hoogere of lagere betrekkingen, regtftreeks of zijdelings met het ftelfel van kultures
in aanraking ftaande, tot meerdere bekendheid met de cogmerken waartoe en de gronden waarop dat flelfel is ingevoerd, toegezonden worden: A. Eenige zakelijke Extracten
nit een algemeen overzigt, door den Kommisfaris-Generaal
VAN DEN noscn zamengefteld, gedagteekend 24 Jan. 1834.
B. Beginfelen, bij volgende invoeringen van de Suikerkultuur in acht te nemen. C. Inrigting en verdeeling der
werkzaamheden bij de kleine Indigo-Fabrijken. No. 2. Een
Rapport van den oud-Infpecteur-Generaal der Koffijkultuur
aan den Minister van Staat, Kommisfaris-Generaal over Nederlandsch Indie, 28 Nov. 1828. N o . 3. Eene Memorie van
VAN DEN noscu aan de Hooge Indifche Regering, betrekkelijk de middelen, om in deze Kolonie de kultures, voor
de markt van Europa gefchikt , meer en meer nit te breiden,
N°. 4. Eene magtiging van den Gouverneur- Generaal en
Baden van Nederlandsch om de Indigokultuur voort te
zetten, 31 Julij 1830. N°. 5. Staat van de remifes , door
het Oostindisch Beftuur naar Nederland overgemaakt, federt
1817 tot en met 1833. N o . 6. Eene Dispofitie van den Kommisfaris-Generaal over Nederlandsch Inds-6; , betrekkelijk een'
oploop in de Refidentie Pasfaroeang, in Aug. 1833 plaats
gehad hebbende. N0. 7. Een Rapport van den DirecteurGeneraal van Financial aan den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch Ina!, 10 Maart 1830.
Den Lezer met den vorm en flip des werks eenigzins
kend gemaakt hebbende, moeten wij nog aanmerken, dat
men den Schrijver onregt doen zou , wanneer men zijn boek
hiernaar beoordeelde. Vele der belangrijkfte punten hebben
wij, als voor geene uittrekfels vatbaar, onaangeroerd gelaVAN ELTEN
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ten; het geheele flelfel van den Heer VAN DEN BUS C H
hebben wij den Lezer met opzet onthouden; menigvuldige
vernuftige opmerkingen , die het onderhavige werk , bij het
nuttige en belangrijke , tevens tot een aangenaam boek maken , hebben wij moeten achterlaten. Evenwel ho y den wij
den Lezer thans voor genoegzaam ingelicht, en vertrouwen,
dat hij, zich nader met het werk bekend gemaakt hebbende,
zijnen dank aan den Heer v A N ELTEN, voor deszelfs • zoo
wel volbragten arbeid , bij den onzen voegen zal.
Ook de druk des werks laat niets te wenfchen over.

De Ilalleyfche Kotneet , en hare wederkomst in 1835 enz.
Naar het Fransch van G. DE PONTY COUL ANT. Te
Breda, bij Broefe en Comp. 1835. In kl. 8vo. 4 en 97
80.
bl.

f :-

7.i

hebben den grooten titel van dit kleine werkje ver-

kort opgegeven , omdat dezelve meer eene inhoudsaankonciiging dan een titel is , en men , onzes oordeels , beide wel
mag onderfcheiden. De eigenlijke beoordeeling van dit gefchrifc behoort te huis in tijdfchriften, welke aan wis- en
natuurkundige wetenfchappen uitfluitend zijn toegewijd. In
een maandwerk van gemengden inhoud en voor allerlei flanden,
gelijk de Vaderlandfche Letteroefeningen zijn , kan men niet
enders verwachten dan eene aankondiging voor het algemeen,
voor hetwelk dit fluk ook voornamelijk het licht ziet. Na
eene beknopte Inleiding, welke dient om den met wiskunde
onbekenden lezer de hoofdeigenfchappen der ellips en parebool to doen kennen, volgt eerst de gefchiedenis der komeet, Wier wederkomst weldra verwacht wordt, en van welke
men onderfcheidene malen melding gemaakt vindt in de gefchiedenis. De benaming van

kotneet van HALLEY is zij

verfchuldigd aan dien tijdgenoot van NEWT o N, welke hare
loopbaan bepaalde, als die hare omwenteling rondom de zon
in omtrek vijfenzeventig en een half jaar volbragt, en welke
in hare verfchijning in het jaar 1682 de wederkomst zag van
die van 1456, 1531 en 1607, en hare terugkomst voorfpelde
in 1758 of 1759. C LAIRAUT berekende, dat zij den 18
April 1759 door hear perihelium zoude gaan (zich het digcsc
Ii 2
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bij de zon zoude bevinden) ; zulks had plaats op den 12
Maart van datzelfde jaar. Aangaande de wederkomst dezer
komeet in het jaar, dat wij beleven, zegt de Schrijver het
volgende: „ Deze komeet zal, volgens de tafel, welke wij
van haren loop geven , in geheel Europa zigtbaar wezen,
van het einde van Augustus of het begin van September
af, dat is, omftreeks twee maanden vOOr haren doorgang
door' het perihelium. Hare gefieldheid zal zeer gunftig zijn,
om haar met den grootflen luister te doen verfchijnen; zij
zal den 3 October door het zenith van Parijs :gaan; men zal
haar met het bloote oog , en als eerie fler van de eerfle
grootte, zien, maar met een eenigzins doffer licht dan datte
der planeten, en omgeven van eene bleeke nevelachtigheid ,
welke haar licht verzwakt. Tegen het einde van November zal de komeet verdwijnen, door zich in de ftralen van
de zon te dompelen, en zal er niet vdOr het einde van December weder uit te voorfchijn komen. Men zal haar misfchien nog eenige dagen kunnen onderfcheiden; maar haar
afftand tot de zon zal fnel toenemen, en zij zal zich weldra, zoodanig verwijderen, dat wij haar Diet meer zullen
kunnen zien."
Het tweede Hoofdftuk handelt over het fchijnbaar voorkomen der kometen, over haren aard en invloed op het planetenftelfel , en behelst gisfingen omtrent den oorfprong der planeten en kometen. De ontmoeting eerier komeet en eerier
planeet in hare loopbanen is niet onmogelijk ; maar de kleinheid der masfa's van de eerstgenoemde foort van hemelligchamen maakt het onwaarfchijnlijk, dat deze ontmoeting op
de inrigting van het zonneftelfel in 't algemeen eenigen
merkbaren invloed zou hebben, hoezeer zij plaatfelijke onheilen en verfchrikkelijke omkeeringen op eene planeet zou
kunnen voortbrengen. Omtrent het ontftaAn der planeten
en kometen draagt de Schrijver de onderftelling van L APL ACE voor.
Het derde Hoofdflak, eindelijk, handelt over de wijze ,
om de elementen van de loopbaan eener komeet uit de
waarnemingen te bepalen, en eerie toepasfing daarvan op
het bepalen van den aanftaanden terugkeer der Halleyfche
komeet in het perihelium en van de elementen barer loopbaan op dit
Eerie ephemeride , opgemaakt door BOUVARD, met bij-
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gevoegde aanteekening, befluit dit werkje, hetwelk ook nog
eene kaart van de loopbaan der komeet in 1835 bevat.
Wij prijzen deze befchrijving der Halleyfche komeet alien aan , die , zonder flerrekundigen te zijn , in de kennis
der natuur belangftellen, en zich van kometen in het algemeen eenig begrip wenfchen te vormen. Nog op . het einde
van de zeventiende eeuw waren de flerrekundigen onderling
verdeeld over den aard der kometen, waarin fommige eerfle
vernuften flechts luchtverhevelingen zagen ; a thans heeft men
dezelve niet flechts met NE w'r ON tot ons zonneftelfel gebragt, maar berekent derzelver wederkomst met eene naauwkeurigheid, welke op 76 jaren flechts weinige dagen onzekerheid overlaat , omdat men niet al de elementen der berekening met volkomene juistheid bepalen kan. Dit zijn,"
zegt de Schrijver te regt, „ fchitterende gevolgen van een
zoo eenvoudig ais algemeen beginfel. NEWTON had ze
durven inzien; zijne opvolgers hebben daaraan de ftrengheid
van het bewijs gegeven , en hun arbeid heeft van de theorie
des wereldflelfels de verhevenfle der natuurkundige weten
fchappen door haar does en de volkomenfte door hare refultaten gemaakt."
De vertaling kon bier en daar vrijer zijn, en de flij1 moest
minder blijken dragen van vreemden oorfprong.

Redevoering ter gedachtenis van G1JSBERT KAREL, Graaf
VAN HOGENDORP, door Mr. F. A. VAN HALL, Lid
der Staten ran Holland , en Advocaat te Arnflerdam. Te
Amlierdant , bij de Erven H. Gartman. 1835. In gr. 8vo.
VIII en 88 Bl. f 1 - 25.
Nadere Verdediging van de Onafhankelijkheid des Handels,
bij het oprigten Pan Naamlooze Maatfchappijen, enz. Door
Mr. F. A. VAN n A L
Te .dmfierdam , bij de Erven
Gartman. 1835. In 'gr. 8vo. 30 Bt. j : -40.
De verdienflen onzer Voorouders in het yak der Diplomatie
vlugtig gefchetst ; door Mr. G. W. vitEEDE, Advocaat le
Gorinchem. Te Gorinchem , bij J. Noorduyn. 1835. In gr.
8vo. 64 Bl. :- 80.
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Snikken , barekkelijk het Ontwerp ter agitating van het Reitdiep , enz. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1835. In gr.8vo.
119 131. f 1 -:

D e Redevoering van den Heer Mr. F. A. V A N 11

A L L moet

minder uit een reciekunitig , dan nit een karaktermatig en
gefchiedkundig oogpunt worden befchouwd„ Oratorifche gloed
en verheffing laten zich zelden befpeuren ; maar een deftige
en levendige ilij1 , getrouwe voordragt der waarheid , fchildering van den Man zoo als hij was en hoe hij aldus was
geworden, dit maakt deze Redevoering tot eerie waardige
hulde aan de fchim des edelen vaderlanders. Achteraan gevoegde aanteekeningen maken dit gedenkfchrift nog des to
belangrijker., en men zal het boeksken niet nit de hand leggen , zonder fmartelijk gevoel over den dood des braven.
Den opfteller eener Lijkrede op HOGENDORP geheel
pasfende is ook bet tweede, boven aangelcondigde ftukje.
Men ziet , hoe VAN HALL door den geest van HOGE NDORI' bezield worth, en wij hopen, dat zijde woorden ingang zullen vinden, waar dit de goede zaak van de onafhankelijkheid des handels bevorderen kan.
Ook het derde is eerie Verhandeling, welke Karen Schrijver tot eer ilrekt. De Heer Mr. G. w. V REEDE fchetst
daarin de verdienften onzer voorouders in bet vak der Diplomade , en dus van eene zijde, die tot heden flechts zelden,
en nog zeldzamer opzettelijk befchouwd is. Het is waar ,
dat alles flechts even is aangeroerd , en in zulk een beknopt
opftel kon dit niet anders ; maar bet gezigtpunt is overal met
iuistheid aangewezen, en de lezer krijgt aanleiding tot verder
onderzoek. Eerie aanmerking zij ons vergund ! De bekwame
Schrijver verkiest (bl. 2)

het kunstwoord Diplonzatie boven

het meer algemeene, doch zniver Nederlandfche woord

kunde ,

Stoat-

dewijl dit laatfte ruimer,, doch daardoor ook onbe-

paalder van beteekenis is. Maar nu zou men billijkerwijze
eene omfchrijving hebben verwacht van hetgeen 'de Schrijver
door Staatkunde , en wat hij •door Dip/matte verflaat, of
ten minile eene ontwikkeling van zijn begrip omtrent de Di-

plomatie ,

eene uiteenzetting van het denkbeeld, 't weik wij

aan dit woord moeten hechten. Zulks is evenwel geenszins
bet geval, en er wordt flechts even aangemerkt , dat -er zoo
wel eene eerlijke als eene fnoode Diplomatic beilaat. Dic
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gebrek aan

definitie van de wetenfchap of het talent, waarover

gehandeld wordt , fchijnt ons het voornaamfte gebrek in dit
ilukje te zijn; fchoon wij erkennen, dat de inhoud van het
geheel genoeg doet begrijpen, wat de Schrijver bedoelt.
De jiukken, betrekkelijk het ontwerp ter affiuiting van het
Reitdiep , zijn, met Koninklijke goedkeuring der uitgaaf,
openbaar gemaakt door de Gedeputeerde Staten van Groningen. Wij zien er uit, dat dit ontwerp niet is ten uitvoer
gebragt, dewijl het zeer kostbaar was, de Provincie niet alles betalen kon, de Schatkist van het Rijk de kosten ook
niet kon dragen, en het nut, door de affluiting van bet Reitdiep te bewerken, zoo twijfelachtig was, dat men daarvoor
tot geene geldleeningen of dergelijke middelen de toevlugt
wilde nemen. De verzameling , dezer ftukken had op den titel,
daar men tegenwoordig veel van motto's houdt, het bekende
fpreekwoord kunnen voeren: Beter half gekeerd dan heel
gedwaald. Mogt dit overal Reeds worden ingezien, wanneer men een' verkeerden weg is ingeilagen, of eene te hagchelijk of te kostbaar blijkende onderneming begonnen, of
aantlalten daartoe gemaakt heeft! Het

is dan wijsheid terug

te keeren, en dwaasheid te volharden.

Trekken uit de Gefchiedenis en uit het lifaatfchappelijke Leven. Te 's Graven 7zage, bij A. Kloots. 1835. In gr. 8vo.
281 Bl. f 2-80.
Zonderling fpringen de hedendaagfche Schrijvers of hunne
Uitgevers met de titels der boeken otn! Dikwerf hebben
dezelve weinig of geene betrekking tot den inhoud van het
werk. Wij meenden, dat het tegendeel plaats moest hebben.
Hoe het zij, wij ontvangen onder het opgegeven uithangbord
een drietal Verhalen, nit het Hoogduitsch vertaald, waarvan
het eerile de rampen van twee weduwen fchetst, die eindelijk , door een' zamenloop van vrij onwaarfchijnlijke, maar
toch niet onmogelijke omftandigheden, tot rust en geluk geraken. Wij vinden het verhaal gerekt , en merkelijk minder
van waarde dan het volgende, dat gepaster

de twee Zusters

had mogen heeten , en ons bijzonder bevallen heeft; terwijl
het derde, getiteld

het dubbele Huwelijk, weder minder be-

Iangwekkend is. /Ole intusfchen laten zich in een uur van
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nitfpanning lezen , en firekken tot aanprijzing van dengd en
godsdienstzin. — Bij dit drietal heeft de \T erraler twee andere ftukken van oorfpronkelijken inhoud gevoegd , die uit de
portefeuille zijner jeugd ontleend fchijnen, en als ,zoodanig
tot eigene oefening eene waarde kunnen gehad hebben , die
wij er voor het publiek vruchteloos in zochten.

Feiicitas

Thirza en

is eerie foort van dramatirche omfchrijving van de

gevoelens en gedragingen der bekende weduwen met hare
zonen , de eerften als martelaars om het Joodfche , de anderen als zoodanigen om het Christelijke geloof ter dood gepij-

karaktermatige befchoulving (zoo het beet) van
de hoofdperfonen uit den tachtigjarigen oorlog fchetst een

nigd. Eerie

dertigtal perfonen , zonder op rang of tijdsorde te letten , en
beoordeelt, zoo het oordeelen heeten mag, eenige

4eelen

van hunne inborst , onder genommerde hoedanigheden; maar
hoe?... Wij flaan roevallig het karakter van Prins Frederik
Hendrik op, en vinden onder n o . 7: Reinheid van zeden.
Een karaktertrek ..... waarvan inzonderheid zijne kuifche
huwelijksliefde getuigde; eene liefde, Welke door alien, die
het Paleis in het Ilaagfche Bosch, en aldaar de Oranjezaal
bezigtigen, met aandoening erkend wordt. Dit Paleis toch
werd door Frederik Hendrik voor zijne echtgenoote Amalia
van Solms gebouw d , en door deze voor den doorluchtigen
gemaal met de voortreffelijkfte meesterftukken verrijkt." Dat
jonge lieden zulke opftellen vervaardigen, kunnen wij toegeven; maar dat ze gecirukt worden, is Loch wat al te erg.

Lord Nigel, of de Schot in Londen. Naar het Engelsch van
Sir WALTER SCOTT, door G. L. V. O. V. S. II Deelen.
Te Leyden , by A. en J. Honkoop. 1833. In gr. 8vo. 872
Bl. f 8 - :
Onder de menigvuldige vertalingen van de werken , die der
vruchtbare pen van den overledenen

Schotfchen Romanfchrij-

ver ontvloeiden, beflaat het opgenoemde werk eene eervolle
plaats, niet zoo zeer om de uitvoering zelve (waarover
ftraks nader) als om de belangrijke fchetfen, die het bevat van de ftad

Londen in de I7de eeuw,, de gewoonten,

leefwijze, zeden en gebruiken van den burgerfland , die
van het hof en den geleerden JACOBUS DEN I , onder wiens

W. SCOTT, LORD NIGEL.
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regering de held der gefchiedenis vooronderfleld wordt geleefd te hebben.
Eene luimige inleiding, die geene betrekking op het werk
zelve heeft, ftemt den lezer echter aanflonds tot belangftelling in den perfoon van den Schrijver , en doet alzoo de lectuur des verhaals met gunflige gevoelens aanvangen. Dat
verhaal teekent ons, in de bekende keurige manier des Schrijvers , de lotgevallen van eenen

Schotfchen Lord , wiens vader

den Koning niet alleen bet leven redde, maar zijne geheele
fortuin ter bevestiging liens troons op het fpel. zette, en later geheel vergeten wercl, zoo als doorgaans de grooten in
hunnen voorfpoed de werktuigen hunner verheffing plegen te
behandelen, de fchil wegwerpende, wanneer de vrucht uitgeperst is. De jonge Lord tracht vergeefs de billijke vorderingen van zijnen overledenen vader bij den Koning voor

te

dragen. Hofintrigues, en de zucht van fommige grooten,

om de bezwaarde familiegoederen in handen te krijgen, waarop zij door een' tusfchenperfoon geld hebben gefchoten, doen
zijne pogingen mislukken. De onhandigheid van zijnen knecht
RI C een' echten

Schot ,

met al de gebreken en goede

hoedanigheden, zijnen landaard eigen, verwijdert hem nog verder van het doel, dat echter bereikt wordt door eenen goudfmid, die als zoodanig bij den pedanten Koning vrijen toegang heeft. Welgeflaagde list doer echter den held in gezelfchap van fpelers vallen, haalt hem eene veroordeeling op

Whitefriars,
Londen zedeloos opleverde.

den hats, die hij ontvlugt in de verblijven van
de fchuilplaats van alles , was

Hier wreekt hij den moord, aan zijnen huisheer, een' ()mien
gierigaard, gepleegd, verhindert dien van zijne dochter, welke
hij bij zijne vlugt medevoert, redt haar vermogen, en, door
behuip van zijnen knecht, dien zij eindelijk huwt , wordt de
bron van zijn ongeval de oorfprong van zijn geluk, op het
oogenblik fchier , dat hij, van hoogverraad , echtbreuk en
was niet al befchuldigd, onder al die flagen dreigt te bezwijken. De romantifche regtvaardigheid flraft den verleidenden
hoveling, die den held zoo verre had weten te brengen, en
doet de vrucht des verraads op eene zonderlinge wijze verloren gaan. Lord NIGEL, eindelijk, aan een meisje verbonden, dat hem hartstogtelijk beminde, en tot zelfs de
welvoegelijkheid aan die liefde opofferde, bekomt zijn erfgoed onbezwaard terug door medewerking van zijnen trots-
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wen dienaar, die ten flotte door den honing tot Ridder geflagen wordt.
In het eerfle deel worden de breede grondflagen gelegd van
de zonderlinge lotgevallen, die daarin reeds beginnen , maar
in het tweede met meerder fnelheid voortfpoeden, alles
de behagelijkfte en dikwerf bevreemdendfle wijze, die nu

op
en

dan eene wending neemt, welke men of niet , of zoo niet
verwachten kon. Sommige partijen zijn allerkeurigst gefchilderd , de karakters goed volgehouden, en dat van den Koning in de grondtrekken zeer

juist ,

maar in de uitwerking

fours wat al te gemeen gefchilderd. Wij onthouden ons met
moeite, om deze of gene treffende pasfage mede te deelen ;
en alleen de overtuiging, dat de fchrijfwijze van den Autheur
genoegzaam bekend is, flrekt ons tot waarborg, dat de Lezers ons die terughouding niet verwijten zullen, daar wij
het geheele werk gaarne aanprijzen.
Mogt intusfchen die aanprijzing flrekken, om de Uitgevers

in 't vervoig hunne taak beter te doen vervullen! De Vertaler, die anders voor ,zijn werk vrij wel berekend fchijnt, heeft
zich te veel gehaast, waardoor deszelfs waarde merkelijk vet.minderd wordt. De correctie is in zeer flordige handen gevallen. Ten blijke, dat wij niet zonder grond befchuldigen,
volgen hier eenige weinige onnaauwkeurigheden, die wij uit
eene breede lijst trekken , al lezende aangeteekend: lfle D.

m. 122, 7, die
wij , lees vrij , 155, de geheele
pagina zeker niet gerevideerd. Ilde D. 249, 14, tijdgenooten , voor menfchen van zijnen leeftijd, 90, 6, een man (van)
eer,, 102, 5, Duizels voor Duivels, 367, 4, klei - kantoortje , lees klein ; van bl. 381 IOC 389 is de paginering geheel in de war.
N. 36, reg. 22, ftok v. 37, 22, uitvinding
kleinen kantoortjes , 124, 3,

Vertellingen in Rijm en Proza , door A. VAN DER Hoop,
p. en Mr. P. s. S c H U L Te Dordrecht, bij J. van
Houtrijve, J r. 1834. In gr. 8vo. VIII en 208 bl. f 2- 50.
Peze

Vertellingen zijn haren oorfprong verfchuldigd aan

eenen inval der beide Schrijvers en Vrienden, om elkander
tegen de verveling, op de floomboot van Rotterdam op Dordrecht en wederkeerig, eene of andere verdichte vertelling
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mede te geven: tot dergelijk einde, of tot ligte uitfpanning
in een ledig oogenblik , zullen zij ook nog voor andere Le.
zers kunnen dienen.
Dit bundelrje bevat vier ftukken, twee in poezij van den
Heer VAN DER HOOP, .ell twee in proza van den Ileer

Don Quic!zot van
de Brailoft van Camacio,

S C H U L (*) — Het eerfte is het uit den
C E R V A N T E S bekende verhaal van

door den Dicbter met eenige kleine veranderingen in verzen
gebragt en opgefierd, in losfen trant en met gepast aftvisfelende maat aardig geclicht. — Het derde, van denzelfden
Dichter , beet LUKAS

en

ROOSJEN, en komt hierop ne-

der: LUKAS, de geliefde van ROOSJEN, gaat , ten tijde
van Keizer LODEWIJK, ten na zeven jaar komt er
bij haar een rijk man , die haar wect wijs te maker], dat hij
LUKAS is; doch , eer hij zijn oogmerk bereikt , komt de
ware LUKAS verminkt en arm opdagen: de zaak komt voor
den Regter, die haar toewijst aan lien genen van hen beide,
die affiand van haar geld wil doer ; welke voorwaarde niet
door den valfchen, maar wel door den waren LUKAS wordt
aangenomen. — Het is mede eenvoudig, hoewel bier en daar
wat Itijver en drooger dan het voorgaande, maar over 't geheel wel zoo gelukkig gedicht als verdicht.
De tweede Vertelling heeft ten titel

Hoop,

de Kaap de goede

aan wellts gepastheid, daar die plaats er juist geen

gewigtige rol in fpeelt, men misfchien zou kunnen twijfelen , zoo men niet in aanmerking nam , dat die naam tevens
als zinnebee dig op de geheele historie fchijnt toegepast te
worden. De hoofdperfonen zijn ADR/AAN VAN HAAFTEN,
zijne zuster CAROLINA en zijn vriend ALEXANDER.
DIAZ, die, na eenen zamenloop van verfchillende lorgevallen in het dagelijkfche leven, echrgenooten worden, de eerile
van zekere Mejufvronw VAN SOLINGEN, de laatile van
CAROLINA. — Wij willen den Lezer het genoegen der

fchool voor fcheelde,
omzonst voor te vergeefs, (bl.
21) als Germanismus; bloeit voor bloeije achter opdat,
(bl. 32) als taalfout om her rijm , en „ de wascbkaars van
heur fchoon'zeid" als onduidelijke en platte uitdrukking aan(*) In de poezij-flukjes zou Rec.

(bl. 15) als zonder gezag;

zien. In de proza-ftukjes zou het onnoodige gebruik van
bastaardwoorden als deze,
.enz., ftellig afkeurcii.

penurie, ddconfiture, nonreusfite
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nieuwheid niet benemen , door mededeeling van eene fchets
der verdere bijzonderheden ; maar kunnen het'hem toch aanprijzen , als een eenvoudig verhaal , dat , offchoon zich niet
nitfieltend boven het gemeene Leven verheffende , zich nog.
tans met genoegen laat lezen. Aileen zou Rec. er die veranderingen van Kerkgenootfchap , eens van DIAZ en tweemaal van CAROLINA, tilt willen misfen althans het karakter van de laatfte verliest er zoo veel bij in waardigheid ,
dat het tegen eenige meerdere levendigheid en inwikkeling, die
het aan de historie geeft , niet fchijnt te kunnen opwegen. —
De vierde Verielling , door denzelfden Schrijver,, getiteld

de eerfle -lpril,

bevat de gefchiedenis van zekeren Heer v A N

BLOEMEN, die op dien dag , in een logement , zeer toevallig aan

een' vrouwefchoen komt , en , door eenen zamen-

loop van verdere kleine toevalligheden , die wij den Lezer
niet altemaal vooruit vertellen willen, de echtgenoot der
eigenaresfe van dien fchoen wordt. — Het eerst vermelde
proza-verhaal whit het, naar Rec s . oordeel, in belangrijkheid
van dit tweede; maar ook dit (dat hij zich meent te herinneren , in het

Hoogduitsch, vroeger gelezen te hebben) is

aardig verteld: alieen raadt hij jeugdige Lezers en Lezeresfen , op den indruk van zulke opgeraapte en ter fluik medegenotnene fchoentjes niet te veel te vertrouwen.

JOSE,

een Spaansch Verbaal. Te Amfierdam , bij J. ImmerIn gr. 8vo. 55 Bl. f 1 - 10.

zeel , Jun. 1834.
Pit

Verhaal fchijnt van eenen jongen Dichter te zijn. In
aan SERENA, zijne Zuster, vermeldt hij voor-

eene Opdragt

namelijk , wat hij, ook als beminnaar der Poezij , aan haar

te

danken , en hoe veel belang zij altijd in zijne dichterlijke

voortbrengfels gefteld heeft. Misfchien vindt die kunstlievende Zuster wel , dat hij haar dit laatile wat Lang en bij
herhaling zegt : misfchien vraagt zij hem wel, waarom hij zoo
hag op de menfchen valt, dat hij zichzelven , als Dichter,
tegen „ een geestlooze aarde" (bl. 3) en „ de koude wareld" (bl. 4) overftelt : dit en meer vraagt zij hem welligt over
die Opdragt; maar is het haar wel genoeg , wij hebben er
dan ook vrede bij , of laten het aithans haar met hem afmaken. — Zoo zouden wij nu ook wel met het

Verhaal zelf

doen, en er haar onpartijdig oordeel over willen hooren ;
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maar vermits wij niet . weten, of zij dit voor hetliek zal
verkiezen te doen, dienen wij er een kort verflag van te
geven, en er onze gedachten over te zeggen.

JOSE, die zijnen vader, een dapper, maar trotsch en
woest Bidder, al in zijne kindschheid verloren, en daarna ,
ook van zijne moeder gefcheiden, van anderen veel te lijden
heeft, (waarvan echter hier geene bijzonderheden verhaald
worden) vertoeft na haren dood nog drie jaar op het vaderlijk , (zonder dat het blijkt, wat hij daar doet) verdwijnt
toen eensklaps,, Iaat niets van zich hooren, en komt na zeven jaar weder , met een fomber en ftreng uiterlijk en een
menfchenhatend gemmed, waarvan hij, 's nachts aan den oever
der Ebro wandelende, in eene alleenfpraak bekentenis doet,
nog wraak tegen zijnen eerften vijand ademende. — Hij komt
bij een nonnenklooster: het gezang der geestelijke zusters
treft hem ; en in eene, lange alleenfpraak nit hij zijne droefheid over zijne moeder, zijn geloof aan eene blinde en wreede
noodlottigheid, zijne wraakzucht, zijne teleurgelelde liefde,
wederom zijnen menfchenhaat en wraaklust , en toch tevens
eenen wensch om tot God vveder te keeren. — Op het alleronverwachtst vertoont zich aan hem zijne F LORINDE:
(men zou het haast voor eene geestverfchijning houden.) Zij
ontdekt hem , dat zij niet , gelijk hij denkt, eens anders
vrouw, maar ook, dat zij hem nog getrouw is; zij vertelt
hem, dat zijne overledene moeder haar in den droom verfchenen is, en haar tot hem gezonden heeft, om hem tot
verbetering te vermanen, waarbij zij hem opwekt , om zijn
wraakzwaard ten offer op het altaar te leggen. Doch hierop
trekt hij wild en woest zijn zwaard, en verzekert het te zullen behouden en zich te wreken: zij fmeekt hem nogmaals ,
bij zijner ziele zaligheid , om herroeping van dit woord;
maar hij zegt bij herhaling: „ NEEN." Nu evenwel, op het zien
van hare diepe droefheid , aarzelt hij; en eindelijk, — maar
„ Neen, aarde en hemel 't is gedaan,... Hij rukt zich
, van FLORINDE los , — Ziet haar nog eens, en fchriklijk

't bosch. En
zij ftort neder met een gil, Luid — aaklig — valsch en

„ aan, — Ontvlucht haar — en verdwijnt in

„ fchril, En ligt daar pijnlijk uitgeftrekt." (Vindt Zuster

SERENA dit ook mooi?) Ontwakende bleef zij Flom , en
therf binnen het jaar aan de tering. Hij kwam niet weder;
maar na jaar en dag, Vondt m' in, in" (I.

vond m'
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voor vond men in)

een Pyreneefche grot, Het lijk eens

„ mans gefirekt op de aard , En v66r hem --wt EEN GEBROKEN
„ ZWAARD."

En hiermede is de historie uit!!

War zal Rec. nu van dir gedicht zeggen ? Zal hij er alle
dichterlijfe vinding en uitvoering aan ontzeggen , en ontkennen , dat er hier en daar goede plaatfen in zijn? dan zou hij
awl de waarbeid geen hulde, en den maker ongelijk doen.
Zal hij bet dan als een meesterfluk van roi-izij verheffen, en
den Autetir aanmoedigen , om meer in dezen trant te arbeiden? dan -zou hij hem ongepast en onbefchaamd vleijen, en
der edele kunst geen dienst bewijzen. De Dichter heeft,
luidens het Voorberigt,

gepoogd een hevig karakter, on-

„ der den invloed van groore hartstochten en aandoeningen ,
„ en in betrekking met de hem omringende natuur en mensch„ heid

te

teekenen” ; maar Rec. vreest , dat •tilt

dit dichtftuk

blijkt, dat deszelfs Maker zich tot eene hoogte van gevoel
gepoogd of zich verbeeld heeft op te hcffen, die hij niet
bereiken kon; dat hi; hierdoOr op den weg is, om het

pathetique met

het ware en edele

pathos

faux

te verwarren, op an-

ders goede dichterlijke plaatfen alles wild en hard , en zon-

der

eenig clod, door elkander te werpen , en , in plaats van

duurzamen dichtergloed over zijne poezij re verfpreiden, bier
en daar een pokisch flroovuur te ontfleken, dat, uitgebrand
zijnde, tot de koude van een plat en langwijlig proza doet
overgaan. Als voorbeeld van dir laatfte

zou men kunnen aanha-

len het aanraken van j o s E's zwaard d0OrFLORINDE, na hare
bovengeme/cle toefpraak , waar dat „zoo te naauwer nood en
„ zacht” gefchiedt, en zoo langdradig befchreven worcit ,
dat men niet weet, welke uitwerking dit hier doen moet.

Zoo is ook de befchrijving van hare diepe droefheid, en van
zijne aarzeling, en verder van haar wegkwijnen , gansch niet
vrij van gerektheid, herhaling en zeer prozaifche voorftelling.
En wat den ganfchen inhoud van het fluk betreft, wat nut
of aangenaamheid fieekt er toch in zulk een verhaal van eenen
fomber denkenden en menfchenhatenden Ridder, Wiens geheele gefchiedenis daarenboven met een ondoordringbaar

duis-

ter omhuld b ijft?
De woordelijke uitdrukking,

zou

in

kleinere bijzonderheden ,

ook hier en daar de zonder overhaasting verbeterende

hand des Dichters nog wel eens vereifchen. — Over Bilderdijkfche fpelling

en enkele taalfouten , die misfchien drukfouten
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zijn, zal Rec. met hem niet twisten; maar op te lange parenthefen , waardoor de geheele periode duister, of de confiructie moeijelijk of zelfs dubbelzinnig wordt , zou hij hem
opmerkzaam wiilen maken, b. v. bl. 13, 14: „ Want als"
enz. waar het daarenboven van het volgende: " Elij was een
„ dapper man geweesc," enz. onzeker is, of met, het tot den
zoon, dan tot den vader moec brengen , welk laatfle volgens
den zin, niet naar de conftructie, het waarfchijnlijkfle is;
verder de parenchefen, bl. 24, en vooral bl. 27; of bl. 37
v. b., waar de tusfchenzin en de gedurige herhaling van

hart

de duidelijkheid benadeelt. Uitdrukkingen, als de volgende , komen Rec. voor, in een of ander opzigt gebrekkig

blijken
en wezen"; bl. 11, , herfielling — heeling — balfem —
troost"; gezag" van de avondfchemering, " dat zich
" geen hart ontveinzen mag" , daarenboven geen gepaste zamenvoeging; en wat is aldaar „ halfbetwiste duisterheid?"
te zijn; b. v. de langwijlig-pleonastifche, bl. 10, „

en is het dan joist in de avondfchemering de tijd , dat „ drift
„ en dwaasheid wijken, de boosheid en waan vlieden, de
7) droefheid zonder fmart went," enz.?? Is het denkbaar,,

dat de „zwakke en naaupvlijks hoorbre diem" van eene vrouw
, door merg en been dringt ," (bl. 36)? Kan men wel zeg.
gen, dat „ de fneeuw voor het Licht fmelt" ? — Vluchten
voor ontrluchten, bl. 10, en wijken voor ontwijken, gelooft
Rec. Diet , dat taalkunclig goed te maken is: vluchten in een'

verbergen;
voor gefialte, (bl.
35) offchoon bij TEN CATE als zoodanig te vinden, zou

activen zin was oudtijds

van uw verder
lot be/lisfen", voor uw verder enz. Vrij dikwijls gebruikt
deze Dichcer zoo'n voor zoo een, ook waar het gemak.
hij mede niet durven verdedigen , noch ook ,

kelijk vermeden kon worden: in zeer gemeenzaam dichtwerk
moge het nu en dan te dulden zijn, maar antlers is het
te plat. De ftroom van „

zilte tranen" heeft reeds zoo dik-

wijls gevloeid, en is zoo verwaterd geworden, dat men ze
niet dan zeer fpaarzaam gebruiken moet, en althans iemand
niet noodigen, om ze te „

zien"

(bl. 47).

Wilde Rec. zoo voortgaan, hij zou nog veel meer ftof
kunnen vinden; doch reeds genoeg, om den Auteur, bij zij-

Sunnite
materiam restris, qui fcribitis, aequam viribus &c." en
het bekende festina lente ernflig aan te raden.

nen aanleg en lust tot dichten, het Horatiaanfche: „
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De Loots. Een Fragment in dichtmaat , door K. L. K L U PP ELL. Opgedragen aan het weldadig Kollegie Zeemanshoop,
en ultgegeyen ten roordeele der Weduwen en Weezen der
111anlchappen van de in den florm van 24 op 25 Junij 1835
omgeflagen Lootsfchuit. Te Willemsoord bij den Helder , bij
C. Bakker , Bz. In gr. 8vo. 15 Bl. f :- 35.
1-)e Heer KLUPPELL, Honorair Lid van

Zeemanshoop, zegt,

in zijne Opdragt aan dat Collegie: „ Men zal zich verwonderen alhier alsnu iemand te zien optreden, om voor het
belang van Weduwen en Weezen werkzaam te zijn, die vroeger heeft gezwegen toen hij zich oogenfchijnlijk belangrijker
zaken had behooren aan te trekken; doch daar alles zijne
redenen heeft, en daar ook bier voor dit flilzwijgen gewigtige redenen beflonden, zoo zal men het mij wel ten goede
houden , dat ik hieromtrent niet verder uitweide." Wij kunnen over deze

redenen niet oordeelen, maar vinden ons in

gemoede verpligt te zeggen, dat het bier aangeboden Fragment even middelmatig, als het doel der uitgave edel is; uit
welk laatfle oogpunt die uitgave befchouwende, wij aan hetzelve het vertier der weldadigheid in ruime mate toewenfchen. Tot fla y ing onzer uitfpraak diene het eerfle en laatfle
couplet , welke intusfchen niet de minfle zijn:
Elke fland in 't menschlijk leven
Heeft zijn last en moeirlijkheid ;
Maar geen fluid werd ooit gegeven,
Met een grooter last doorweven ,
Dan des Lootsmans Rand verbeidt."
Maar , zeggen wij gaarne met den maker van dit gedicht,
..... hoe zwak dit lied moog' blijken,
Ach ! vergeef dit zwak gevoel !
't Is geen lied om hier te prijken;
Menfchenmin moog 't vonnis flrijken;
Menfchenmin was 't eenigst doel."

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe Verhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst tegen derzelver hedendaaeche Bellryders , voor het jaar 1832.
IIde Deel. In 's Gravenhage, bij de Erve J. Thierry
en C. Menfing en Zoon. 1834. In gr. 8vo. 316
f 2- 50.

R

eeds ten jare 1828 had het Genootfchap als prijsvraag
uitgefchreven : „ Betoog , dat het verfchil van gevoe„ lens, hetwelk onder de Protestanten plaats heeft , geen
„ grond oplevert , om vast te itellen , dat het Protes„ tantismus niet kan blijven beftaan , maar uit zijn' aard
„ vervallen moet.” De eerst aangewende pogingen voldeden aan het oogmerk der uitfchrijvers niet. Zoo veel
te meer moet dan ook aan” het Genootfchap genoegen
gegeven hebben het indienen der beide Verhandelingen
die in het tweede Dcel der itukken voor het jaar 1832
aan het publiek worden aangeboden. De eerfte Verhandeling , met goud bekroond , is van den Weleerw. Heer
D. T. HU eT Predikant bij de Walfche Gemeente te
Rotterdam ; de tweede van w. oTTo, Predikant te
Maagdenburg , die met den zilveren eerpenning beloond
werd. Van beide Verhandelingen zullen wij , zoo beknopt mogelijk , verilag geven,
De Heer x u e T geeft , na eenige voorloopige 4anmerkingen en Ophelderingen , welke ter zake dienen , bl.
1-30, aldus zijn plan van behandeling op : „ Ons be„ toog fchijnt derhalve het best te zullen worden inge„ rigt , wanneer wij aantoonen : 1 0. dat er eenheid ge„ noeg in het Protestantismus gevonden words, om des„ zelfs duurzaamheid te waarborgen ; 2°. dat verfchil
„ van gevoelens over Godsdienstzaken met den geest en
,, de bedoelingen van bet Christendom allezins beflaan„ baar is ; 3°. dat dit verfchil van gevoelens de uitbreiBOEKBESCII. 1835. NO. 12.
Kk
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„ ding der Christelijke leer niet verhindert , noch de„ zelve belet , overeenkomftig hare beflemming, de al„ gemeene Godsdienst der wereld te worden.”
Afd. I. Waarborgen van duarzaamheid , in het Protestantismus gelegen, bl. 31-66. Er is inderdaad meer
eenheid en overeenfiemming, dan velen vermoeden of erkennen willen. Het Protestantfche grondbeginfel zelve
levert die eenheid op. De Bijbel alleen is voor alien
kenbron. Ilierin zijn alien het tens. Die eenheid levert
waarborgen op voor duurzaamheid. Die eenheid is niet
denkbeeldig ; zij is iets wezenlijks. Zij heeft tot limnpunt een Goddelljk gezag. „ Doch , offchoon de Pro„ testantfche eenheid op gezag berust , is zij evenwel
„ allezins redelijk. De erkentenis namelijk van de waar„ held en Goddelijkheid der Christelijke openbaring, als
-„ ook van de geloofwaardigheid der fchriften , waarin
zij ons wordt medegedeeld , is bij den Protestant het
„ gevolg eener redelijke overtuiging.” — Hoezeer de Protestantfche eenheid voor velerlei verfchil van gevoelens ruinzte overlaat , ligt evenwel juist daarin een
nieuwe waarborg van beftendigheid. Het Protestantfche
grondbeginfel gedoogt wel velerlei verfchil van gevoelens , maar heeft wezenlijk de itrekking , om meer en
meet overeenflemming te weeg te brengen. De vorderingen in de Bijbelverklaring worden uit dit oogpunt
voorgelteld. „ Wat eindelijk , onzes inziens, de duur„ zaamheid van het Protestantismus waarborgt , is de
„ behoefte , welke de Christenheid Heeds gevoelen zal ,
„ aan. een wapen tegen het indringen van menfchelijk
„ gezag, in de Godsdienst.” Dit wapen is het Protestantfche beginfel.
Afd. II. Verfchil van gevoelens beflaanbaarmet den
geest en de bedoelingen van het Christendom , bl. 66—
122. Het verfchil van gevoelens, in het algemeen befchouwd , is onvermijdelijk. De waarheid is wel den ,
niet alzoo de bijzondere vooritellingen van dezelve. Van
godsdienflige waarheden geldt dit nog meer, vooral van
dezulke , welke eigenlijk kttnnen gezegd worden ons ge-
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openbaard te zijn. ,, Nu voege men hier ten laatfte
„ nog bij , dat de wifze, Ivaarop ons het Evangelie de
„ geopenbaarde waarheden voordraagt , almede aanlei„ ding geeft tot verfcheiclenheid van denkwijze over de„ zelve.” Dit verfchil komt dus uit geene onzuivere
bronnen voort. Ook flaat de Heilige Schrift een
vrif onderzoek der Christel0e leer toe. Dit wordt met
aangehaalde plaatfen bewezen. Hieruit volgt van zelve,
dat de H. Schrift velerlei verfchil van gevoelens gedoogt.
Was dit verfchil ftrijdig met den geest van het Christendom , j uzus en de Apostelen zouden dan niet nagelaten hebben te eifchen gelooven zonder to onderzoeken. De Apostelen drongen nimmer op de noodzake•
lijkheid aan van eene volftrekt overeenftemmende denkwijze, noch eischten met gezag , dat hun eigen gevoelen
tot regelmaat voor anderen zoude ftrekken. „ Alleen
„ zulke verfchillen en oneenigheden veroordeelt
L u s , welke ftellig uit onzuivere bronnen voortkwa„ men.” Wanneer jEZUS of zijne Apostelen eenheid
aanbevelen , is dit overeenftemming van gezindheden en
bedoelingen, blsgbaar in de ftandvastige belildenis en
betrachting van dezelfde hoofdleer. Dit begrip van
eenheid fluit geenszins verfchil van gevoelens over godsdienftige onderwerpen uit. Dit verfchil van gevoelens
ftrijdt niet met de doeleinden van het Christendom. Het
verhindert niet eenheid van geloof , zoo als de H. Schrift
dezelve bedoelt en aanbeveelt. Het vernietigt in geenen
deele de zedeliike ftrekking der geopenbaarde waarheden.
Het levert ook Been hinderpaal op voor die eendragtige
en broederlijke gezindheden , welke de H. Schrift allerwegen aanprijst. Het zal ook de Protestanten niet afkeerig maken van het Christendom zelf. Integendeel
werkt dit verfchil van gevoelens vooral mede tot bereiking van het doel des Christcndoms , opwasfing en toeneming in de kennis van onzen Heer J. C. en bevordering van zedelijkheid.
Verfchil van gevoelens goon beletfel voor
Afd.
de rtitbreiding van het Christendom, bl. 123-158.
Kk2
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Het Protestantismus is , juist wegens het daarmede gepaard gaande verfchil van gevoelens , allergefchiktst , om
een middel tot uitbreiding van het Christendom te zijn.
Hier komt allereerst in aanmerking de wtyze, waarop
het Protestantismus de uitbreiding en algemeenmaking
van het Christendom bevordert. Het wijst op de H.
Schrift. JEZUS en de Apostelen blijven alzoo de eehige
met Goddelijk gezag bekleede predikers van het Evangelic.
Hieruit blijkt tevens , dat het Protestantismus
„ uit zijnen aard de ftrekking heeft , om de Christeltyke
„ leer zelve ongehinderd te laten werken." Het Protestantismus heeft, wegens velerlei verfchil van gevoelens , een veranderlijk voorkomen. Doch deze bedenking heeft alleen voor den oppervlakkigen befchouwer
iets verblindends ; wel befchouwd , blijkt zij nietig te
zijn. De leer der H. Schrift is onveranderlijk. Onze
kennis is en zal Reeds veranderlijk omdat zij volmaakbaar is. „ Om kort te gaan , het Christendom op
„ ZICHZELVE is onveranderlijk ; maar het Christendom
„ IN den mensch kan dit niet zijn." Het Christendom
flaat dus op zichzelve vast en onwrikbaar als volmaakt,
duldt volgens het Protestantismus verfchil van gevoelens , en is daardoor zeer gefchikt, om algemeen verbreid te worden. Het Protestantismus werkt tot de uitbreiding van het Christendom mede , omdat het uit zijnen aard onderfcheid maakt tusfchen hoofdzaken en bijzaken, tusfchen het wezen en den vorm. Het is daarenboven berekend, om , gelijk het Christendom , in de
bijzondere behoeften van elk tijdvak te voorzien. Het
verzekert aan de Christenen in alle t!yelen al die vrijheid , welke het Christendom hun toeJlaat. Het Protestantismus bezit al die eigenfchappen, welke het Christendom zelf kenmerken, en gefchikt maken, om de algemeene Godsdienst van het menschdom to worden. Deze
eigenfchappen zijn , dat het geestelijk , eenvoudig en beknopt is , en geene gel#kvormigheid der uitwendige eerdienst voorfchr9ft.
Eindelijk volgt , bl. 158-176 , het nit dit alles af-
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geleide befluit , dat Protestanten onbekommerd , maar
met behoedzaamheid en trouw aan hun beginfel , hunnen
weg behooren te volgen. — Dit uittrekfel kan getuigen
van de waarde dezer Verhandeling, welke wij in handen
oak van hen wenfchen , die aan menfchelijk gezag te
veel hechten , en anderer vrijheid in c H R t s T trs aanvallen en betwisten.
De Schrijver der , tweede Verhandeling voert zijn betoog onafgebroken voort , en hoewel eene beknopte opgaaf van hetzelve eenigzins moeijelijk is te geven , wegens de meer losfe manier van behandelen , zullen wij
dit , zoo kort als zulks gefchieden kan , beproeven. — De
vraag is natuurlijk. Bij ieder Protestant moet dezelve oprijzen. Hij moet die vraag niet afwijzen , maar onderzoeken , of dezelve ontkennend of bevestigend moet worden beantwoord. Het verfchil van gevoelens beitaat. De
Schrijver geeft hiervan een uitvoerig verflag , bl. 5-39 ,
waarin misfchien meer is opgenomen, dan voor de beantwoording der vraag noodig was. , Hoe gewigtiger," — wij
fchrijven de woorden bl. 39 af,, omdat daaruit blijkt de
aard van bet gevoerde betoog , „ hoe onafwijsbaarder
,4) ons de vraag is voorgekomen , des te grooter behoort
„ de behoedzaamheid en voorzigtigheid te zijn , die wij
„ bij derzelver beantwoording hebben aan te wenden ,
„ opdat wij niet of te ligtvaardig het dreigend gevaar
„ over het hoofd zien , of eene al te angflige vrees ver„ wekken , daar waar Diets te vreezen valt. Het geldt
„ bier , wel is waar, de uitvorfching der toekomst , en
„ voor zoo verre zou bet antwoord altoos flechts voorwaardelijk kunnen zijn en eene gisfing genoemd wor)1 den. Maar juist op dit veld zijn wij toch niet zoo
„ geheel en al aan onszelven overgelaten , dat wij die
„ vraag, geheel naar eigene inzigten en denkbeelden, met
„ ja of peen zouden beantwoorden. Er zijn ons bier
„ zekere teekenen gegeven , die ons op den regten weg
„ Leiden, voor dwalingen bewaren , en ons antwoord,
„ zoo hiet tot eene volfirekte zekerheid , dan toch wel
„ tot eenc waarfchijnlijkheid zouden kunneu brengen ,
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met welke wij tevreden moeten zijn." Vooral moet
eerst bet juiste begrip van Protestantismus worden vastgefteld , welks zin door hem , in tegenflelling met andere opvattingen , op gefchiedkundige gronden bepaald
wordt. „ Protestantismus is die wijze van denken en ge„ looven , welke, met verwerping van elk menfchelijk
„ en kerkelijk gezag , alleen de Heilige Schrift als regel
„ en rigtfnoer des geloofs en des levens befchouwt ,"
bl. 40-57. Zoo valt dan ook het antwoord to gemakkelijker. „ Is namelijk het verfchil van gevoelens onder
„ de Protestanten van dien aard , dat het met het be„ ginfel van het Protestantismus zelve flrijdt , en dit op„ losfen en vernietigen kan , dan kan ook het Protestan„ tismus niet voortdurend beilaan — in het tegenover„ geftelde geval kan en zal het Protestantismus blijven ,
„ niettegenftaande al het verfchil van gevoelens in het
„ zelve. Dit moeten wij thans nog verder ontwikke„ len ,” bl. 57. Het beginfel van Protestantismus levert
voor dit verfchil van gevoelens grond op , en geeft daaraan wettigheid , bl. 58. Het Protestantismus verkondigt
yrijheid van gevoelens, maar ook gelijkheid van gevoelens. Zij hebben alien gelijke waarde. De dwaling wordt
nooit gewettigd of bckrachtigd , bl. 60 , 61. Het doordrijven van gevoelens is in ftrijd met bet Protestantismus. „ Zoo lang flechts de grondflellingen van vrijheid
„ en gelijkheid van gevoelens in het Protestantismus vast„ flaan , kan derzelver verfchil geen gevaar opleveren en
„ het Protestantismus niet doen inflorten ; ja , dit ver„ fchil is juist een teeken en bet beste bewijs , dat het„ zelve nog beflaat en uit zijnen aard nog niet verval„ len is ,” bl. 65. — „ Bij die vrijheid van gevoelens
• heeft en ziet het Protestantismus in de Schrift de
„ waarbeid , en heeft deze daarom ook tot regel en rigt„ fnoer des geloofs gefteld. Zij moet bet beflisfen , welk
„ gevoelen waar,, welk onwaar,, welk toegelaten en welk
„ verworpen moet worden ,” bl. 67. — Bij ftrijd en verfchil is beflisfing behoefte. Voor de Protestantfche kerk
is de H. Schrift de alles wikkende , bepalende , beflis„
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fende regter. Die vrijheid van gevoelens is geene willekeur , wetteloosheid , ongebondenheid. Na oplosfing van
eene en andere bedenking , behandelt hij het verfchil van
meeningen over het kanoniek gezag der H. Schrift, bl.
70-78. Het gezag der kerk doet voor het menfchelijk
gezag iets , voor het Goddelijk gezag volftrekt nicts of ,
bl. 79. Dit verfchil is voordeelig bevonden , hi. 86-88.
Even zoo is het gelegen met het verfchil in uitlegging ,
bl. 88. Er is maar 66n zin , die de ware is. Talen
Leiden tot uitvorfching van denzelven. „ Het Protestan„ tismus geeft geene authentieke Schriftverklaring of ver„ taling , gelijk de Roomfche kerk ; bet neemt zelfs de
„ uit/eggingen der fpnbolifche Boeken niet als onfeilbaar
„ aan , maar laat de uitlegging vrij. Tot hiertoe is uit
„ deze vrijheid flechts zegen voortgevloeid ,” bl. 97 ,
98. — Bij de tegenwerping , dat de Schrift duister is,
merkt de Schrijver to regt aan , dat duidelijkheid en begraypelOheid , in beteekenis zoo verfchillend, door velen
met elkander verwisfeld. worden. „ Zij verliaan wel ,
„ wat de H. Schrift bedoelt en zeggen wil ; maar omdat
„ zij niet begrijpen kunnen , hoe het met de zaak gele„ gen is , daarom verklaren zij de Schrift voor duister ,”
bl. 99. — De H. Schrift is niet enkel voor Theologen
duidelijk ; zij is dit ook evenzeer voor niet godgeleerden , voor leeken. „ De Bijbel is dus in de handen des
„ yolks , en zoo moet het wezen ,” bl. 102. Zoo heeft
ieder den regter in de H. Schrift , ook den leeraar,, wanneer men elders het noodige onderwijs niet mogt vinden. — „ Daarom is ook het Protestantismus onbekom„ merd en onbezorgd , en weert ook die genen niet, die
„ zich liever op de eigene uitfpraken van c Ii R. is Tus,
„ dan op die van zijne Apostelen beroepen. — Het er„ kent de eenheid der leer , maar loochent niet de me„ nigvuldige vormen , zoo als die ook buiten kijf in de
„ fchriften der Apostelen worden gevonden. — Wan„ neer flechts dezelfde CHRISTUS aanwezig is , zal
„ ook in alien dezelfde geest werkzaam zijn , en het
„ enkele afzonderlijke zal zich wederkeerig ophelderen
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en completeren ," bl. 107. Ook dit dient tot bemoediging van hen , die wegens het floffellik beginfel van
het Protestantismus zoo bezorgd waren , bl. 108-110.
Tot dusverre was het betoog alleen ontkennend. Het
Protestantismus heeft alzoo niets boven het Katholicismus vooruit , en flaat integendeel hij hetzelve achter. Dii
zou men kunnen zeggen. „ Maar le zaak van het Pro„ testantismus ftaat beter , en daarom moeten wij thans
„ nog ten befluite de ftellige nuttigheid van dat verfchil
„ van gevoelens van naderbij befchouwen. Vooreerst
„ toch is dit verfchil van gevoelens wel een gewigtig be„ wijs van de deelneming aan en de belangftelling in
„ het geloof. Want om onbelangrijke zaken bekommert
„ zich niemand. En hoc grooter het verfchil van
„ gevoelens is , des te grooter moet toch ook het aantal
„ van de genen zijn , die belangftelling en deelneming
„ voor het Evangelie openbaren. Daaruit ontfpruit ze„ gen voor de wetenfchap en het godsdienflige Leven ,”
bl. 111-119. — „ Het kan , wel is waar,, niet misfen ,
„ of de gevoelens die met elkander in ftrijd en op elkan„ ders vernietiging bedacht zijn , moeten tot uiterften
„ vervallen. MTar dan treedt ook de waarheid met hel„ derder glans , dan immer te voren , voor den dag , en
„ vindt meer vrienden en meer waardering dan te vo„ rem” — Het was dus niet uit zwakte , dat het Protestantismus dit verfchil van gevoelens toeliet ; maar met
opzet wilde het dit verfchil van gevoelens opwekken ,
omdat het hoopte hieruit den grootften zegen te zullen
erlangen. Het was immers zelf uit zulk een' flrijd van
gevoelens ontfproten. Die voordeelen en die zegen worden vender aangevoerd , bl. 119-131. „ Slechts vrij„ held en gelijkheid van gevoelens moeten wij op alle
„ mogelijke wijzen trachten te behouden en te bewaren ,
„ dan zal alks een gelukkig einde nemen,” M. 131, 132.
„ Zonder dwang van elders zal de Heer zijne kerk wel
„ leiden en regcrcn , en een nieuw heerlijk Leven aan
„ het licht brengen.” — „ Of eindelijk ,” zoo fluit
zich dit betoog , bl. 133 , 134 , „ zou misfchien bet
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„ leven , dat bier en daar in het Katholicismus ontwaakt , niet zonder werking en invloed op het Protes„ tantismus blijven , zou het eene toenadering of wel
eene vereeniging van beiden aanvoeren ? Dan had het
„ Protestantismus zeker de heerlijkfle overwinning weg„ gedragen ! — Groote hope , vermetele , al te vermetele verwachting ! zal menigeen denken. Maar wij kun„ nen niet anders wij moeten haar koesteren en ontboe„ zemen. Niet op menfchelijke magt , op menfchelijk
„ aanzien , op eens menfchen woord hebben wij ze ge„ bouwd , maar alleen op het woord van God. En de
„ hope, die daarop gebouwd is, zal ons niet befchaamd
„ maken ,” enz.
Wij hebben genoeg gezegd., om de waarde ook van
deze Verhandeling te doen kennen. De Verhandeling van
• U e T had, om volledig te zijn , haar geleide niet noodig , maar wijst het toch niet of daar o TTo, op eene
andere wijze en langs eenen anderen weg, die eenheid in
betoog en uitkomilen z66 bewaard heeft, dat beide Verhandelingen , alzoo vereenigd, een goed en zeer leerzaam
gezelfchap uitmaken.
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De eerfle Brief van den Apostel p ETR. us, homiletisch behandeld. Een godsdienflig Huisboek , door
ISAAC S A N N E S, Predikant biz de Hervormde
Gemeente to Feendam. Te Groningen , bij W. Zuidema. 1834. In gr. 8vo. 334 Bl. f 2 - 50.

D it werk is zijnen oorfprong verfchuldigd aan Bijbeloefeningen , die de Heer S ANNE s over den eerflen
Brief van PETRUS gehouden had , waarna hij het
naar korte fchetfen en aanteekeningen voorgedragene tot
een godsdienftig Huisboek bewerkt, maar de afdeelingen
kleiner genomen , en zich zijne lezers nog Reeds als zijne
hoorders voorgefteld heeft. — Ten aanzien van dit laatfle
zou Rec. eenen anderen vorm gewenscht hebben , die
meer wezenlijk onderfcheid te kennen gaf , en meer ver-
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fcheidenheid en afwisfeling toeliet. Al verwisfelt men
toch M. H. met M. L. , of, gelijk fommigen , lieve
Toehoorders met lieve Medemenfchen , de naam verandert de zaak niet , en preken blijven preken ; gelijk het
dan ook niet blijkt , waarin de omwerking van deze Bgbeloefeningen tot een godsdienflig Huisboek beflaat. Ja ,
dat weer is , wat eenen Leeraar , die van den kanfel tot
zijne Toehoorders, tot zijne Gemeente fpreekt, tot welke
hij in betrekking that , en bij welke hij zeker crediet ,
zekeren morelen invloed heeft , wee! that , ditzelfde !hat
niet altijd wel aan eenen Schrijver, die in zijn boek tot
zijne hem onbekende Lezers fpreekt. Jets anders is het
met uitgegevene eigenlijk gezegde Leerredenen: deze behouden en vertoonen geheel haren oorfpronkelijken vorm,
en de Lezer verplaatst zich daarbij , zoo veel mogelijk ,
in de ornftandigheid en betrekking van Spreker en Floorders , en beoordeelt en gebruikt hetgene , dat hij leest ,
als uit dit oogpunt befchouwd. — Doch keeren wij tot
het aangekondigde werk terug !
Om te doen zien , wat onderwerpen men bier te verwachten heeft , laten wij den inhoud volgen , die door
den Schrijver vooraan geplaatst is. I. Hoofdd. I : 1, 2.
Inleiding. Christelgke benamingen en voorregten. II. H.
I: 3-7. Der Christenen wedergeboorte tot eene levende
hoop. III. H. I: 8-12'. Het waardigfle voorwerp van
der Christenen liefde en blgdfchap. IV. H. I: 12b . Der
Engelen belang/lelling in onze behoudenis. V. H. I:
13-16. De volkomenheid der Christelgke hoop. VI. H.
I: 17-21. De Christelgke behoedzaamheid. VII. H. I:
22 — II : 1-3. De broederlgke liefde der Christenen.
VIII. H. II : 4-10. Der Christenen eenparige en geestelgke Godsvereering. IX. H. II : 11-17. De Christen als burger en onderdaan. X. H. II: 18-25. Het
Voorbeeld van Christus , inzonderheid voor dienstbaren. XI. H. III : 1-8. De pligten der echtgenooten
en verdere leden des Christelgken gezins. XII. H.
III: 9-18. De Christen onder miskenning en vervolChristas ten alien tgde
ging. XIII. H. III :
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de behouder en redder zryner vereerderen. XIV. H. IV:
1-6. De gedachtenis van 's Heeren dood en verheerlifking een wapen tegen de zonde. XV. H. IV: 7-11.
Heilzaam nadenken over het naderend einde. XVI. H.
IV: 12-19. Christelijke vertroosting bij toenemend
den. XVII. H. V: 1-5. De pligt van Christeltike
Leeraars en Gemeenten. XVIII. H. V: 6, 7. Zelfrervernedering en vertrouwen. XIX. H. V: 8-14. Christelgke bedachtzaamheid en fterkte in het gevaar der
verzoekingen. Befluit. — Men ziet hieruit, dat de Schrijver getracht heeft , in deze als Bijbeloefeningen behandelde ilukken zekere eenheid, op den tekst gegrond , te
bewaren; en dit komt Rec. zeer doelmatig voor : al meent
men toch daarin eenige meerdere vrijheid tot het tusfchenftrooijen van practifche aanmerkingen te mogen nemen,
men moet echter hiermede eer fpaarzaam dan kwistig
zijn, om de aandacht niet of te leiden en te overladen;
en het is juist voor het vestigen van die aandacht ,
voor het practifche nut, dat er uit zulke befchouwingen
voortvloeijen kan , veel dienftiger,, een zeker vast punt
te hebben, door den tekst doorgaans aangewezen, waarop alles gedurig terugkomt. Tot dit nuttige einde ware
het niet kwaad geweest , boven elke afdeeling haren inhoud te plaatfen , om aanilonds te doen zien, wat men
te verwachten had. Ook hadden hiertoe de tekflen van
fommige afdeelingen misfchien eenigzins anders kunnen
verdeeld worden : b. v. het onderwerp van de 3de ligt
bepaaldelijk in H. I: 8 , 9 ; maar vs. 10 , 11 , 12 1. bevat eene daarrnede te ongelijkfoortige uitweiding , die
voegzamer met vs. 12b. in de volgende afdeeling had
kunnen vereenigd worden onder dezen of dergelijken titel:
Het Evangelie-heil , het beminde voorwerp der navorfching van Gods verlichtfte kinderen (de Profeten en
de Engelen).
De manier van behandeling is doorgaans deze , dat de
Schrijver nu eens eerst eene korte verklaring van den
tekst , het zij in zijn geheel , of bij gedeelten , geeft ,
en daarop eenige toepasfelijke aanmerkingen voordraagt ;
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dan weder achter elk verklaard gedeelte het practifche
gebruik, dat er van te maken is, laat volgen, of ook wel
het verklarende en bet toepasfende onder elkander mengt.
Bij een werk van dezen aard acht Rec. het niet noodig , en voor dit Tijdfchrift ook minder gefchikt , bij
de uitlegging, al ware het zelfs maar van de voornaamfte
plaatfen , en bij de voorftelling van fommige zaken flil
te ftaan , en aan te wijzen , waarin hij met den Schrijver overeenkomen , of van hem verfchillen zou. Het zij
geroeg te zeggen, dat pier over het algemeen eene goede,
gezonde uitlegging der H. Schrift heerscht , waarin van
den arbeid der beste voorgangers gebruik gemaakt is ;
maar tevens een goede godsdienffige geest , die tot verflandig denken en gevoelen , en tot getrouw , pligtmatig
handelen opleidt. De 110 , hoewel zich niet bijzondcr
onderfcheidende , laat zich echter met genoegen lezen.
Offchoon dus Rec. de vermenigvuldiging van zulke Bijbeloefeningen niet bijzonder verlangt , mag hij nogtans
deze aan de liefhebbers van zoodanige lectuur gerust
aanbevelen.

Handboek der kgzondere Pathologie en Therapie van
Dr. j. W. H. C O N R A D I. Iften Deels 2de Stuk.
(Vervolg en Plot van bl. 468.)

C aarne zoude men in bet 8fte H. , waar over de keelr

ontfteking worth gehandeld, betere orde en fcheiding van
wezenlijk verfchillende aandoeningen gezien hebben : dit
fchijnt ecliter , als eene wenfchelijke zaak , zoo wel in
dit als andere leerboekeu , voor de toekomst weggelegd te zijn.
Omtrent de bepaling van bet zijdewee, en wat men
daaronder te verftaan hebbe, heerscht altijd nog onzekerheid , zoo als dit juist wordt opgemerkt (bl. 300 ,
noot); de Schrijver heefl derhalve wel gedaan , de longontfteking met haar gelijktijdig te behandelen. Wat den
uitgang der longontfteking in verettering betreft, bl. 307,
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is deze vast nog zeldzamer, dan de Schrijver fchijnt te gelooven , die evenwel bier ook het denkbeeld vaarwel fchijnt
te zeggen , of de tering eene verettering der longen
ware (*). De doodelijke uitgangen der longontileking
zijn meestal de op bl. 305 reeds vermelde hepatifatie ;
en waar men etter meent gevonden te hebben , is dit ,
gelijk de Schrijver juist aantnerkt, meer etterachtige flof.
Gaarne hadden wij bij den gehoorcilinder door den Vertaler de akademifche Verhandeling van VAN HALL,
de Stethoscopii in morbis pectoris ofti Traj. ad Rhen.
1823 , vermeld gezien.
De aanmerking bl. 331, dat men ook bij borstziekten
niet overdadig met blciedontlastingen moet zijn , verdient behartiging ; daardoor worden de krachten, die ook
tot de krifis noodig zijn, roekeloos verfpild. Meermalen is een langdurig volgend borstlijden aan niets anders
toe te fchrijven , dan dat men de natuur buiten ftaat
heeft gefleld ook het hare te doen.
Terwijl aan de organifche gebreken van het hart wordt
gedacht en een en ander middel aangeprezen , verdiende
de geneeswijze , die door LAR R E v (1-) met goed gevoig
fomwijlen in aanwending fchijnt gebragt te zijn, desgelijks eenige vermelding. Met de ontfteking van bet buikvlies , H. 13 , wordt gelijktijdig van de kraamvrouwenkoorts gewag gernaakt , en over deze bl. 374 afzonderlijk gehandeld. Ult de aangehaalde werken meenen wij
hier een bijvoegfel van den Vertaler te ontdekken ; wij
hadden deze meer van dien aard gewenscht. Met haar
onder de Peritonitis te rangfchikken , achten wij eene
nadering gedaan te zijn ter betere onderfcheiding van
deze dikwijls zoo bedenkelijke als dood dreigende ziekte,
waardoor evenwel het duistere , hetwelk haar nog aankleeft , niet wordt opgehelderd. Ondanks het vermelde
(*) Vergel. 310, de noot: indien de etterzakken niet
altijd verweekte groote knobbels zijn, dan ontflaan zij toch
uit een aantal ineengevloeide knobbels.
Chir.
(i) Zie deszelfs Clinique Chirurgicale , en Journal fiir.
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nut van de terpentijn-olie door de Engelfche Geneesheeren , houden wij Naar voor een te gewaagd middel , om
tot dusverre op goede gronden aanprijzing te verdienen.
Bij de behandeling der maag- en darmontfteking worden zij met refit gegispt , die in elken gebrekkigen eetlust , in elken buikloop de beginfelen derzelve meenen
te zien. Het zijn YELLOLY en R U D O L P H I niet
alleen , welke tegen deze dwaling waarfchuwen ; reeds
MORGAGNI heeft getracht , op ontleedkundige gronden , de Artfen daartegen oplettend te maken (*) ; ook
hier had mogen aangehaald worden : Gefchied- en oordeelkundige Verhandeling over het Leerftelfel van den
Franfchen Geneesheer BROUSSAIS, door G. C. B.
SURINGAR, ylmfterdarn 1829 (t).
De aanhaling van ALBERTINUS MOR GAON!,
bl. 404, is niet juist : ter plaatfe in het werk van MORGAGNI haalt hij VAL SALRA erl ALBERT1N u s
aan , en verhaalt MORGAGNI, hoe ALBERTINUS
hem op een en ander opmerkzaam heeft gemaakt.
Terwijl bij de ziekten der lever , in heete ziekten zoo
zeer te huis , van het werk van cLAKcit. gefproken
wordt , had dat van jouNsoN en JAMES ANNE SLEY mede de eer der vermelding verdiend. Het is wel
om zijne kostbaarheid niet voor eenen ieder te verkrijgen ;
maar,, daar fommige Recenfien van hetzelve belangrijke
mededeelingen gedaan hebben , zoo kan hetzelve daaruit
ten deele gekend worden : reeds deze behelzen veel , hetwelk voor hem , die in warmere luchtftreken de Geneeskunde gaat uitoefenen , wetenswaardig is. — Indien al
de acute ontflekingen der milt als zeldzaam worden opgegeven , de flepende zijn dit niet. Het lijden der milt
verdient in vele gevallen behartiging. Hypertrophie van
dezelve is toch zoo zeldzaam niet ; indien deze reeds ten
gevolge van bloedsophooping kan ontftaan, zoo zal deze
gefleldheid altijd voorzicning behoeven. Ontflekingen

(*) De fed. et caufis Morborum , Lib. 11. Ep. XIX. Art. 18.
(f) Zie de beoordeeling van dit boek in dit Tijdfchrift
van 1830, No. XII , 1)1. 521 , en No. XIII , bI. 573.
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toch kunnen Tangs meerdere wegen , dan alleen door
bloedzuigers , behandeld worden. Bij de oorzaken tot
ontfleking van de blaas , en daarop volgend verfterf, had
ook de belemmerde afvloed der pis bij herfenaandoeningen en koortfen van zenuwachtigen aard kunnen vermeld
worden. In dergelijkc gevallen zetelt de oorfpronkelijke
ziekte in andere deelen ; zij zonde te overwinnen geweest
zijn , indien de dood door verfterf van de blaas niet
ware uitgegaan. De gefteldheid der blaas behoort in
zulke ziekten met meer naauwkeurigheid te gefchieden ,
dan dit fomwijlen plaats haft.
Zaude de ontfuking der e fierftokken (bl. 460, foot)
zeer zelden op zichzelve voorkomen ? Zoude veel zoogenoemd hysterisch lijden , hetwelk met heete , prikkelende middelen dikwijls zeer te onpas beltreden wordt ,
zoude de eigenlijke zetel van hetzelve niet in het weeffel
der eijernesten gezocht moeten worden, waartegen de
ontftekingwerende geneeswijze , met inachtneming der aandoening van het zenuwgeftel , bl. 461 , met beter gevolg zoude aangewend worden ?
Indien ergens de plaatfelijke gefteldheid der aangedane
deelen beter behartigd dient te worden, het zal bij die
veelvuldige vormen moeten zijn, welke zoo dikwijls met
eenen alles afdoenden naam van Rheumatismus beftempeld worden. Wij hebben te dezen reeds een woord
over het lumbago gezegd. Hoe vele vreefelijke gebreken der gewrichten hebben gewis geenen anderen oorfprong , dan miskende aandoeningen van deze deelen !
Koude , vochtigheid mogen tot het voortbrengen van
hetzelve medewerken , de uitwerkfelen op de verfchillende weeffels kunnen niet door dezelfde middelen verwijderd worden.
Hetzelfde zoude ook van de zoogenoemde ,inking of
verkoudheid gezegd kunnen wor den.
De influenza, aan welke men bl. 495 herinnerd worth,
geeft nog al ftof tot nadenken , wanneer men hierbij aan
de Cholera onzer dagen denkt. — Bij de rangfchikking
der ziekten heeft ieder de hem eigene wijze van verdee-
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ling ; wij laten het dus ter verantwoording van CONRADI, dat hij door middel van de roos eenen gepasten overgang tot de uitflagziekten tracht te maker'.
TweeEntwintig Voorfchriften van Geneesmiddelen zijn
achter dit Deel gevoegd. Op derzelver zamenflelling zijn
geene wezenlijke aanmerkingen te maken ; wat de aanwending betreft , wie door eigene vinding geen doelmatig voorfchrift weet te geven , doe nut met de hier ten
voorbeeld geflelde.
Uit het kortelijk medegedeelde zal men kunnen opmaken , dat het werk onder de vertaalden aanbevelenswaardig blijft. Dat flechts het geldelijk belang der genen ,
die juist zulke boeken noodig hebben , niet te zeer uit
het oog mogt verloren worden !

Plantenkunde voor Apothekers en Artfen, of Berchr fyvingen der geneeskrachtige Planten naar de natuurJO? familiën van het Plantenrijk. Door W. H. DE
NTRIESE, Med. Doctor, buitengewoon Hoogleeraar
in de Botanic aan de doorluchte School te Amfterdam. Ifte Deel. Te Leyden, b !! C. C. van der Hoek.
1835. In gr. 8vo. 223 Bl. f 2 - 25.

D it werk is het eerfte , hetwelk over dit onderwerp in
onze taal het licht ziet. Wij voorfpellen hetzelve dus
eene goede ontvangst , en dit te meer,, daar het met
veel vlijt en belezenheid, vooral met veel kennis van de
nieuwfle Duitfche Litteratuur in het vak der Pharmacie ,
is opgeiteld. Doorloopen wij kortelijk deszelfs inhoud.
In de Inleiding (bl. 1-31) toont de Schrijver vooreerst het nut aan eener wetenfchappelijke kennis (vergun
ons , Lezer , dit modewoord 0 der planten voor den
Artfenijbereider ; welke kennis alleen in {hat is , om
hem , in dit gedeelte van zijn vak , de goede waren van
derzelver vervalfchingen te leeren onderfcheiden. Hoezeer de befchrijvende plantkunde voor zijn hoofddoel het
meest vereischt wordt , kan en mag hij echter in de ont-
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leedkunde en phyfiologie der planten geen vreemdeling
zijn. Vooral behoort hij zich op eene naauwkeurige kennis Bier planten toe te leggen , welke op den vaderlandfchen grond groeijen. Vervolgens doet de Schrijver eenige
nieuwere werken over pharmaceutifche Botanic in een kort
overzigt kennen , en eindigt met de wijze op te geven ,
waarop hij zijn onderwerp behandelen zal. Hij verkiest
de natuurlijke methode boven bet fexu6le flelfel van
LINNAE u s, en fpreekt bier in het voorbijgaan over
bet verband tusfchen de geneeskrachten der planten en
hare natuurlijke familien , op eene wijze , welke hem als
behoedzaam en voorzigtig heoordeelaar van algemeene
theorien kenmerkt.
In de bijzondere behandeling volgt onze Schrijver den
leiddraad van bet werk van BARTLING (Ordines naturales Plantarum , Gottingae 1830) ; welke Schrijver
het woord ordines in dien zin bezigt , waarin de meeste
anderen het woord familiae gebruiken. Zijne opgaven der
kenmerken van klasfen en orden zijn ook grootendeels
uit dat werk ontleend. — Hij verdeelt dan de planten
in vegetabilia cents/aria en vascularia. De eerflen verdeelt BARTLING in homonemea en heteronen2ea , 't
geen DE V R I.E S E door gemeenfchappelilke kiemdraden en afzonderlijke kiemdraden vertaald heeft (beter
misfchien gel0foortige en onge%*kfoortige). Tot de
cellularia homonemea behooren de zwammen, korstmosfen en wieren. Onder dezen verrneldt de Schrijver hoofdzakelijk Lycoperdon , Bovista , Scleratitan clavus- (hij
fchijnt niet geneigd , met LEVEILL 1 err NEE s, alleen bet topje als de zwam te belchouwert) , Poly. porus
bfficinalis , Pol. fuaveolens , ilgaricus eampester (van
champignons is onze Schrijver geen vriend , .en meant,
dat de eetbare veeleer aan varkens dan aan menfchen behoorden te worden voorgezet) , Cetraria islandica, Roc-.
cella tinctoria , Lecanora tartarea,Parmelia parietine4
Sphaerococcus helminthochortos en Fucus veficulofus. Tot
de cellularia heteronemea behooren de mosfen, van welke
hij flechts kortelijk enkelen vermeldt.
BOEKBESCH. 1835. NO. 12.
L1
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De planten , die niet alleen uit cellenweeffel beflaan ,
maar ook fpiraalvaten bezitten (vegetabilia vascularia),
verdeelt B A R T L I N G in Cryptogama en Phanerogama. Deze laatften worden wederom in Monocotyledonea
en Dicotyledonia verdeeld.
Tot de bedektbloeijende vaatachtige planten behooren
de varens , onder welke onze Schrijver hoofdzakelijk vermeldt 21spidium Filix mas, — het zoo hoog geroemde
middel tegen den lintworm , — Polypodium vulgare en
didiantum capillus Veneris. Vervolgens behooren hiertoe de Lycopodineae , onder welke Lycopodium clavaturn breedvoerig vermeldt wordt , met vele aanhalingen
aangaande het verfchijnfel der zoogenoemde zwavelregens.
Overgaande tot de vegetabilia vascularia monocotyledonea , wier befchouwing dit deel befluit, geeft de
Schrijver de hoofdtrekken op , waardoor zich deze planten van de dicotyledonea onderfcheiden , vooral in de
zamenflelling en vorming van den {tam. Of het bloembekleedfel der monocctyledonea ooit den naam eener bloemkroon (corolla) dragen mag , welken fommige hedendaagfche plantkundigen daaraan geheel willen weigeren , laat
de Schrijver onbetlist. Hetgeen hij zegt aangaande het
verfchil der aardrijkskundige verbreiding van Monocotyledonen en Dicotyledonen verdiende wel eenige nadere uiteenzetting. „ De beroemde H U M B O L D T (zoo fchrijft
hij bl. 124) heeft aangetoond, dat in de landen der evennachtslijn een zesde , in de gematigde luchtilreek tusfchen 36-52° breedte een vierde , en naar de pool bijna
een derde van de vegetatie uit monocotyledonen beflaat." Men zou hieruit het befluit kunnen afleiden ,
als namen naar de polen de monocotyledonen toe ; dit
is intusfchen het geval niet ; beide groote afdeelingen zijn
rijker in vormen in de warme landen , dan in gematigde
of koude luchtftreken , maar de dicotyledonen.nemen betrekkelijk meer toe in aantal in warmere gewesten.
S c H o u w meent zelfs , dat de monocotyledonen in de
heete zone wederom eenigzins in relative talrijkheid toenemen , en dat het minimum van het betrekkelijk getal
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deter planten , in vergelijking met de dicotyledonen, in
het noordelijk halfrond tusfchen den 45° en 35° valt. Hij
maakt ook de opmerking, dat bet klimmend relative aantal der monocotyledonen ten noorden van den 45° breedte
eigenlijk flechts door het vermeerderen der foorten eener
enkele familie , die der Cariceae , veroorzaakt wordt. —
Ook over het verfchil der ontwikkeling van de radicula
bij mono- en dicotyledonen hadden wij gaarne iets meer
gelezen , dan de korte verwijzing naar RICHAII.D9S
Handboek.
Tot de monocotyledonea behooren onder anderen de
Gramineae , waaronder de Schrijver van Oryza fativa ,
Zea Mais , Panicum miliaceum , Lolium temulentum ,
Triticum repens , Saccharum officinarum , Andropogon
i,varancufa uitvoeriger en andere foorten korter vermeldt.
Onder de Irideae komt Crocus fativus , waarvan de gefchiedenis en cultuur op eene zeer voldoende wijze behandeld wordt. De Schrijver had evenwel eene kleine
teregtwijzing moeten voegen bij het fabelachtige verhaal , waarvan hij bl. 165 melding maakt :
HE
TODT, die in 1671 eene Crocologia uitgaf, heeft gezien , dat honden , die faffraan gegeten hadden , geelgekleurde jongen wierpen ; dezelfde kleur zag hij in de
vrucht eener vrouw , na bet gebruik eener groote hoeveelheid faffraan." Rec. kan niet denken , dat de Heer
D E V it I E SE zulk een verhaal zelf voor geloofwaardig
houdt ; maar , zoo als het hier voorkomt , heeft het er
nogtans den fchijn van. — Onder dezelfde orde worth
ook nog Iris florentina vermeld ; bij de Asphodeleae ,
Scilla maritima , Aloe fuccotrina ; bij de Cokhicaceae,
Colchicum autumnale , Veratrum album ; bij de Smilacineae, Smilax fyphilitica, Smilax China; bij de 0 rchideae
verfcheidene foorten van Orchis , waaruit de falep bereid
wordt of kan worden , en Vanilla aromatica ; bij de
Amomeae, Alpinia galanga, Zingiber officinale, Curcuma longa ; bij de Cannaceae , Maranta indica ; bij de
Palmae , Areca catechu , Calamus Draco , Sagus farinifera ; bij de Typhaceae , Acorus calamus ; bij de PiL12
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peraceac eindelijk (van welke het nog niet beflist is , of
zij tot de Mono- of Dicotyledonen behooren) Piper nigrum en Piper cubeba.
De afbeeldingen van H A V N E, N E E S VON ESENBECK en ZENKER zijn door het geheele werk heen
bij iedere foort naauwkeurig aangehaald , gelijk ook dikwerf die van oudcre Schrijvers , zoo als RUMPHIUS,
KAEMPFER, enz. De druk van dit werk is bijzonder
fraai , en de uitvoering flrekt den Uitgever tot eer. Met
verlangen zien wij het tweede deel to gemoet , hetwelk
de Dicotyledonea zal bevatten , en waarmede dus dit
werk volledig zal zijn. In het Voorberigt heeft de Schrijver ons toegezegd , dat het nog in den loop van 1835
zal verfchijnen.
Enkele taalfouten , zoo als diegeenen , 't welk hier en
daar voorkonat , voor diegenen, — de kiemende zaadjes
dragen draden , nit een eenvoudigen rei van cellen zamengefteld , (bl. 85) voor : nit eene eenvoudige —
zoo ook reijen (bl. 199 , reg. 19 en elders) voor rijen —
gaan wij thans voorbij. Op de tabel bl. 33 moet men,
voor Monocotyledoneae en Dicotyledoneae , Monocotyledonea en Dicotyledonea lezen (vegetabilia gaat vooraf).
Eindelijk merken wij nog eene kleine onnaauwkeurigheid
op , welke bl. 216 voorkomt , waar men leest : „ Het
aantal reeds bekende Palmfoorten , dat de Sago oplevert,
is zeer groot ; wij noemen uit velen flechts Sagas Raphia POI R., Sagas Ruffia J A C Q., Cycas inermis L o u R.,
Cycas revoluta THUNB., Cycas circinalis L I N N.?'
Het geflacht Cycas toch , hetwelk joss' E u met Zamia tot de Filices bragt , behoort niet tot de Palmen ,
maar tot eene eigene familie , weIke met de Coniferae
velerlei verwantfchap heeft. Men leze dus liever : Het
aantal reeds bekende planten , enz.

Tafereelen, gefchreven op eene Reis nit Duitschland over
de Nederlanden naar de Oostindien , door D. F. G.
VAN DE SANDE, Dr. in de Wijsbegeerte en Reg-
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ten. Te Groningen , bij W. van Boekercn. 1834. In
gr. 8vo. 245 Bl. f 2 - :
De Oosterling. Tildfchrift bij uitJluiting toegewijd
aan de yerbreiding der kennis van Oostindië ; bevattende bijdragen tot bovengemeM doel, van onderfcheidene Indifche Ambtenaren en in Indie gevestigde Partikulieren , verzameld en in het licht gegeven door
J. O L I V I E R, JZ., voormalig Oostindisch Ambtenaar. I—IIIde Stuk. Te Kampen, bij K. van Hulst.
1834. In gr. 8vo. Te zamen 365 bl. f 4 - 60.
Blik op het Befluur van Nederlandsch onder den
Gouverneur-Generaal J. VAN DEN B O S C H, voor
zoo ver het door denzelven ingevoerde flelfel van Culte4res op Java betreft , openbaar gemaakt bit Befluit
van den Gouverneur-Generaal ad interim van 28
Metall 1834. No. 1. Uitgegeven door de Redactie
van den Oosterling. To Kampen ,
K. van Hulst.
1835. In gr. 8vo. 204 Bl. f 2 - 40.
Kort overzigt der financierle refultaten van het fieffel van Cultures onder den Gouverneur Generaal
J. VAN DEN BOSCH. Uitgegeven door de Redactie van den Oosterling. Te Kampen, bij K. van Hulst.
1835. In gr. 8vo. 35 Bl. f :- 50.
Vrijmoedige Befchouwing van de Landmagt in Neerlands Oostindiê. Te Breda , bly F. P. Sterk. 1834.
In gr. 8vo. 71 Bl. f : - 75.

W

ij voegen hier een aantal werkjes , betrekkelijk onze
Oostindifche bezittingen , bij elkander.
De Reistafereelen van den Heer VAN DE SANDE
bevatten (althans in het voor ons liggende eerfle Deel)
genoegzaam niets van eenig belang voor de wetenfchap.
Het is een hier en daar vrij onderhoudend gerchreven ,
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maar zeer weinig beduidend reisverhaal van eenen geboren' Kapenaar,, doch reeds federt zijne eerfle jeugd met
zijne ouders in Duitschland gevestigd , die echter de
Hoogefchool te Groningen heeft bezocht , en nu weder
uit den omtrek van Frankfort naar Java gaat , om ,
volgens de begeerte zijner ouders , aldaar zijn fortuin te
maken. Het jaar van zijn vertrek wordt niet opgegeven.
In zijne verwachting fchijnt hij niet geflaagd te zijn ; althans het boek begint met een klaaglied van teleurgeflelde verwachting , waarin zelfs gezegd wordt , dat Java's
bloei en naam uitgedelgd zilta omdat de Heer VAN DE
S A N D E , Doctor in de JVijsbegeerte en Regten, aldaar
geen ambt naar zijn' zin heeft bekomen ? Dit boekdeel
bevat voorts over ons Vaderland de reis door onze
oostelijke gewesten naar Groningen, van daar over Friesland naar Amllerdam en vervolgens naar Rotterdam,
met zeer oppervlakkige zedefchetfen van die onderfcheidene plaatfen. Het is waar,, dezelve zijn beter,, dan die
door het gros der vreeindelingen over Nederland aan
hunne landgenooten worden opgedischt ; maar het tegendeel zou ook onvergeeflijk zijn in iemand van Nederlandfche afkomst , en die grootendeels zijne vorming
op eene Nederlandfche Hoogefchool heeft ontvangen.
Daarop wordt zeer uitvoerig de zeereis befchreven tot in
de Indifche wateren. Men kan denken , hoe de Schrijver daaromtrent in kleine bijzonderheden treedt , daar
hij aan de befchrijving der seize van Harlingen naar
ilmflerdam met het beurtfchip yeertien bladzijden befleedt , en ons het bitter , den fchelvisch met aardappelen , den witten wijn , het paterftuk, de graauwe erwten
en de thee niet fchenkt, die hij op den beurtman, gelijk
den gebakken paling en gerookten zalm, die hij in de Star
te Alphen (met de nachtfchuit reizende) gebruikte. Zoo
komen de 245 bladzijden dan ook vol. Het is te wenfchen , dat het verblijf in de Oast den Schrijver belangrijker floffe zal opleveren.
Van geheel anderen Hempel is het Tijdfchrift de 005terling , door den kundigen 01,1V/ER uitgegeven ,
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wiens onderhoudende zoo wet als leerzame reis naar en
door Indio wij vroeger aan onze lezers hebben doen kennen. Thans in het Vaderland , te Kampen , gevestigd ,
opent hij , met medewerking van deskundigen , aldaar
een Tijdfchrift , geheel aan onze Oosterfche bezittingen
toegewijd ; iets , waarvan de nuttigheid , vooral na bet
overlijden van den in vele opzigten belangrijken Hermes wel door niemand in twijfel getrokken zal worden. De drie Nommers , die wij tot hiertoe daarvan ontvangen hebben , bevatten reeds verfcheidene gewigtige
flukken. Vooreerst lezen wij hier eenige bijzonderheden
van den bekenden R.AFFLES, wiens werkzaamheid en
ijver voor een groot doel , het zoogenaamde fielfel van,
landrente, in Indio, even zeer verdient erkend en geprezen , als zijn geweldige , tot onregtvaardigheden en
hatelijkbeden overflaande afkeer van onze Natie berispt
te worden. Dit wordt in het tweede ftuk voortgezet en
ten einde gebragt. Wij kunnen niet ontkennen , dat wij
iets meer grondigs omtrent dien merkwaardigen man ,
vooral zijne werkzaarnheden op Java en zijne bemoeijingen met Japan , verwacht hadden. Na een zeer kort
ftukje over Makasfar, en een uittrekfel uit aanteekeningen nopens de Molukken door eenen Ambtenaar in het
gevolg van den Gouverneur - Generaal v AN DE R. C
P E L L E N, (1824) hetwelk onzes inziens mede belangrijker zijn kon , vinden wij een ingezonden zeer voortreffelijk ftuk over het eiland Sumatra. De . onbekende
Schrijver is blijkbaar een man met een zeer helder hoofd,
geftoffeerd met de vereischte kundigheden , die in de vergelijkende of hoogere Aardrijkskunde (bij ons nog eene
naauwelijks ontgonnen wetenfchap) (*) geen vreemdeling
is , en de ligging en {trekking der landen met haren invloed
op den ftaat- en zedekundigen toeftand der inwoners in
verband weet te brengen. Meesterlijk is dus hier de vergelijking , in dit opzigt , van Sumatra en Java , de
Westkust van het eerfte met de Zuidkust van bet an(*) De lezers van HUMBOLDT, MALTE-BRUN en
RITTER zullen weten , wat wij daarmede bedoelen.
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dere , en de Sumatrafche bergvlakten met Java's vulkanifche bergketenen en valleijen , de boschrijke Oostkust
van het eerfle en de Noordkust van bet andere , bet
meer continentale van Sumatra en bet meer eilandachtige (fit venia verbo) van Java. Ook de bijzondere
gedeelten van Sumatra worden in dien geest meer opzettelijk befchouwcl in dit opflel , hetwelk in het tweede
ftuk wordt beiloten. Aileen heeft bet ons zeer in den
kundigen Schrijver verwouderd , dat hij de Battaks door
hoogere befchaving enderfcheiden noemt , omdat zij letterfchrift hebben , daar hij toch zelf verhaalt , dat zij de
krijgsgevangenen en misdadigers aan eenen pawl binden , waarop hrmn de omflanders het vleesch van het
fniftlen, en raauw of met peper en andere fpecergen
yerginden! Zijn zulke erger dan dierlijke kannibalen befchaafd, omdat zij... letterfchrift hebben ? — Insgelijks van
hooge waarde is een ander ftuk over hetzelfde eiland ,
door eenen jeugdigen , blijkbaar kundigen en volijverigen
Ambtenaar, den Heer K N O E R L E, die door kwaadwilligen om bet leven gebragt is. In zijn opflel heerscht vooral
kennis van en genegenheid voor de Refidentie Bencoelen.
De ontwerpen van RAFFLES, den Engelfchen Gouverneur dier bezitting, om Sumatra tot eene geheel
Engelfche bezitting met vrije cultuur to maken , zoo
als Java van 1812 tot 1816 was , worden bier met loffelijke onpartijdigheid in het licht gefteld ; doch tevens
wordt , uit eenen brief van RAFFLES zelven, aangetoond , dat hij z elf, de groote Patroon van de vrije
tuur , door de ondervinding geleerd , in 1820 aan bet oude
flelfel der 0. I. Maatfchappij (zoo bij de Engelfchen als
bij ons) de voorkeur gaf , en zichzelven den Advocaat
van het Despotismus noemde. De Heer KNOERLE ijvert
zeer voor de vereeniging van de Moefie-landen en AmpatLawary (een gedeelte van het bergland) met Bencoelen,
waarvan het flechts ane dagreis verwijderd is , in plaats
van filet Palembang op de Oostkust , van waar het twaalf
dagreizen of ligt (die echter in veel korteren tijd , den
loop der rivier volgende , kunnen warden afgele gd).
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Wij zien bier, dat de drie Nederlandfc,'m Reficientia op Sumatra , Palembang, Padang en Bencoelen, zoo weinig gemeenfchappelijk of met onderlinge overeenkomst handelen,

alsof die afdeelingen door vreemde Staten en met verfchillende inzigten wierden beheerd.
Het tweede fink bevac een looter topographisch opael over
de Preanger Regentfchappen , en voorts geeft het een belangrijk verflag van bet ten Oosten van Java gelegene eiland
Bali, hetwelk , te midden van geheel Mohammedaanfche bevolkingen , aan de Godsdienst der Hindoes, die vroeger ook
op Java heerschte, getrouw is gebleven. De Schrijver houdt
de Bailers voor afaammelingen der gevlugte heidenfche Javanen , blijkens de groote overeenkomst der beide volken.
Misfchien zouden eenige in kleinigheden loopende bijzonderheden nopens de kleine Rijkjes van

Bali hebben kunnen gemist

worden. Maar de fchildering der zeden des yolks , dat den
dood minder vreest dan vernederende firaffen , (waaruit de
razernij der vroegere zoogenaamde
deels

Bailers,

amok - roepers, grooten-

te verklaren is) en toch , uit godsdienfli-

gen eerbied , voor den Koning in 't ftof kruipt , terwijl de
voraelijke weduwen zich , even als in

hard , verbranden , dit

alles words zeer goed en onderhoudend verhaald. Het
opael (van eenen naar

Bali

om zaken gezonden' Ambte-

naar) eindigt met aanmerkingen over het geval van een' oor-

Bali, en met eenen raad, die beter een'
Hollander, voegt, om, bij
eene finale verovering van het eiland, de rot:lien over te voeren naar de Moliikken met een klein gevolg en penfioen , en
de geheele bevolking met bun vee en verdere losfe bezittingen
te doen verhuizen naar Java!! — Eenige tabellen over den
in- en uitvoer to Batavia uit Europa en 2Imerika, en het
begin der Recenfie eener akademifche Disfertatie van den
Heer m if E R over den handel en de Administratie van Neerlandsch befluiten dit gedeelte. Deze beoordeeling words
log onzer Regering met

Oosterfchen Despoot, dan eenen

in het derde auk voortgezet, doch voornamelijk ter verdediging van het

Indisch Beauur onder den Gouverneur-Generaal

VAN DER CAPELLEN tegen de befchuldigingen ook van den
Heer MUER in de zaak van den Heer A. DE WILDE. Wij
erkennen , dat de bier bijgebragte gronden afdoende zijn,
voornamelijk ten betooge, dat het goed van DE WILDE

(Soekaboemie)

C. f.

niet met vrijdom van verpligte leveringen ver-

kocht is ; iets , waarop eigenlijk het geheele gefchilpunt
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rust. — Verder levert dit ftuk onderhoudende aanteekeningen
nopens togtjes van den Chirurgijn-Majoor J A N S S E N S van
Samarang naar Sourabaya , waarin eene heldendaad voorkomt van een' twaalfjarigen Javaanfchen jongen, die een' tijger doodde , welke reeds zijn broertje verfcheurde. Het reizen gaat op de uitmuntende itraatwegen in Indiê zeer fnel
(50 uren gaans in 17 uren). Onderhoudende Oosterfche Anekdoten , uit het Maleisch vertaald, fluiten dit auk. Met veel
belangflelling zien wij het vierde ftuk van dit nuttige Tijdfchrift te gemoet.
Reeds in de Recenfie van PAVER' S Disfertatie bleek ons
de geest der Redactie grootelijks tot het itelfel van den Gouverneur-Generaal VAN DER CAPELLEN over te hellen;
en het derde en vierde der hier aangekondigde ftukken doen
zien, dat de hiervan verfchillende maarregelen , door den Gouverneur-Generaal VAN DEN BOSCH bij de hand genomen ,
door die Redactie (welke de uitgave van dat ituk bezorgd
heeft) afgekeurd worden. De Hoofdredacteur,, de Heer o L Iv I E R heeft zich toch altijd als een' warmen vereerder en
aanhanger van VAN DER CAPELLEN doen kennen, zoodat
deze flrekking in zijn Tijdfchrift niemand verwonderen kan.
Om dit voor fommige lezers op te helderen , zal eene korte
herinnering aan de onderfcheidene Regeringsftelfels federt het
begin dezer Eeuw niet onnoodig zijn. Het eerfte was dat
der Oostindifche Maatfchappij, of het nitfluitende (tot 1808),
het tweede dat van den Generaal D AENDELS, of het Napoleontifclze (1808-1810), daarop (na JANSEN' S kort befluur en de Engelfche tusfchenregering) het ilelfel der Commisfarisfen-Generaal , voortgezet en gewijzigd door den Gouverneur VAN DER_ CAPELLEN, 't welk men het liberale
zou kunnen noemen (1816-1826), alsdan het flelfel van den
Commisfaris-Generaal DUBUS, of het bezuinigende, 1826-1830,
en eindelijk dat van den Generaal VAN DEN BOSCH, of bet
productive. Wij hebben , zoo veel mogelijk, door een enkel
woord den geest der vijf ftelfels trachten aan te duiden. In
het eerfte werd nog het Monopolie der reeds in 1800 vernietigde Maatfchappij voor den Staat aangehouden. In het tweede
waren verbeteringen van allerlei aard , maar door geweld en
door het zwaard eens krijgsmans. In het derde trachtte men
de milde beginfelen van vrijen landbouw en onbelemmerden
handel , behoorlijk gewijzigd, toe te pasfen , en daarbij de in
Indie gevestigde Nederlanders door onbekrompene bezoldigin-
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gen tevreden te ftellen. Doch toen de fchatkist der Kolonie
(de oorzaken daarvan op te delven, behoort niet tot onze
taak) zeer aanmerkelijk verachterde, en millioen op millioen
van het Moederland vroeg , toen kwam de Heer DuBus
met het bepaalde oogmerk om te bezuinigen, hetwelk hij dan
ook zeer naauwgezet bewerkftelligde, en misfchien tot een
ander uiterfle dreef. Nogtans moet men zeggen, dat het hem
gelukte , de fchatkist der Kolonie op een' beteren voet te
brengen ; en de Heer VAN DEN B o s CH vond de geldmiddelen in gunJliger' flaat , dan hij verwacht had. (Kort Overzigt , bl. 13.) De Heer vAN DEN B O S C H leide zich nu
krachtdadig toe, om van Java's vruchtbaren grond voor de
kweeking van allerlei voortbrengfelen partij te trekken; hij
moedigde de indigo-, fuiker-, thee- en eindelijk ook de koffij-cultuur (om nu niet van minder rijke takken van landbouw te fpreken) ten fterkfte aan; en het is juist deze aanmoediging en de middelen, daartoe gebezigd, welke in de
bedoelde ftukken befchouwd en over 't algemeen fcherp gegispt worden.
Het hoofdpunt van beklag komt daarop neer, dat het oude
ftelfel der 0. I. Compagnie weder onder een' anderen vorm
wordt herfteld , en de Javanen tot verpligte leveringen van
producten onder hunne Regenten worden gedwongen. Vroeger waren die leveringen door de Engelfche Regering afgefchaft en door eene zware grondbelasting of landrente (de
helft , twee vijfden of een derde van den oogst , waartegen
de tweede oogst of pluk dan vrijbleef) vervangen , uitgezonderd alleen in de Preanger Regentfchappen , waar de gedwongene koffijteelt nog in stand bleef. De herftelde Nederland[the Regering heeft dit beginfel bekrachtigd ; doch de Gouverneur-Generaal vAN DEN nosc H.fchijnt een nieuw ftelfel van culture te hebben aangenomen, hetwelk den Javaflees in vele distrikten, ook bniten die Regentfchappen, tot
het kweeken van producten, tegen vrijftelling van, of als
vergoeding voor de landrente, noodzaakt. In de Staten-Generaal is dit punt reeds ter fprake gebragt. De meeste leden
keurden dit ftelfel zeer goed, hetwelk 's lands geldmiddelen
krachtdadig , met verfcheidene millioenen , onderfteunt , in
plaats van de leeningen ten behoeve der Kolonie , die zoodoende in 's lands kasfe terugkeeren. Anderen, doch in geringer getal , hebben het beftreden , en gezegd , dat men zoodoende de hen met de gouden eijercn doodt , en te vergeefs
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naar den gehoopten goudklomp zal zoeken. Onder de krachtdadige beflrijders rangfchikt zich onze Schrijver. Hij beweert , dat de gedwongene indigo-teelt , waarvoor men die
van de koffij heeft verwaarloosd, mislukt is ; dat ook de fuikerteelt geenszins aan de hooggefpannen verwachting voldaan
heeft; dat men

fiu weder de koffij bij de hand heeft genomen,

en door dit alles, vooral door de moeijelijke fuikerteelt,
den inboorling uitput en tot gemor en klagten doet overflaan;
dat men wijders de Regering en de met haar naauw in betrekking flaande Handelmaatfchappij tot alleenhandelaar maaht,
en alien particulieren , vrijen handel naar onze

Oostindifche

bezittingen den bodem intlaat. Hij tracht verder te betoogen , dat de flelling van den Heer VAN DEN noscn, alsof
de inwoner der

Preanger Regentfchappen , die aan verpligte

levering altijd is onderworpen geweest, gelukkiger en meer
tevreden is dan de overige Javanen, volflrekt valsch is ; dat
almede de onderftelling, alsof in

Indii de Souverein tevens

eigenaar van den grond is, geheel niet doorgaat, en door de
oudfte wetten en inrigtingen wordt gelogenaraft. Doch ,
mogt dit

regtens zoo zijn , het kan niet bewerkftelligd wor-

den. „ Waar de Souverein planter en koopman tevens is ,
„ daar kent de dwang geene grenzen ; daar wordt alles aan
„ het eigcnbelang opgeofferd, en zelfs geene beginfelen van
„ menfchelijkheid worden ten innate meer geeerbiedigd, want
„ alles is aan zijne baatzucht, aan zijne berekeningen en

•

peculatien
f
ondergefchikt. Ook bier is zulks bewaarheid;
want de voorbeelden zijn menigvuldig , dat hoogzwangere
vrouwen onder den zwaren arbeid in de indigo-velden hare

„ kinderen ter wereld bragten, of dat vastgeftelde huwelijken
"
„ aldaar zijn voltrokken geworden , dewijl het aan niemand
werd toegeftaan huiswaarts te gaan. — Toen de ramp
', van de bevolking ten top was geflegen, kwam er van boo„ ger hand bevel, om aan iederen werkman daags Utz cent te
• betalen; en de Heer VAN DEN B osc H zeide toen met
veel zelfvoldoening, dat niemand tot de indigo-cultuur ge/, bezigd werd , dan tegen betaling. — Alle fabrijken hebben, in meerdere of mindere mate, hetzelfde lot onder91
,1 gaan; dat is, zij zijn opgerigt, de bevolking is mishan•

dell, heeft gebrek geleden, en weinig of geene betaling
voor twee a drie jaren arbeids verkregen; na volksver-

•

loop, of weigering van verderen arbeid, is de cultuur, of

" geheel, of voor een gedeelte , vernietigd , (zijn)

de fabrij-
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„ ken afgebroken, en een ander plan (is) gevolgd, namelijk
•

om kleine fabrijken in groot getal op te rigten: die inflel-

, Hug heeft dan ten minfte due eene goede zijde, dat het
„ yolk niet op verren afiland , uit het gebergte , van hunne
(zijne) woonplaatfen zal worden verwijderd."

het Befluur,

(Blik op

bl. 54, 55, 57.) Het Befluur werkt zichzelve

tegen, blijkens het volgende voorbeeld: Het landfchap Kadoe met 300,000 zielen, hetwelk de vrije befchikking over
zijne voortbrengfelen geniet, heeft nog ruim zoo veel voordeels aan de Regering verfchaft, als de Preanger Regentfchappen met eene dubbele bevolking onder het ftelfel van
dwangarbeid en monopolie. Reeds heeft de bevolking van

Pasfaroeang in Julij en Augustus 1833 geweigerd, verder aan
de fuikervelden te werken; zij is flechts op belofte van ontflag daarvan vreedzaam uiteengegaan ; doch daarop heeft men
de voornaamften der plegers in hechtenis genomen, in plaats
van de gedane belofte gefland te doen (bl. 100-103).

In

den woord , men moet tot het ftelfel van 1816 tot 1825 (dat
der Commisfarisfen - Generaal en van den Gouverneur NT A N
DER CAPELLEN) terugkeeren (bl. 138, 139).
Wij hebben gemeend, ons bij de vermelding van dit gefchrift tot de rol van

Referenten ,

niet die van

Recenfenten ,

te moeten bepalen. Wij gevoelen ons geenszins bevoegd, in
dit moeijelijke gefchilfluk een oordeel te vellen. Nogtans
moeten wij aanmerken , fiat het ftelfel van den GouverneurGeneraal VAN DEN BOSCH in de bijlagen achter den

Blik

op het Befluur van Nederlandsch Indiê een geheel ander aanzien heeft, dan in de beoordeeling; dat ook die Landvoogd

Javanen beroept, en als zijn
desfa (dorp), welke het yijfde

zich op de oude gewoonten der
beginfel opgeeft, „ dat eene

,/ van hare rijstvelden afzonderde voor de teelt van een ge„ was, voor de markt van Europa gefchikt, niet meer ar„ beids vorderende dan de rijstculture , van het betalen der
„ landrente zou zijn verfchoond, en bovendien zou genieten
„ de meerdere voordeelen , die het product, bij taxatie, blijken zal te zullen opleveren , dan het bedrag der verfchul„ digde landrente , en dat de misgewasfen loopen zullen voor
„ rekening van het Gouvernement , voor zoo ver namelijk
dezelve niet aan gebrek van ijver of arbeidzaamheid aan de
„ zijde des

Javaans

is toe te fchrijven” (bl. 170). Wij

moeten voorts , als eene

gefchiedkundige daadzaak , en zonder

eenigzins de twee ftelfels in derzelver aard of 'trekking te

530

WERKJES OVER OOSTINDle.

willen beoordeelen, doen opmerken, dat men in 1825 tot
eene leening van verfcheidene millioenen voor de verachterde
kas van Nederlandsch Indig de toevlugt moest nemen, terwijl
Oostelijk Java in vollen opfland was, en de uitgebarften
oorlog bijna zes jaren duurde; dat daarentegen bij het
vertrek van den Gouverneur-Generaal VAN DEN noscu de
Indifche kas , wel verre van onderftand te behoeven, het Moederland met verfcheidene millioenen geflijfd had, en er, met
uitzondering van een zeer kortftondig oproer onder de Chinezen , (aan Welke men, zoo gezegd worth, de bij hunne
overkomst gedane beloften niet had gehouden) volkomene rust
op Java heerschte, welks inboorlingen zich geenszins muitziek betoonden. De handel naar de Indiên was. niet meer
kwijnend , gelijk in 1824 , maar eene rijke bron van welvaart
geworden , en de Handelmaatfchappij verfpreidde rijke voordeelen over den vaderlandfchen grond. Het vertrouwen, in
het ftelfel, waarop zij thans rust, gefteld, is zoo groot ,
dat , toen zij onlangs , tot uitbreiding der cultuur in Indië ,
tien millioenen behoefde, de infchrijving daarvoor het dendubbel dier fomme bedroeg. Wij gelooven dus ten minfle ,
dat de zaak door den ongunfligen beoordeelaar van dit ftelfel
zal overdreven zijn. Wij moeten te meer waarfchuwen vbor
die op fchijnbaar onfeilbare berekeningen en cijfers rustende
ftellingen, daar v46r een jaar door zulk een, boek aan ons
Vaderland, naar onze wijze van zien, een vreefelijke flag is toegebragt, die hetzelve niet nu, maar over eenige jaren zal treffen, — de afkeer, verwekt tegen ons denige redmiddel in de handels-crifis van Europa, den ijzeren fpoorweg op Keulen. Men
heeft ook , met veel omhaal van cijfers, doch op droggronden fteunende, der Natie een heilloos vooroordeel tegen de
overal elders met voordeel gelegde fpoorwegen weten in te
boezemen; en eerlang zal men Antwerpen met den Rhin
naauw verbonden , Amflerdam en Rotterdam voorbijgegaan
zien, en het heerlijk prijkende gebouw van onzen handel zien
in duigen vallen! Thans lacht het misleide Publiek over deze
voorfpelling; eerlang zal zij die met fchrik in eene waarheid
veranderd zien. Wij zeggen dit flechts, opdat men niet denke, dat de fchriften tegen den Generaal VAN DEN nosc
onwedriegbaar zijn, omdat men daarin zoo veel berekeningen
en cijfers vindt.
Het laatfte fink over de Indidn is eene vlugtige befchouwing van de Landmagt in Nedrlands OostindiE. Blijkbaar is
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dit wan eenen krijgsman, die reeds dadelijk zijne bewondering
voor DAENDELS te kennen geeft, hetwelk ons even weinig
verwondert, als dat de oorlogzuchtige Franfchen verzot op
NAPOLEON waren. De Schrijver gaat zoo verre, van aan
den krijgsfland — die niet beflaan kan en geen doel heeft
zonder het , helaas! fomtijds noodzakelijke, florten van menfchenbloed — de eerfle plaats in de Maatfchappij toe te kennen (bl. 4). Doch hij zegt dit niet alp een eigen , bijzonder
gevoelen; hij zegt, dat Hollands yolk tot die bekentenis gekornen is. Waar en wanneer is dit gebeurd ? Wij voor ons
protestdren plegtig en ftellig tegen dit averegtfche denkbeeld,
hetwelk alle betrekkingen in de Maatfchappij zou omkeeren,
en ons leiden tot eene heillooze Soldatenregering. De Commisfarisfen-Generaal en de Gouverneur-Generaal VAN DER
CAPELLEN waren den Schrijver op verre na niet krijgshaftig genoeg. De Heeren DUBUS en VAN
N DEN no scx
zijn het vooral niet meer. Het is echter mogelijk, dat de
misbruiken , waarvan hij er vele opnoemt , en de verachting
voor den krijgsmansfland in bale heerfchen, en wij gelooven gaarne, dat het er veel toe doet , dat men ftrafbataljons
en Deferteurs naar Indie zendt. Doch hoe zal men anders
foldaten voor die ongezonde luchtftreek bekomen? De Schrijver beklaagt zich vooral , dat er in de bezolding een zoo
groot onderfcheid tusfchen burgerlijke Ambtenaren en Militairen gemaakt words, en is zeer tegen de wapening der Inlanders. Hij weet misfchien niet , welke wonderen de Engelfchen door de Cipayers of inlandfche foldaten verrigt hebben.
En hiermede ftappen wij van deze boekjes over Indie af.
Wat er ook zij van de zaak , die zij beftrijden of voorftaan ,
zoo veel is zeker : de openbare behandeling onzer volksbelangen , ook in Indie, door middel der vrije drukpers, kan
niet dan hoogst nuttig zijn; door de wrijving der denkbeelden worden vele vonken van licht en waarheid geflagen, die
toch eindelijk eens tot een gewenscht einde moeten geleiden.
Algemeen Aardrijks- en Cefchiedkundig Woordenboek van de
Provincie Vriesland. Te Sneek , bij de Wed. F. W. van
Breest Smallenburg. In gr. 8vo. f 3- 60.

Gelijk eene zekere mate van kennis der gefteldheid, inrigtingen en gefchiedenis van het geheele Vaderiand voor elken
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eenigzins befchaafden

Nederlander

behoefle is , zoo kan ook

de meer naauwkeurige kennis der afzonderlijke Gewesten ,
niet flechts voor derzelver bewoners , bij het bezoeken van
onderfcheidene plaatfen , maar ook voor elken inwoner des
lands , veelzijdige nuttigheid hebben. Alzoo is iedere poging
prijfelijk , om eene of andere Provincie meer in bijzonderheden te doen kennen, door haar naauwkeurig te befchrijven,
en die befchrijving te doormengen met historifche en oudheidkundige bijzonderheden.
Dit was, ten opzigte van het zoo bijzonder belangwekkend

Friesland,

het doel des Schrijvers van het voor ons

liggend bock, den Heer VAN BREEST SMALLENBURG,
toen hij tot de uitgave zijner alphabetifche aanteekeningen,
bij wijze van inteekening, befloot, en door eene niet onaanzienlijke deelneming daartoe verder werd aangemoedigd. Jammer, dat hij die uitgave niet mogt beleven, welke wij nu,
na eenige vertraging, door zijn afflerven veroorzaakt, aan
de zorg zijner nagelatene Weduwe danken.
De Schrijver heeft zijnen landgenooten in het algemeen en
den

Vriezen in

het bijzonder eene goede dienst bewezen,

door hun dit Woordenboek te fchenken, waaraan veel arbeid
is te koste gelegd , waaruit de meeste lezers veel zullen leeren , wat hun vroeger vermoedelijk niet of minder bekend
was , en waarin veel waars en belangrijks vervat is , zonder
dat men in werken van dezen Hempel vergen mag, dat alle
medegedeelde bijzonderheden, vooral wat naamsafleidingen ,
opkomst der plaatfen en voorvallen uit verwijderde eeuwen
betreft, even flellig waar of gewigtig wezen zouden. Men
is, bij zoodanigen topographifchen arbeid, maar al te dikwijls verpligt , zich op de autoriteit van kronijkfchrijvers en
volksoverleveringen te beroepen, voor wier gezag geen hooger appel beflaat , of geheel te zwijgen van vele zaken, omtrent welke de uieuwsgierigheid des lezers toch voldaah
wil zijn.
Mogt dit zeer -bruntbare boek, ten gevolge van verder
goed vertier , dat wij der nagelatene betrekkingen des vlijtigen
Verzamelaars toewenfchen, eene tweede oplage te beurt vallen , wij mogen dan den wensch niet verzwijgen, dat een

Friesland vooral niet ontbreekt, alvorens de moeite neme, zich

oordeelkundig en naauwkeurig Geleerde, aan welke het

met de geheele herziening te belasten, niet flechts om bier
en daar aan te vullen , wat den Verzamelaar ontfnapt is

533

VAN VRIESLAND.

te wijzigen, wat hem voorkomt anders of beter getteid te
kunnen worden, maar tevens om fpelling en correctie te verhelpen , op welke doorgaans niet te roemen valt. Welligt
zou dan ook de algemeene befchouwing der Vriefche kwartieren , die nu achter het alphabetifche gedeelte gevonden
wordt, wel vooraan komen, en met een beredeneerd overzigt der geheele Provincie , en het verband, waarin zij tot
het overige Vaderland fiaat, verbonden kunnen worden.
Ter betere bereiking van dit doel ware het misfchien raadzaam , dat elk vaderlandsch Aardrijks. of Gefchiedkundige,
die zich dit Woordenboek aanfchaft, zijn exemplaar met wit
doorfchieten liet , ten einde bij elke voorkomende gelegenheid aan te vullen of te verbeteren , waar hij zulks op goede
gronden noodig oordeelde; door de gezamenlijke mededeeling
van welk een en ander, op gedane uitnoodiging, aan den bevoegden man , die de taak der herziening op zich nam , in
dit op zichzelve goede Handboek de grondflag tot een
muntend zou kunnen gelegd zijn.
Bijbel voor Kinderen, door C. S C H M I D. Voor Huisgezinnen
en Scholen. Naar het Hoogduitsch bewerkt. Ilde en hide
Stuk. De Profeten en Apocryphe Boeken, en de Levensgefchiedenis 'van .Tezus. Te Amilerdam , bij ten Brink en de
Vries. 1835. In kl. 8vo. Te zamen 33t bl. f 3 -:
Alphonfus, de kleine Emigrant. Een Verhaal !sit den tijd
der Franfche Omwenteling , door c. S C H M I D. Met Platen.
Te Amflerdam, bij ten Brink en de Vries. In kl. 8vo.
98 Bl. f 90.
Het flrekt Rec. tot genoegen, den fpoedigen voortgang der
uitgave van bet eerstgenoemde boek aan te kondigen. De
waardige Schrijver is ook in deze beide flukken aan zijn oorfpronkelijk plan van bewerking getrouw gebleven; men vindt
bier dezelfde beknoptheid , helderheid en levendigheid van
voorflelling, vereenigd met dezelfde eenvoudigheid van toon
en indringende hartelijkheid en rijke vruchtbaarheid van lesfen
en vermaningen, welke bet mite fink zoo gunflig onderfeheiden. Het tweede fink bevat de Profezen en Apociyphe Boeken. Men herkent in de uitvocrigbeid, waarmede deze laattle
behandetd word= , den Roornsehkatliolijken Schrijver;
io-ir,u_nr:scT:To 1835. No.

12.
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ENZ.

de wijze en de toon van behandeling zullen geen' Protests

tantfchen Lezer onvoldaan laten. Intusfchen zou Rec. Loch
van oordeel zijn , dat de bekwame Vertaler beter gedaan had,
zoo hij meer belangrijke bijzonderheden uit andere tijdvakken , b. v. uit dat der Rigteren , in het Licht gefteld, en het
overzigt der Apocryphe Boeken wat bekort had.
Het derde ftuk bevat het begin der Levensgefchiedenis van
Jezus. Ook hier zijn de gebeurtenisfen met oordeel gerangfchikt en behandeld, daar de eerfte Afdeeling de gefchiedenis
der jeugd van Jezus beflaat, de tweede de voorbereiding tot
liens openbaar leven befchrijft , terwiji de derde aan de zaken is toegewijd, welke het eerfle jaar van diens omwandeling oplevert. Hoewel Rec. niet kan zeggen, dat hij in de
voorftelling van zpo vele bijzonderheden, als hier voorkomen , met den Schrijver altoos overeenitemt, en hier en daar,
b. v. in de gefchiedenis van Jezus' doop , wat minder zucht
tot allegoriferen of fymboliferen zou wenfchen , zoo wil hij
dit toch niet als eene bedenking tegen het lieve boekje doen
gelden , maar beveelt het ruimfchoots aan alle ouders, die
hunne jonge kinderen eenen leiddraad tot het verkrijgen van
Bijbelkennis willen in de hand geven.
De illphonfus levert eene nieuwe proeve , dat de waardige
S cums n het zeldzaam vermogen , om in een' bevattelijken
en aangenamen toon voor kinderen te fchrijven, en hun nuttige kundigheden mede te deelen , in eene hooge mate bezit.
Het is een lief bijvoegfel tot de vele boekjes, die van denzelfden Schrijver ten dienfte van kinderen in ooze taal zijn
overgebragt, en het kan niet Misfen, of de lezing van hetZelve moet zuivere godsdienflige indrukken opwekken en bevestigen. Rec. wenscht het in veler handen.

de Discipel des Heeren. Een Gefchenk voor jeugdige Christenen. Naar het Hoogduitsch van F. A. K RUMMACHER. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
1833. In kl. 8vo. 160 Bl. f 1 - 80.

JOANNES,

KRUMMACI1ER is als Schrijver te zeer bekend, dan dat
iemand , die eenig ander van zijne werken gelezen heeft,
niet zou kunnen nagaan , van welken acrd het thans aangekondigde werkje is, Alles , wat op Joannes betrckking heeft,
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wordt door hem , in zijnen gewonen ftijl , met woorden als
gefchilderd. Zoo vinden wij bier: Het beeld van Joannes.
De jeugd van Joannes. Joannes de jongeling. Joannes bij
den Dooper. Joannes en Jezus. De verkiezing van .Toannes
tot Discipel van Jezus. De Discipelen. De verkiezing der
Apostelen. De zonen des donders. Joannes, de Discipel , mien
de Heer liefhad. .Toannes in den gemeenzamen omgang met
Jezus. Joannes , de vertrouwde des Heeren. De drie vertrouwden. .Toannes als getuige van Jezus' .Toannes in
Gethfemane en op Golgotha. .Toannes bij den dood en de begrafenis van Jeans. Joannes bij de opflanding des Heeren.
Joannes in Jeruzalem na des Heeren hemelvaart. Joannes en
de andere Apostelen te Jeruzalem , ten tijde der vervolging.
Joannes verlaat Jeruzalem. Joannes te Epheze. Joannes in
ballingfchap. De laatfle tijd te Epheze. Joannes en tie afgedwaalde boetvaardige jongeling. De wonderers van .Toannes.
De Discipelen en vrienden van .Toannes. De flervende Joannes. Behalve het onderhoudende van den ftiji, bezit het
werkje ook nog de verdienfte, dat daar, waar de Schrijver
zijne berigten niet meer ontleent tilt de Heilige Schrift zelve,
maar uit de befchrevene overleveringen der eerfte Christenen , hij met oordeel en naauwgezetheid het geloofwaardige
en waarfchijnlijke van het verdichte en onwaarachtige tracht
of te zonderen. De Vertaler heeft zich op eene lofFelijke
wijze van zijne taak gekweten. Wij gelooven, dat deze bladen een aangenaam gefchenk zijn voor een' ieder, die er belang in Reit, om den edelen Apostel regt te leeren kennen
en waarderen. Is het boek meer bijzonder beitemd voor jeugdige Christenen, meergevorderden , zoo wel in kunde als in
jaren, zullen het, gelijk wij vertrouwen , insgelijks met genoegen en met nut lezen.
Melodrn der Evangelifche Gezangen , 14 de Hervormde Kerk
van Nederland in gebruik , gezet voor Orgel en Piano,
met de noodige Harmonie in Generaal- Basjlij1; opgedragen
aan den Hoogwelgeb. Heer Jonkheer Mr. S. W. TRIP; door
W. G. HAUFF, Organist aan de groote Kerk te Groningen.
Aldaar , bij J. D. Smith. f 3 - 75.
De Heer

H A U F F iS

ons bekeud als een voortreffelijk OrMm2

W. G. HAUFF
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ganist, Wiens koraalfpel altijd, door eenen deftigen gelijkvormigen gang en zinrijken inhoud, iederen kenner bevalt'
Het was ons daarom aangenaam, bovengemeld werk van zijne
hand te ontvangen, verwachtende daarin juist datgene te zulen vinden , wat ons bij 's mans orgelfpel menigmaal trof.
Wij liebben ons in onze verwachting niet bedrogen. Wel
vinden wij in deze compofitie niet dien rijkdom van

idan,

welken wij dikwijls in het koraalfpel van den bekwamen Organist opmerkten ; maar wij moeten in het oog houden, dat
de Heer HAUFF eene

eenvoudige handleiding Wilde leveren,

die ook door de minst ervarene Organisten kan gcvolgd worden, en , hieraan getrouw willende blijven, moest hij in acht
nemen niet te

figuraal te worden. Trouwens , men met in

het koraalfpel immer dien erniligen, deftigen gang, welke
hetzelve zoo indrultwekkend maakt voor het hart van alien,
die niet geheel van muzikaal gevoel ontbloot zijn, zoeken
getrouw te blijven , en hetzelve zoo min mogclijk van figuren voorzien, met het docl , om hierdoor den zin der woor-.
den te verhoogen. Tot ergernis van den Muzijkkundige merkt
men het al te dikwijls bij Organisten , die op eenen hoogeren
trap van bekwaamheid meenen te fiaan, dan de rest hunner
kunstgenooten , dat zij deze gewaande meerderheid aan den
dag leggen door bet koraalfpel meer figuurlijk te maken; men
verandert de melodij dikwijls door fmakelooze loopen , en
ontneemt het fpel den

grond en de noodige harmonie, door

allerlei bewegingen en verfieringen in de baspartij te brengen;
terwijl men al verder, zonder te letten op den geest van het
geheele lied , alleen ftaroogt op woorden , als daar zijn:

deren , beven , fcbudden flormen , flilte

don-

enz., ten einde de-

zelve op eene nadrukkelijke wijze te karakteriferen. Inderdaad , men ontfticht hierdoor de Godsdienst. — De Duitfchers zijn weder ongemerkt teruggekeerd tot den ouden,
geflrengen ilij1 in de koraalmuzijk. Laten wij niet achterblijven , maar ook ons best doen, om der kerkmuzijk dien
vorm en geest terug te geven, die aan de flille, ernftige
Godsdienstoefeningen pasfen. Mogt dit werk van den Heer
11AUFF, opgedragen aan een' van Groningens eerfle voorflanders der Muzijk, het zijne toebrengen, om de begeleiding
van het kerkgezang meer en meer te doen zijn, wat zij zijn
moet , eene

onder/leuning en leiding van het gezang en ver-

hooging van het zedelijk en godsdienflig gevoel, in de liederen gelegd!

MELODIEN DER EVANGELISCHE GEZANGEN.

537

De prljs van dit koraalboek is, naar de uitvoering berekend , zeer billijk.

bijgenaamd ROBIN HOOD, of het
Hoofd der Ballingen. Historifche Roman uit de XIIIde
Eeuw. Te ilnifierdam , bij Gebr. van Arum. 1834. In gr.
8vo. 271 Bl. f 2 - 90.

ROBERT FITZOOTH,

l3ekend zijn de overleveringen aangaande den hier genoemden

doorluchtigen roover , die eigenlijk een Graaf v A N HUN-

TINGTON fchijnt geweest te zijn , en onder de regering van
Koning HENDRIK II en ten tilde van zijne beide zonen ,
RICHARD LEEUWENIIART en JAN ZONDER LAND,
geleefd te hebben. Meermalen heeft ook deze R o-

Engeland tot het tooneel van derzelver verhalen Madden. De thans
BIN II o o D reeds eene rol vervuld in Romans , welke

aangekondigde Roman heeft ten onderwerp de belegering van
het kasteel

Telton , de verblij fplaats van den Graaf v A N AL-

BINEY, een' getrouwen aanhanger van RICHARD. Des
Konings broeder j A N trachtte zich gedurende RICHARD'S
afwezigheid meestcr to waken van het Koningrijk , en zijne
benden waren het , die den Graaf VAN ALBINEY belegerden. Ilet gelukt den Graaf, eene langdurige belegering te
wederftaan , tot dat cindelijk de toevallige kennismaking van
des Graven Z0011 WILLIAM met ROBIN HOOD ten gevolge
heeft, dat dit magtige opperhoofd eener geduchtc rooversbende de belegerden ontzet en wrecks op hunne vijanden.
De leefwijze, de manier van oorlogvoeren , de gefchiedkundige
karakters worden bier treffend voorgefleld. Ilet krijgshaftige
en woeste van fommige tafereelen wordt aangenaam afgewisfeld door tooneelen van teederder aard. De liefde van den
jeugdigen WILLIAM en der beminnelijke J U D I T n , de onverwachte herkenning van , ROBIN H o o D als bloedverwant
van den Graaf , de eindelijke bekrooning der liefde , de redding en vergiffenis , — ziet daar den blijden afloop van geheel dit verhaal , hetwelk meer dan vele andere , die met
dezen naam prijken , beantwoordt aan den naam, dien hetzelve draagt , van

gefchiedkundigen Roman.

Weshalve wij

bet boek, als eene aangename , onderhoudende lektuur , ons
befchaafd publiek aanbevelen , en den Schrijver aanmoediging
toewenfchen door den bijval van zijne landgenooten.
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LERTUUR VOOR BLIJIY1 OEDIGEN.
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Lektuur voor Blijmnoedigen , of Verhalen uit eenen Vriendenkring. Door den Schrijver van: Vier dagen op reis. Te
Anflerdamn, bij J. C. van Kesteren. 1834. In gr. 8vo.
292 Bl. f 2-75.

De inhoud van het boek laat ons nog in het onzekere, of
wij door lektuur voor blijmnoedigen moeten verflaan lektuur
om bij blijmoedigen hunne blijgeestige luim te onderhonden,
dan wel zoodanige lektuur, die tot middel moet verflrekken,
om de blijmoedigheid tegen te gaan. Wij hebben wel eens
menfchen gekend , gelijk aan den delirus fenex van cic ER o,
die tevreden waren als zij flechts hunne toehoorders vermaakten, al ware het ook dat derzelver lach hunne eigene dwaasheid befpotte. Indien de Schrijver van deze Lektuur met
zoodanig eene vrucht van zijnen arbeid tevreden is, dan zal
het boek bier en daar wel -aan zijne verwachting beantwoorden. B. v. Jonker Jurgen fpeelt grof, en verliest dikwijls
aanzienlijke fommen. Nu wenscht hij, dat de Booze hem
halen moge , wanneer hij voortaan later dan twaalf ure des
nachts te huis kwam. Op een' volgenden avond wil hij op
een fpeelgezelfchap ten half twaalf uitfcheiden , maar laat
zich verleiden tot... nog den fpel. Hij wins met klaverboer,, en vliegt naar huis. Nabij zijne woning begint de
klok reeds een , twee enz. te flaan. De Duivel zit in perfoon boven op het dak met klaverboer in zijne klaauwen,
en dreigt hem met zijne horens. De klok flaat
elf; doch met den twaalfden flag florae Jonker .Jurgen zijn
huis in, en was gered. — In een' en denzelfden volzin
laat de Schrijver, die ook als Dichter optreedt, de maan
zwesnmen en danfen. Inderdaad een meesterfluk van gymnastifche oefening ! — De Schrijver betuigt, dit boek gefchreven te hebben, om vele lezers te vinden; maar erkent
zelf , dat het eene proef van geduld zou zijn , om zijn boek
aan Itukken te lezen. Wij hebben er niets meer bij te voegen.

DAGVERHAAL

VAti

JEAN MIGAULT.
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Dagverhaal van JEAN M I G A U L T, of wederwaardigheden
van een Protestantsch Huisgezin uit Poitou , ten tifde der
herroeping van het Edict van Nantes. Naar een Handfchri ft , onlangs gevonden bij een' der nakomelingen van den
Schrijver. Uit het Fransch vertaald, door r. B. BifILER.
Te Amflerdam , bij W. Mesfcbert. 1835. In gr. 8ro. 118
Bl. f 1 - 20.
Wij zijn bet eens met den Vertaler,, dat het dagverhaal
van JEAN MIGAULT, als een echt gedenkiluk uit den tijd
der vervolging om de Godsdienst in Frankrijk, belangrijk
genoeg is, om ook in onzen tijd nog uitgegeven te worden ,
en dat geen weldenkend mensch , hij zij Protestant of niet ,
deze bladzijden zonder eene levendige aandoening zal lezen.
MIGAULT was fchoolonderwijzer en voorlezer te Moulld,
naderhand te Mougon en te Mauze. Hij was echtgenoot van
eene voortreffelijke vrouw en vader van veertien kinderen.
Gedurende de vervolgingen , welke de Protestanten in het
laatst der zeventiende eeuw in Frankrijk te verduren hadden , werd MIGAULT en zijn huisgezin van plaats tot plaats
verdreven , verloor alle zijne bezittingen en middelen van
beitaan , en verduurde de vreefelijkile gevaren en de meest
barbaarfche behandelingen. Geheel ter nedergeflagen door
bet verlies van zijne echtgenoote , in radeloozen angst over
het lot van zijne kinderen , welker verblijf hem toen onbekend was , liet MIGAULT zich door beloften en bedreigingen , in eene vlaag van wankelmoedigheid , overbalen , om
een formulier van afzwering van het Protestantsch geloof te
onderteekenen. Maar met een opregt berouw beweende de
brave man dezen zijnen vat, dien wij hem , in de gegevene
omflandigheden , niet z66 zwaar zouden hebben toegerekend,
en keerde tot de gemeenfchap der Protestanten, onmiddellijk nadat hij zijne vrijl,eid uit de gevangenis verkregen had, terug.
Toen hij, na eene inderdaad wonderbare ontkoming van de grootlie zich te Rochelle ingefcheept hebbende , met zijn
huisgezin in Holland aangekomen was, herriep hij, met openlijke
fchuldbelijdenis, ten aanhooren van de gemeente , in eene Franfche kerk te Rotterdam, zijne afzwering, en werd aldaar door
den Kerkeraad der Waalfche gemeente , op den 12 Mei 1688,
weder wider bet getal der lidmaten opgenomen. Des mans
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dagverhaal eindigt met de vestiging van zijn gezin te
dam. — Wij hechten te meer waarde aan dit werk , omdat aan deszelfs echtheid niet te twijfelen valt, en het te
Rotterdam met den Schrijver voorgevallene deszelfs bevestiging vindt in de kerkeboeken der Waalfche gemeente aldaar. — De Vertaler is het met den Schrijver over fommige zaken niet eens. Hetgeen wij in MIGAULT goedkeuren, wordt door den Ileer B d H LER afgekeurd. Wij willen
onze lezers zelve laten oordcelen. MIGAULT zegt „Eene
waarlijk zeer hedroevende zaak is de taal en omgang van
een groot getal broeders uit de Hervormde kerk — hunne
gefprekken beflaan flechts uit noodelooze gefchillen en vervelende twisten over dit of dat leerilellig punt. Zij hechten
aan de woorden een gewigt , dat zij niet hebben moeten , en
al hunne redeneringen dienen veeleer om alle Iiefde in hun
hart uit te blusfchen, dan om hen tot de waarheid te brengen." Deze en dergelijke nitdrukkingen laakt de Vertaler;
wij keuren dezelve allezins goed. De lezer kieze I

ELISABETH WERNER, of Brusfel in
.Door G. D 6 R I N G. Te .dingerdam,
gr• 8vo. 280 Bl. f 2-80.

de zestiende Eeuw.
bij 11. Frij link. In

De titel duidt den inhoud des boelts niet bepaald genoeg
aan. zou iemand denken, dat hetzelve een verhaal
of vooritelling behelst van gebeurtenisfen, welke gedurende
den loop der zestiende eeuw plaats hadden. Dit is echter
geenszins het geval. Slechts een gedeelte der lotgevallen van
ELISABETH WERNER wordt gefchetst, maar een zeer belangrijk gedeelte, dat in verband flaat met de levensgefchiedenis van onderfcheidene andere perfonen, die zeer verfchillende karakters hebben. Men ziet bier , hoedanig de geileldheici van zaken te Brusfel was in het laatfle vierde gedeelte
der zestiende eeuw. Met genoegen lazen wij dezen gefchiedkundigen Roman, die ten deele op bekende daadzaken gearond is. Toen de !lad in 1585 bij verdrag weder aan de
ijde der Spanjaarden overging, trokken, onder meer andeten , ook de Protestantfche Leeraar WERNER en diens dochter ELISABETH met de krijgslieden van den bevelhebber
VAN DEN TEMPEL de poort nit , maar wercien, onder voorwendfel dat ze niet tot de kapitulatie behoorden, teruggevoerd en in den kerker geworpen. De vele wederwaardigheden van de fchoone , edele en flandvastige ELISABETH
maken den hoofdinhoud des hocks'
dat wij met voile
ruiinte kunnen aanprijzen.
Wij hebben enkele drukfouten
opgemerkt. BI. 121 ilaat: Breng Naar den zegen van uwen
vader, hetgeen blijkbaar zijn most: van haren wader. —
Een fraai vignet vcrfiert bet titclblad.

z

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen, door AB". DES AMORIE VAN DER.
H O E V E N. Te Leeuwarden , 1.11 G. T. N. Suringar.
1835. In gr. 8vo. XII en 348 Al. f 3 -

D e roem van kanfelwelfprekendheid was den Hoogleeraar
DES AMORIE VAN DER HOE VEN reeds lang
vooruitgegaan , eer hij dezen door het uitgeven van
Leerredenen ftaafde. Recenfent , die nooit in de gelegenheid was , om hem te hooren, nam dus dezen bundel met gretig verlangen en hooggefpannene verwachting
in handen ; en hij wil gaarne, ten behoeve van de genen,
die met hem in hetzelfde geval zijn , van zijn bevinden
met befcheidenheid verflag doen , in hope , dat deze aankondiging ook hun , die dezen Redenaar immer hoorden ,
ongevallig noch onnuttig zijn zal.
Het moge over 't algemeen wel waar zijn, dat Leerredenen bij het lezen veel verliezen door het gemis van de mondelinge voordragt , (voorondetheld namelijk , dat deze
goed, ja voortreffelijk is ;) maar gelijk dezulke , die hiesvan alleen hare grootile waarde ontleenen , door den verftandigen hoorder daarom niet onbepaald voor de uitmuntendfte zullen gehouden worden, zoo mag men het daarentegen betwijfelen, of die, welke onder het hooren door inwendige en wezenlijke fchoonheden indruk maakten, „ onder
„ het lezen (gelijk de in het Voorberigt overgenomene
„ woorden van D s. VAN DER P L O E G luiden) joist zoo
„ veel afvallen, als de eerfle indrukken fterk waren, en
„ te goed zijn , om gedrukt te worden." Waarom toch
zou , voor zoo verre het locale en temporele hierin niet
hindert , het ware , fchoone en goede , in Leerredenen
fchoon voorgefteld , bij her lezen niet evenzeer als , ja
in zeker opzigt nog meer dan , bij dat van andere fchriften , diep kunnen gevoeld en ten nutte gemaakt worden
Rec. verblijdt zich althans , dat de Heer VAN DER
Nn
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H O E V E N zich hicrdoor niet heeft laten terughouden , en zijne Leerredenen niet te goed geacht heeft,
om gedrukt te worden : en zal hij in 't algemeen het
kenmerkende van dezelve opgeven , dan meent hij niet
verre of te dwalen , wanneer hij het flelt in hoogen ernst
der vermaning , doorgaans in krachtige, foms levendige en
vurige taal uitgedrukt. Het een en ander moge uit eenige
proeven , die hij er van geven zal , blijken , en de eene
of andere vraag of bedenking , die welligt tot leering
van anderen kan zijn , moge de geeerde Schrijver hem
ten goede houden !
De onderwerpen en tekften der Leerredenen zijn de
volgende : I. De wederkeering van den verloren zoon.
L v K. XV : 18 , 201. II. De Christelilke heldennzoed
in het lijden. HAND. XVI : 25 a . III. JEZUS voor
HERODES. L u x. XXIII: 6-12. IV. De Goddelithe
verfchilning aan E L I A op. Horeb. 1 K o N. XIX: 9-13.
V. Het hemelsch gezigt van P A U L U S. 2 K o R. XII:
1-9 a. VI. Beproeving , het middel ter opvoeding van
den mensch. G EN. II: 17. VII. De belangftelling van
JEZUS in de geringere ftanden. M A T T H. XI : 5
laatfte ged. VIII. JUDAS ISKARIOTH, een beeld
van de vreefelige kracht der zonde. MAT T XXVII:
3-5. IX. De Christen moet volwasfen in het verftand,
en eon kind in de boosheid zijn. 1 K o R. XIV : 20. X.
Het zwak geloof. MATT H. XIV : 28 —31. XI. Het
werkdadig Christendom. JA c. I: 22 .25. XII. Tafereel
des laatften oordeels. MATT H. XXV: 31-46. — Men
ziet hieruit , dat hies, niet alleen gewone, hoewel altijd
belangrijke , maar ook minder gewone en zelfs weinig
behandelde , en desniettemin zeer =age ftoffen voorkomen , tot welke laatfle vooral de Ode , 5de , Ede en 12de
Leerrede behooren.
Uit de tekften ontleent de Redenaar niet alleen zijn onderwerp , maar ook , wat zeer te prijzen is , het bijzondere
oogpunt , waaruit hij het befchouwen zal , fomtijds ook
orde en plan van behandeling : zij dienen dus niet flechts,
gelijk men het noemt , tot motto. — Van eene goede
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en duidelijke uitlegging derzelven wordt bier ook meestal
werk gemaakt , waartoe vooral de vier bovengenoemde
ruimc flof geven. In de 12de Leerrede evenwel vindt
men minder eene verklaring van den tekst , dan wel eene
algemeene opvatting van de vijf punter, daarin door den
Prediker aangewezen dit nu is misfchien wel niet kwaad,
om het een en ander moeijelijk punt , dat er in bet tafereel is, te ontwijken , zonder de hoofdzaak te benadeelen ; het verdiende nogtans wel een weinig meer aanwijzing , waarop alles het naast ziet , betrekkelijk den eer!ten tijd van het Evangelic ; want bet is toch zigtbaar ,
dat er eigenlijk gefproken worth van aannemers en voorRanders van hetzelve aan de eene , van verwerpers en
verdrukkers aan de andere zijde.
In de meeste dezer Leerredenen heerscht de noodige
eenheid , doorgaans mede op den tekst gegrond , maar
hierbij tevens de niet minder gepaste verfcheidenheid van
behandeling ; en offchoon deze verfcheidenheid hare grenzen heeft , opdat men niet najage , wat meer vreemd en
gedrongen , dan doelmatig en nuttig is , zoo mogen wij
nogtans met den Hoogleeraar, in eenen gezonden zin, zeggen , (Voorber. bl. VI) „ dat elke itof en iedere tekst
„ eene andere behandeling niet flechts toelaat , maar ver„ eischt.” — Zoo vinden wij nu eens , gelijk in de
Ode Leerrede , eerst de verklaring van de gefchiedenis ,
en daarna de zaak , waarvan zij een fpiegel is , toepasfelijk voorgefteld; dan eens, gelijk in de 2de , het hoofdonderwerp van den tekst, in cenige bijzonderheden , met
gepaste aanwending der bedoelde gefchiedenis , behandeld , en bij elke derzelven er een . toepasfelijk gebruik
van gemaakt ; dan weder eens , gelijk in de fide , waar
minder tekstverklaring noodig is , het daaruit aangevatte
onderwerp in het eerfte ftuk door eenige proeven bewezen , en hierop in het tweede eenige nuttige toefpraken
gegrond. — Doch laat ons eene en andere Leerrede van
naderbij befchouwen.
Bij de eelc Leerrede , eene eerfteling uit des Schrijvers Proponentstijd , zal Rec. , offchoon over de hoofdNn2
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bedoeling der gelijkenis , L u XV : 11 enz. vergel.
vs. 1-10 , anders denkende, niet itilftaan, maar de aangevoerde redenen van plaatfing derzelve , zoo als zij is ,
eerbiedigen.
De tweede onderfcheidt zich door haar goede , welontwikkelde en telkens toepasfelijk gebruikte plan ; want
zij handelt over den aard , de bronnen en de waarde
van 1.7en Christen ken heldenmoed in het laden. Na
over den aard het een en ander gezegd te hebben , wijst
de teeraar deze bronnen uit de tekstgefchiedenis aan :
1. een goed en gerust geweten ; 2. eene vaste overtuiging van den hemelfchen oorfprong des Evangelies ; 3.
een levendig en kinderlijk geloof aan Gods Voorzienigheid ; 4. eene zekere verwachting des eeuwigen zaligen
levens. Eindelijk toont hij de waarde dier heldhaftigheid hierin aan , dat zij 1. de zwaarite verdrukkingen
ligt maakt , 2. nut en zegen voor anderen iticht , 3. een
welgevallen van den Heer trekt. Jammer , dat hij bij dit
derde ftuk der Leerrede „ ten einde fpoeden moest ,"
en het niet zoo ontwikkelen kon , als de vorige !
In de derde Leerrede wordt JEZUS, volgens den
tekst , befchouwd , als het voorwerp 1. van de onverfehrllig,heid , 2. van de Adele nieuwsgierigheid , 3. van
den laster,, 4. van de fpotternij , en 5. van de /Matkunde der tnenfehen , en elke bijzonderheid ter waarfchuwing op onze dagen overgebragt. — J E z u s is
bier, ja , het voorwerp, waarop alles uitloopt ; maar
nogtans is hier niet zulke gewenschte eenheid , als in de
voorgaande. Rec. gevoelt ook de moeijelijkheid , om
dezelve bij zoodanige ftoffen , waar velerlei zaken voorkomen , altijd ongefchonden te bewaren. Maar zou het
misfchien wel noodig zijn , het lite , 3de en 5de punt,
waarbij jzzus eigenlijk niet in aanraking , met HER oD E s komt , zoo opzettelijk te behandelen en over te
brengen , welk laatite ook bier en daar wel iets gedrongens heeft ? Was het ook in P I L A T U S wel onverfchilligheid , of veeleer zucht , om met deze netelige
2=k uit het gedrang te komen , door ze aan eenen meer
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competenten Regter over te geven ? — Zou het 2de
punt , dat zoo goed voorgefteld en zoo treffend toegepast is , het thema der Leerrede niet hebben kunnen uitmaken , en daartoe zeer gefchikt vereenigd worden met
het 4de , onder den titel van ligtzinnigheicIP Zou dan het
ernsthaftige zwijgen van j E z u s, waarover nu na alles
nog zeer wel gefproken , maar dat wederom door twee
ongelijkfoortige leeringen opgevolgd words, er niet beter in contrast mede geflaan , en alles tot edn geheel gemaakt hebben ?
Heerlijk is het thema, dat de Redenaar uit den tekst der
vierde Leerrede afleidt : Gods wezen en weg is liefde ;
en voortreffelijk fchoon is het uitgewerkt. Tot zulke
overdenking , komt het Rec. voor , dat men nog meer
geleid wordt , wanneer men de geheele toedragt der
Goddelijke verfchijning gefchikt acht ter tempering van
EL IA 's overflrengen en zwaarmoedigen geest ; terwijl
bij de verklaring des Hoogleeraars , die er alleen een berispen van postverlating in vindt , de kracht van het
fuizen der zachte flilte geheel fchijnt verloren te gaan.
Maar,, gelijk gezegd is, het bier geflelde is uitmuntend ,
en de opwekkende taal der overreding , om God nit en
met liefde te dienen.
De zesde Leerrede bevat eerst eene fraalje fchildering
van den ftaat en de beproeving der eerfte menfchen ,
naar de letter van het verhaal ; daarna Bijbelfche voorbeelden van beproeving , tusfchenbeiden ook nit de dagelijkfche ondervinding. Zou misfchien dit tweede fink
gemist kunnen worden, om het geheel minder te overladen , en meer ordelijke ontwikkeling te geven aan het
derde fink , dat Gods wijsheid en liefde in de beproevingen aanwijst , en wel veel goeds behelst , maar, als
het thema der Leerrede bevattende , vollediger bearbeiding , zoo veel dit bier gefchieden kon , verdiende ? Het
vierde fink wekt zeer goed op tot waakzaamheid , zelfkennis en gebed : maar zou men bij dit onderwerp dit
algemeene wel verwacht hebben ?
Eene fchoone proeve van des Redenaars gave van wet
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zeggen in den hoogernfl:igen trant is de achtfie Leerrede.
Het zij dat men op het verhaal van JUDAS ' uiteinde
let ; of in hem het beeld van de vreefelilke kracht der
zoncle, door haren onmerkbaren aanvang , door haren
fnellen voortgang, door haren rampzaligen uitgang ,
ziet ; (*) of eindelijk op dc waarfchuwingen tegen gene
heerfchende zonde en tegen wanboop merkt , — het is
alles hoogst treffend , krachtig gefchilderd , met gepaste
levendigheid voorgefteld , zonder het akelige to overdrijven : niet alleen moet het bij de uitvoering , door eene
gocde en fchoone voordragt onderaeund , flerken indruk
gemaakt hebben , maar ook bij aandachtige lezing wordt
men geheel in het onderwerp verplaatst en door den hoogen ernst gevoelig getroffen.
Eene dergelijke proeve van ernsthaftige zeggenskracht , volgens het onderwerp , het werkdadig Christendom , gegrond op den tekst , J A c. I : vindt
men in de elfde Leerrede , die in deze orde afloopt : 1.
De vergetetfike hoorder des woords, (vs. 23, 24.) 2.
de Bader des weeks , (vs. 25 a .) 3. de laatfle alleen gelukzalig in dit zijn doen, (vs. 25').) 4. aandrang der
vermaning : „ Z9't daders" enz. (vs. 22.) Vooral het
eerfte en bet laatfle artikel is goed en fchoon uitgewerkt , en ter practifche aanwending ingerigt : de twee
middelfle komen betrekkelijk minder uit ; en in het derde
wordt minder over bet geluk van den dader , dan over
het ongeluk van den vergetelijken hoorder gefproken.
Voor 't overige weet Rec. wel , dat variis modis bene
fit ; en hij wil wijze van befchouwen en zijne
orde van behandeling niet als de heste , veel min als de
eenig ware aanprijzen maar hij gceft toch in hedenking , of bet niet. tegen de, natuurlijke orde der redenering ftrijdt , de verrnaning van JAcoBus, vs. 22 , in
(*) Eene

kleine vraag tusfchenbeiden, en daarom flechts in

de noot: Zou dit zoo eenvoudig goede plan niet het plan
der geheele Leerrede kunnen zijn, althans lite- en 2de fink
hierin zamengefmolten worden, daar het nu , hoe fchoon ook,
eenigzins in herhaling valt?
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de laatfte plaats te behandelen, en of zij niet liever als
hoofdzaak moest op den voorgrond than en heerfehen ,
en door de hierop volgende drangredenen worden aangedrongen : zou dit ook voor den hartinnemenden indruk
van het geheel niet beter zijn ? want nu heeft het flot
der Leerrede , hoe waar ook in de hoofdzaak , dat aangenaam-ernflige niet , waarmede zij begonnen was , maar
lets te veel beangfligends , niet genoeg althans van dat
Evangelisch bevredigende , dat wij in den afloop der
vermaning van j A c onus vinden : Die zal welgehtkzalig zip; in dit zijn doen.
Zoo komen wij nog op twee belangrijke en eater
door velen te ligt en te dikwijls verwaarloosde punten
in elke Leerrede , de inleiding namelijk en het flot ; zoo
belangrijk , de eerfle, om den toehoorder regt op en in
te leiden tot het onderwerp , en er hem als in te verplaatfen en mede in te nemen ; het laatite , otn op zulk
eene wijze te eindigen , die met het ganfche ftuk overeenkomt , niet van overhaasting of verflaauwing getuigt,
en voor gehoor en gevoel bevredigend is. — Ook biervan vindt men in dezen bundel gelukkige voorbeelden.
Deze en gene inleiding is Rec. wel eens wat te weinig
zamenhangend met het onderwerp voorgekomen, zoo als
die van de' vierde Leerrede , genomen uit de noodzakelijkheid der kennis van God ; of te algemeen , gelijk die
van de Wile, uit de verdienft en van PAULUS, welke
hier niet meer dan elders , en zelfs bier niet bijzonder
past ; of wat verre gehaald , zoo als de negende , uit.
de trapswijze leiding en ontwikkeling des menschdonts
door de Goddelijke Openbaring: doch wij kunnen dit
nu niet breeder aanwijzen; en met groot genoegen ontvangt men door andere den eerften indruk van het onderwerp. — Gepast is b. v. de inleiding der zesde
Leerrede , genomen uit de ijdelheid des menfchelijken leyens, (misfchien wat te fomber,, in den geest van het
overdrevene woord in de inleiding der tweedc : „ Aller
„ menfchen levensgefchiedenis is in bet ane woord te„ leurflelling begrepen.") maar gefteld tegenover 's men.-
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fchen beftemming voor een toekomftig beftaan , waartoe
cefening en beproeving , als middel in de band van God,
noodig is. — Doelmatig is almede de inleiding der zevende, beginnende met de woorden : „ BF') God is geene
aannerning des perfoons,"hierdoor op Gods onpartijdige
uitdeeling zijner weldaden opmerkzaam makende , en onder deze op die van het Evangelie, zoo als het door jEzus
(volgens den tekst) ook aan de armen verkondigd werd.
inleiding der achtlie Leerrede , over het uiteinde van
JUDAS ISRARIOTH, heeft iets treffends , door de
aandacht terftond geheel practisch op de gefchiedenis te
wijzen : zoo heft zij aan :
Wat zullen wij van deze
• gefchiedenis zeggen , mijne Hoorders ? Dat is de weg
„ des kwaads De begeerlijkheid ontvangen hebbende ,
• baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart den
„ dood ! ja ! het is eene treurige , ontzettende gefchie, denis. Maar niemand rneene , dat het noodeloos zij ,
,„ bij dezelve te verwijlen. Het is de gefchiedenis van
• een mensch , gelijk wij ; het is de gefchiedenis van
• een' Apostel des Heeren ; en, zoo wij niet waken en
„ bidden , wat verzekert ons , dat het niet , in menig
opzigt , onze gefehiedenis worden kan !" en na dit
batik nog een weinig uitgebreid te hebben eindigt zij
Neen I wij willen den rampzaligen JUDAS niet
dus :
vloeken. Moge al ons hart van verontwaardiging ge, gloeid hebben toen wij hem den besten Meester zagen
„ verraden met een' kus , bij de befchouwing van zijn
„ akelig uiteinde maakt die verontwaardiging voor droef„ heid en deernis plaats. Maar , terwijl een traan van
„ medelijden in onze oogen opwelt , roepen wij het ons„ zelven toe : Dat is de vrucht der zonde ! 0 ! zwe„ ren wij haar een' onverzoenlijken haat , en roeijen wij
„ elke booze neiging uit ons harte ! — Heilige God !
„ mogt onze overdenking zulke vruchten dragen , hoe
„ zouden wij dit uur hier en in de eeuwigheid zege„ nen !” — Hoe gaarne zou Rec. ook de reeds genoemde gepaste en treffende inleiding der elfde Leerrede ,
over het werkdadig Christendom , mededeelen , die east
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het hartverheiTende , en daarna het te weinig uitwerkende
der openlijke Godsvereering tegen elkander overftelt !
maar zij met in haar geheel (en dit zou hier te groote
ruimte vereifchen) gelezen worden.
Onder de flotten der Leerredenen is er Rec. wel geen
voorgekomen , dat hem zoo bijzonder , als fommige inleidingen , boven andere getroffen heeft; maar hij mag
nogtans verzekeren , dat zij over bet algemeen der onderwerpen 'en der flukken , waarbij zij behooren , waardig
zijn. — Een enkel woord over het clot der tweede
Leerrede , dat zonderling afgebroken is. Na de aanhaling van eene plaats uit o p EN B. VII: 13-17 , eindigt
de Spreker dus : „ Christenen ! wie uwer wenscht een„ maal onder die fchare geteld te worden ? Amen."
Door zijne mondelinge voordragt heeft de welfprekende Redenaar het ongetwijfeld goed gemaakt ; maar ter
navolging fchijnt het althans niet aan te raden , want zoo
als het daar ftaat , heeft het , vooral na het voile en
numereuze van bet voorgaande , dat tot een goed eindigen leidt , iets fchokkends , dat den aangenamen indruk
van het vorige hindert : en past het ook wel zoo bijzonder bij den hoofdinhoud en de ganfche (trekking van
deze Leerrede , die over den Christelijken heldenmoed
in het lijden handelt ? Hoe dit ook zij , aan de eenvoudige , hartelijke peroratic van de twaalfde Leerrede
zou Rec. in meer dan cen opzigt de voorkeur geven ;
maar zij is te groot , om bier medegedeeld te worden.
De Opdragt des bundels — de aandoenlijke hartetaal
eens dankbaren Zoons tot zijne waardige Moeder — is
buiten , neen ! boven onze kritiek.
Het aangekondigde en opgemerkte flrekke ten bewijze , wat hoogen prijs Rec. op deze Leerredenen (felt,
en wat belang in de bevordering der kanfelwelfprekendheid , waartoe zij zulke fchoone bijdragen leveren ! Moge
de begaafde Man door dezen en al zijnen arbeid het
beste nut ftichten , en zelf onder de fmarten des levens
ondervinden , dat de Godsdienst , wier welbefpraakte
tolk hij is , ook tot zijn hart van vertroosting en hope
fpreekt !
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Geloofs-roem. De leer der regtvaardiging door geloof
in Jezus , befchouwd , in het licht van Gods %word ,
als de hoofdwaarheid des Evangeliums ; den grondflag der Protestantfche Kerk in het algemeen, en
der Heryormd Gereformeerde in het bijzonder ; benevens het allernaauwst verband van deze hoofdwaarheid , met de overige leerflukken , in onze oorfpronkelsike geloofs-belijdenis , uit het Evangelic aangenomen en beleden. Stub. Door R. ENGELS,
Predikant te Nieuwolda. Te Groningen, b !'j R. J.
Schierbeek. 1835. In gr. 8vo. 104 Bl. f 1- :

IJ at de Weleerw. ENGELS als voorftander van
Dordsch-Gereformeerde regtzinnigheid optreedt , om ftellingen te verdedigen , waarvan allengs vele Leeraren en
leeken meer of min afweken , mag niemand hem ten
kwade duiden , indien hij genoegzamen grond voor zoodanige begrippen in de Heilige Schrift meent te vinden.
Een ieder volge eigene overtuiging , en zij flechts niet
liefdeloos in het oordeelen over andersdenkenden , Wier
gemoedelijk onderzoek der Openbaring tot verfchillende
uitkomflen leidt. Het is opmerkelijk , dat de Schrijver,,
een man van jaren, en geen vreemdeling in de historia
dogmaturn, juist thans voor den dag komt , nu de rust'
in bet Kerkgenootfchap der Hervormden wordt bedreigd
door de woelingen van lieden , welke niets minder , dan
eene fcheuring , fchijnen te bedoelen. Offchoon hij in
zijne Ontboezeming zich vrij fterk tegen de Seprratisten
heeft uitgelaten , ftrekt echter dit herhaald gefchrijf niet
weinig , om wantrouwen en misnoegen onder de fchare
te doen toenemen. Gelijk meermalen het geval is met
bejaarde lieden , zoo fchijnt ook de Heer ENGELS
gaarne van zijnen hoogen ouderdom te fpreken. Even
als vroeger , geeft hij thans in de Voorrede te kennen ,
dat hij een man van jaren is ; een weinig verder gewaagt hij van zijne gevorderde jaren en van fmartvollc

GELOOFSROEM.

551

rampen , die hem en zijne dierbarc Bade meer en meer
los maken van deze tegenwoordige wereld en eene zekere
(cen zeker) heimwee naar het beter en eigenlOe
derland hier boven, waar reeds hunne geliefde kinderen
zzyn , inboezemen. Hij betuigt voorts nog , dat zzyne
loopbaan haast ten einde is. En bl. 2 van de Inleiding
beroept hij zich alweder op zijne jaren en op de voorflelling van zzynen nabijzzynden dood. Van iemand in
zoodanige omflandigheden zoude men , ja , wel hartelijkheid en warmte , maar tevens zekere liefelijke kalmte ,
geene bitterheid en fcherpte van uitdrukking mogen verwachten. Naar den toon te oordeelen , fchijnt de oude
man wel eons wat driftig te kunnen worden. Ds. E NG E L s wenschte nader te flaven, dat de in zijne beide
vroegere gerchriften (zie Letteroef. voor 1434, bl. 282 , en
die voor 1835 , bl. 278) blootgelegde gevoelens gegrond
zijn op het Evangelic en overeenkomen met de Kerkleer
der Hervormden of Gereformeerden. Rec. meent opgemerkt te hebben , dat zekere lieden aan de laatile benaming de voorkeur geven , terwijl anderen liever de eerfte
gebruiken , fchoon beide woorden dezelfde zaak aanduiden. Op den zoo uitvocrigen titel ftaat Hervormd Gereformeerde. Waartoe deze zamenvoeging ? Meent welligt de Schrijver hiermede aan twee partijen genoegen te
geven ? In de Inleiding vindt men echter Hervormde
(Gereformeerde) Kerk.
Het werk , dat bier wordt aangeboden , is verdeeld in
twee Hoofdflukken , waarvan het mile dit opfchrift
heeft : De regtvaardiging en wzyze van regtvaardiging
Bens zondaars bzi God , volgens de duidelzyke leer des
Evangeliums. De Heer ENGELS handelt in de eerfte
plaats over de beteekenis der woorden , en merkt te regt
aan , dat regtvaardigen tegen veroordeelen of verdoemen
overitaat. Hij beweert verder , dat men in de nieuwere
uitlegkunde de oude , ware, zuivere opvatting heeft
verlaten , en wel met laakbare bedoelingen. Dit liefdeloos veroordeelen betaamt niemand , en fchijnt althans
eene tegenftrijdigheid bij den man van jaren, die zoo
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gemoedelijk van zijn naderend einde fpreekt. Met zekere minachting noemt hij de nieuwere uitleg-methode,
welke men, zoo als bl. 17 gezegd wordt , bij uitfluiting
van de vroegere, met den klinkenden naam van Grammatikaal-Historifche beltempelt. Waartoe die uitval ?
De Schrijver zelf wil immers deze gronden van echte
Schriftverklaring niet geheel verwerpen ? Doch hij fchijnt
te gevoelen , dat het frelfel , waarvoor hij de pen heeft
opgevat , dan bezwaarlijk te verdedigen zal zijn. Zelfs
fpreekt hij van bekeering of verbetering.op eene wijze ,
alsof anderen heden ten dage te veel belang in dezelve
itellen. Op bl. 19 veroorloo ft de Schrijver zich omtrent den Algemeenen Zendbrief van j- A c o s u s uitdrukkingen , die weinig blijk geven van bezadigdheid en
onpartijdige waarheidsliefde , welke men bij een be jaard
man mag verwachten. Wat LUTHER bewoog , om
den Brief te verwerpen of eenen epistel van ftroo te
noemen , is bekend. De groote Hervormer wist zijne
aangenomene begrippen niet overeen te brengen met de
duidelijke leer van Apostel JACOBUS. Zoo ging het
ook den Hoogleeraar in de Oosterfche Talen , dien Rec.
weleer onder zijne geachte Leermeesters telde. Ds. ENGELS noemt hem (te regt) den fcherpzinnigen GREVE,
en duidt het ten kwade , dat niet meer in aanmerking
wordt genomen, wat de Profcsfor tegen den Brief heeft
aangevoerd ; maar de Schrijver zelf fchijnt niet in aanmerking genomen te willen hebben , wat aan den anderen
kant , insgelijks door mannen van naam , b. v. VAN
DER PALM, tot flaying van de echtheid en van het
Apostolisch gezag is gezegd geworden. De reden daarvan ware misfchien niet moeijelijk te gisfen. E N GELS
wil , gelijk uit zijn fraarheid en Geloof reeds is gebleken , eene toegerekende geregtigheid enz. enz. Het
zedel9k onderw0 van het Evangelic is dus geenszins
de hoofdzaak. De Schrijver befchouwt JEZUS als den
Reprefentant , den Plaatsbekleeder en Vertegenwoordiger der menschheid bij God, die in Hem eene gehoorzaan2heid en liefde zonder wederga zag , waardoor Zip;
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naam verheerlijkt , Z9'ne wet voldaan, en vergoeding
wend te weeg gebragt van onze fehandelfyke wetverbreking , afval en ongehoorzaamheid. Maar is dit
leer ? Vat ten bewijze wordt aangevoerd , zal geenszins hen overtuigen , die bij het lezen der Heilige Schrift
gaarne op den doorgaanden geest letten en niet door
ftelfelzucht zich laten verbijsteren.
In het tweede Hoofclituk tracht de Heer EN GEL 9
op zijne wijze te betoogen . , dat de Evangelifche leer
der Regtvaardiging (te weten , wat hij voor Evangelifche leer der Regtvaardiging houdt) de grondfiag der

Protestantfche Kerk in het algemeen en (die) der Hervormde (Gereformeerde) in het bijzonder is. Vooraf
gaan eenige aanmerkingen over de noodzakelijkheid der
Kerkhervorming. Enkele gezegden trokken onze bijzondere opmerkzaamheid. Na betuigd te hebben , dat wij
als zondaren kinderen des toorns , als geregtvaardigden
kinderen en' erfgenamen Gods zijn , vervolgt E N GELS
aldus „ Dit onderfcheid is wezenlifk , fpecifiek. Het
edn is van het ander verfchillend in zijnen aard, in zijnen oorfprong , in zijn wezen. Niet door trappen,
maar door wezenWe geftcldheid en betrekking verfchilt
het Un van het ander." Een weinig verder ftaat :
„ Het is eene miskenning van den aard des Christendoms , wanneer men van. eene heidenfche , Joodfche ,
Mahomedaanfche en Christelige Godsdienst fpreekt."
Rec. ziet dit niet in , hoewel hij met den Schrijver erkent , dat eene vermenging van andere Godsdienflen met

het Christendom eene verontreiniging , eene verminking,
ja eene vernietiging van hetzelve is. Op bl. 69 wordt
verzekerd , dat E R A S M U S met alle zijne verdienflen
ongefchikt was voor de noodige hervorming der Kerk ,
dewijI hem dat hooger licht onibrak , 't welk eenen L uT HER. beftraalde. Zou dit wel uit de levensgefchiedenis dier beide mannen bewezen kunnen worden ? De
Schrijver tracht met aanhalingen te bewijzen , dat de voornaamfte Ifervormers reeds dezelfde gevoelens hadden ,
welke hij verdedigt , aangaande eene toegerekende gereg-
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tigheid , welke men flechts door het geloof zich behoeft
eigen te waken , om zalig te worden. Hij beroept zich
voornamelijk op den fchranderen 1 A L V IJ N en op de
Nederlandfche Geloofsbehjdenis , art. 22 en 23, als ook
op den Heidelbergichen Katechismus , waaruit hij onder
anderen aanhaalt , wat men in den 23ften Zondag leest.
Om misverfland en verkeerde opvatting yoor te komen ,
voegt hij er bij , dat de Christen , regtvaardig zijnde door
geloof, door geloof alleen , geenszins aan het geloof
waarde , eene eigenlijke regtvaardigende kracht toekent ,
of dat deze groote weldaad meer of min afhangen zou
van zijn geloof. „ Neen ," zegt ENGEL S , „ het geloof gedraagt zich hier flechts Wel0. Het ontvangt
flechts en neemt aan , hetgeen zoo genadig toegerekend
en gefchonken wordt. Het zegt : Amen ! o Heere mit
gefchiede naar few woord Het werkt niets ; het kan
niet werken ter onze regtvaardiging voor God ; dan zou
het geen geloof zijn." Wanneer Rec. in aanmerking
neemt, wat L U K. VI: 46 en op vele anckere plaatfen
zoo duidelijk wordt geleerd , kan hij de redeneringen
des Schrijvers geenszins met den inhoud der Openbaring
overeenbrengen.
De Heer ENGELS roert eindelijk ook nog den bekenden twist over de onderteekening der Fonnulieren
aan. Rec. wil gaarne toeftemmen , dat men oorfpronkelijk onderteekende omdat en niet flechts voor zoo verre
enz. ; maar hij moet grootelijks afkeuren de hevigheid ,
waarmede hier de Schrijver uitvaart , betuigende : „ En
evenwel , deze onopregtheid , deze fezuitifche ftreek ,
worth thans niet meer bedektelijk toegelaten , maar openlijk , voor het oog van het ganfche Kerkgenootfchap ,
verdedigd. — De teerling is geworpen." Wat moet dit
beteekenen Het Plot luidt aldus : „ Ik heb het mijne
gezegd en verklaar hiermede openlijk , geen Kerkbefluur
als Gereformeerd , als wettig te erkennen , 't welk niet
onbewimpeld en zonder omwegen of voorbehouding van
zin vasthoudt aan die Gdoofsformalicren , welke in onze
Kerk zijn aangenomen. De tijd is dddr,, dat men , zon-
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der . fchroom , voor de waarheid uitkome. De nood
dringt. Het behoud van onze Kerk eischc het."
De Heer ENGELS belooft in een volgend Stuk een
derde Hoofdfluk , waarin hij de leer der Regtvaardiging
wil befchouwen in verband met andere leerfiellingen , als
de leer van God, van den mensch, zedeliike
zalige toekomst , Kerk, prediking des words , Doop,
Kinderdoop , ilvondmaal. Ook heeft men een Aanhangfel over de Praedestinatie te wachten.
Zal dit gefchrijf nut flichten ? Rec. gelooft het niet.
Hij gent aan Ds. ENGELS gaaarne die Christelijke
vrijheid , welke hij voor zichzelven verlangt ; maar hij
keurt het grootelijks of , dat een Verkondiger van het
Evangelic eenen zoo fcherpen en meesterachtigen toon
omtrent andersdenkenden zich veroorlooft.

Med., Chir.
et Art. Obft. Doctoris , Med e. in Academia Croningana Profesforis ord., Phyfiologia Generalis. Groningae , apud J. Oomkens. 1835. 8vo. maj. f. pp.
301. f 3 - :

AUGUSTI ARNOLDI SEBASTIAN,

De Hoogleeraar SEBASTIAN, geroepen om de Natuurkunde aan de Hoogefchool te Groningen te onderwijzen, gevoelde dra behoefte aan een doelmatig handbock voor de algemeene Natuurkunde van den Mensch.
Dewijl federt eenige jaren dit veld minder bearbeid fchijnt,
dacht hij met minder fchroom handen aan een werk te
mogen Haan , waardoor hij zich tevens de taak van het
onderwijzen dezer wetenfchap gemakkelijker konde maken. Moge zijn werk dit doel zoo bereiken , dat het
under de genen worde gerangfchikt , welke door de jonge
lieden dikwijls gelezen , en fteeds met vernieuwden lust
in handen genomen worden ! Het is onderhoudend , in
doorgaans goed , rums fierlijk Latijn , gefchreven. Men
ziet op fommige plaatfen, dat gezegden en uitdrukkingen
der klasfieke Schrijvers geheel in den Opiteller zijn over-
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gegaan , zoodat hij zijne gedachten in den flij1 der Ouden mededeelt. Deze Natuurkunde is , ook van hare
letterkundige zijde , een verbiijdend bewijs , dat de Letteren , de bron van ware befchaving , ook door Hoogleeraren in de Geneeskunde niet veronachtzaamd worden , waarover anders niet ten onregte onlangs geklaagd werd (*), vooral wat vele Medifche Disfertati'en betreft.
Beveclt zich deze Natuurkunde aan door het gewaad ,
waarin zij geftoken is , niet minder aanprijzenswaardig
is haar inhoud. De Schrijver wont zich als denker,
waardoor bier en daar oorfpronkelijke mededeelingen ,
hem bijzonder eigen , van eigene waarnemingen en onderzoek afkomftig , des te belangrijker worden. Hij is
een juist beoordeelaar der gevoelens van anderen ; hij
doet dit echter met vele gematigdheid en omzigtigheid ,
zoodat , waar men met den Schrijver niet van hetzelfde
gevoelen is , men met hem niet ligt in twist zal komen,
dewijl hij veel onbeflist laat , en foms onderfcheidene
gevoelens in twijfel trekt , zondcr door eene ftellige uitfpraak tusfchen de partijen in te treden. Hij toont zich
als een Geleerde , die uitgebreide kundigheden bezit ,
met het vroeger uitgekomene en later in zijn vak medegedeelde zeer wel bekend is , en inzonderheid den arbeid , op onzen vadcrlandfchen bodem in het licht gegeven , waardeert en telkens aanwijst. Hij Nat de natuur
met een wijsgeerig oog gade , maar eerbiedigt de grenzen , buiten welke menfchelijkc ondervinding niet reikt ,
en waar deze te kort fchiet , wil hij zich door hoogere
openbaring laten leiden.
Deze algemeene Natuurkunde words in twee Hoofd-afdeelingen gefplitst , die gezamenlijk in zes Hoofdftukken worden verdeeld. Van een algemeen overzigt der
natuur gaat de Schrijver tot de bijzondere befchouwing
van die van den mensch in het mtlgemeen over. Vooraf
echter tracht hij eenige kenteekenen op te gevcn , waar(*)

Konst- en Letterbode, No. 19. bl. 295.
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door het onbewerktuigde zich van het bewerktuigde onderfcheidt. Desgelijks zoekt hij de grenzen aan te wijzen , binnen welke het plantenrijk bepaald wordt , en
waar bet dierenrijk zich van betzelve affcheidt. Terwij1
de Schrijver kortelijk de rangfchikking der dieren opgeeft , toont hij , op welk eene wijze de mensch zich
van deze onderfcheidt ; dat hij oorfpronkeiijk niet beflemd
is op handen en voeten te loopen , maar dat zijne
houding en geflalte die zijn van een redelijk wezen. Hij
doorloopt nu de verdere kenmerken en eigenfchappen van
den mensch ; flaat hem in de hoofdverfcheidenheden Bade ; fpreekt over kleur , grootte , zwaarte en fchoonheid ; berekent den invloed van verblijf , luchtflreek enz. ,
en beoordeelt , in hoeverre die wezenlijk of fomwijlen
meer denkbeeldig is. Men vindt bier meer, dan men
verwacht : enkele flukken verrasfen , b. v. over den gezelligen omgang , enz. Of de mededeelingen over bet
bloed bier op derzelver plaats zijn , zouden wij in twijfel trekken ; in alien gevalle laten ook zij een groot
vraagfluk onbeflist , of geven eene opheldering , welke
voor elke gisiing fleeds een ruim veld openlaat. In bet
tweede en derde Hoofdfluk heeft de Schrijver een beredeneerd gebruik van de ondervinding van anderen gemaakt , zoo wel wat de leer der weeffels betreft , als
de fcheikundige nafporingen omtrent de zamenflelling der
verfchillende weeffels. Het tweede Hoofdfluk is eigenlijk
als eene ingelaschte algemeene Ontleedkunde te befchouwen , gewijzigd naar des Schrijvers bijzondere inzigten ,
hier en daar door de vruchten zijner ondervinding verrijkt. Deze thans welbewerkte tai: is echter voor Beene
groote uitbreiding door eigen werk vatbaar. Terwijl
dezelve nogtans eigene bijdragen verkrijgt , is bet zeker
ook voor den Student daarenboven aangenaam , dit gedeelte der wetenfchap , waarin hij zich moet oefenen ,
in goed Latijn overgebragt te zien. Men kan hetzelfde
van het fcheikundig Hoofdfluk zeggen ; zoodat men thans
een kort overzigt ook in het Latijn bezit , even als men
federt eenigen tijd voor de Hollandfche taal hierin reeds
BOEKBESCH. 1835. NO. 13.
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voorzien zag door de zorg van den hoogst verdienftelijken Hoogleeraar c. MULDER.
In het laattle gedeelte deelt de Hooggel. Schrijver een
plan mede van eene verdeeling der Natuurkunde. Is
dit de fchets der hierop to volgen bijzondere Natuurkunde ? Mogt dit des Schrijvers voornemen zijn ! Mogt
hij op eene even beknopte en duidelijke wijze het bijzondere deel der Natuurkunde vervolgen ! Hij zoude
gewis velen aan zich verpligten. Wij zouden den Schrijver ilechts dit in bedenking geven , of door eene meer
aphoristifche bewerking deszelfs arbeid niet nog bruikbaarder zoude worden. Het hoofddenkbeeld kon als
aphorismc bovenaan gefteld , en de uitbreiding , gelijk
zij nu gegeven werd , daaronder geplaatst worden : zoo
konde men ftelling en uitbreiding of uitleg bij elkander hebben.

Overzigt der algemeene Gefchiedenis der Opvoeding en
van het Onderw9s , benevens eene meer bijzondere
-opvoedkundige Karakterkunde der achttiende Eeuw
tot op on= d ; nit het Hoogduitsch van Dr. A.
H. NIEMEIJER. Met diens Portret en Levensbefchrijving , door D. B U D D I N G H. Z9nde een laatfle
Aanhangfel op het klasfieke Opvoedingswerk van dien
Schr9ver, en tevens een volledig iluk op zich zelf.
Te Amflerdam , b9 L. van der Vinne. 1834. In gr.
8vo. XVIII en 144 bl. f 1 80.

De Heer B U D D I N G H heeft een nuttig werk gedaan
met de vertaling van dit gefchrift van den beroemden
NIEMEIJER, daar het een aanhangfel is van deszelfs
Grondbeginfelen van Opvoeding en Onderw9s , die reeds
v66r verfcheidene jaren in het Nederduitsch vertaald zijn ;
maar ook daar het op zichzelf een goed geheel uitmaakt,
dat men, onafhankelijk van het groote werk, met nut
lezen kan. -- De voorafgaande Levensbefehrziving fchijnt
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ook uit het Hoogduitsch overgenomen te zijn , en is
voor een kort overzigt vrij wel, maar nogtans wat oppervlakkig en dor. — In het werk zelf heeft de Vertaler „ hier en daar eene enkele uitbreiding of aantee„ kening” ingevoegd, die echter door geen bijzonder
tecken onderfcheiden worden , maar meest letterkundig
fchijnen te zijn.
Het oogmerk en het algemeene plan des werks kunnen wij niet duidelijker opgeven , dan met deze eigene
woorden van NIEMEIJER, uit de Inleiding bl. 1, 2:
„ Het volgende ontwerp is alleen beftemd , om den jon„ gen opvoedkundige en onderwijzer een overzigt te ge„ y en , en bij eigene navorfching welligt flof tot bear„ beiding te leveren. De eerfle Afdeeling flelt hoofdza„ kelijk de gefchiedenis voor tot het einde der zeven„ tiende Eeuw ; de tweede meer uitvoerig den nieuweren
„ tijd , federt het begin der achttiende Eeuw” ; waarbij
echter nog eene derde Afdeeling gevoegd wordt , getiteld
de negentiende Eeuw. — De verdeeling in Eeuwen
fchijnt in deze , even als in alle Gefchiedenis , voor eene
juiste en geleidelijke voorftelling der zaken minder verkieslijk te zijn : de tijdvakken der menfchelijke handelingen binden zich ook hier zelden zoo geregeld aan de gewone tijdsverdeeling.
De eerfle Afdeeling levert dan , bij wijze van fchets ,
een Overzigt der algemeene Gefchiedenis van Opvoeding
en Onclerwifs , tot het einde der zeventiende Eeuw ; en
wel eerst bij de oudfle Volken , daarna bij de Grieken
en Romeinen. Vervolgens wordt, onder de hiervoor
hoogstbelangrijke inftelling van het Christendom, het
fchool- en opvoedingswezen eerst voornamelijk federt
KARR L den Grooten, daarna in de zestiende en zeventiende Eeuw, zoo wel voor de Kerkhervorming , als
door de Hervormers , en na die gebeurtenis befchouwd.
In de Aanmerkingen van deze, zoo wel als van de andere Afdeelingen , wordt het in den tekst der paragraphen geftelde weer uitgebreid , en worden vele letterkundige bronnen voor deze Gefchiedenis aangewezen.
0o2
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De tweede Afdeeling , die het grootile gedeelte van het
werk uitmaakt , geeft eene Proeve eener opvoedkundige
Karakterkunde der achttiende Eeuw, tot op onzen t0;
voornamelijk met betrekking tot het Protestantfche
Duitschland. — Het is jammer , dat , juist door dit
laatfle bijvoegfel , deze Proeve, voor een overzigt eener
algemeene Gefchiedenis , eenigzins eenzijdig en onvolledig wordt : Duitschland, hoe verdienflelijk ook in dit
opzigt , wordt alzoo te veel het eenige hoofdpunt : de
andere landen zijn wel niet geheel verwaarloosd; neen !
de Schrijver,, die , ook op zijne buitenlandfche reizen ,
zich het Opvoedingswezen tot een voornaam voorwerp
zijner waarnemingen gemaakt had , laat aan dezelve ook
in dit gefchrift wel regt wedervaren , maar echter zijn
zij meestal te kort en als ter loops behandeld. — Na
eenige voorloopige aanmerkingen , worden de Opvoedkundigen dier Eeuw eigenaardig in vier klasfen gerangfchikt (bl. 33 , 34, 38) : de Frankifche of godsdienflige
School , dus gencemd naar de godsdienflige pogingen van
FRANKE te Halle ; de (vrome) School der Humanisten , vooral federt J. GESNER ; (voor dit vrome
zal waarfchijnlijk een ander of in 't geheel geen epitheton moeten fiaan ;) die der Philanthroptynen, dus genoemd naar de Inrigting van 13ASEDOIV te Desfau ; en
die der Eklektiekers , die het beste van elke der vorige
trachten uit te kiezen , over te nemen en in omloop te
brengen. Deze vier Hoofdfcholen worden dan verder,,
in hare gefchiedenis , grondftellingen , inflellingen en
leerwijze , opvoedkundigen, en letterkundige verdienflen ,
duidelijk voorgelleld. Met eenen algemeenen terugblik
op de achttiende Eeuw , en eenen (zeer vlugtigen) blik
op andere Landen van Europa , wordt deze Afdeeling
befloten.
De derde Afdeeling , die de negentiende Eeuw ten opfchrift heeft , bevat eerst een algemeen overzigt over
verfchillende Rijken , ten opzigte van opvoeding en onderwijs ; en daarna weder voornamelijk , wat Duitschland hierin opgeleverd heeft , en wel bepaaldelijk het-
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gene , dat door de pogingen van P E S T A L O Z Z I teweeggebragt is.
Ziet daar eene beknopte opgave van den inhoud dezes
boeks , om te doen kennen , wat goeds daarin geleverd
wordt. Zonder al te uitvoerig te worden , kunnen wij
dit een en ander hier niet ontwikkelen ; maar moeten tot
het werk zelf verwijzen , dat, behoudens het boven aangemerkte , der lezing wel waardig is.
De vertaling is , zoo veel Rec. , zonder het oorfpronkelijke bij de hand te hebben , oordeelen kan , over 't
geheel wel. Eene of andere min duidelijke plaats , waar
misfchien , gelijk hier en daar elders, eene drukfout de
fchuld heeft , gaat hij kortheidshalve voorbij. — In de
verbuiging van Latijnfche namen en woorden in Nederduitfchen Itij1 , die op eenige plaatfen van dit werk gevonden wordt, zou hij fommige Hoogduitfche en oude
Nederlandfche Schrijvers niet navolgen , maar die woorden , duidelijkheidshalve , onverbogen in den eerften naamval houden. — Voor Humaniora of Humaniorem is hij
ons gebruikelijker en verftaanbaarder Befchaafde Letteren of Letterkunde of dergelijke. Bl. 74 zal Humaniorem waarfchijnlijk Human/sten moeten zijn. — Kluchtig
is de herhaalde drukfout autodictaten (bl. 133, 137) voor
autodidacten (zelfgeleerden); maar niet minder kluchtig
het misverfland in den naam (bl. 79) van een Grieksch
Woordenboek van „ ERNESTINE HEDRICH " , (dus
als van eene vrouw van dien naam !) hetwelk zal moeten
zijn: de HEDRICH of HEDERICUSVaDERNESTI,
in bet Hoogduitsch waarfchijnlijk door het bijvoegelijke
Ernestiner uitgedrukt.
Wij eindigen deze aankondiging met de overname van
de volgende ware en behartigenswaardige opmerking van
N I E ni EIJER, (bl. 30 , 31) ten opzigte des oordeels
over hetgene , dat er voor opvoeding en onderwijs in
lateren tijd gewonnen of verloren is : „ Zelden beflaat
„ er over het geheel winst zonder verlies. Doch de
„ menfchen oordeelen te eenzijdig, omdat hun een over„ zigt ontbreekt. Voortgangen tot het betere in den

562

A. II. N I E DI E IJE R OVERZIGT.

„ beperkten kring , waarin juist zij leven , merken zij
„ aan als waarborgen van eene nabijzijnde gouden eeuw.
„ Teruggang der huifelijke of openbare opvoeding , ook
„ zelfs als zij dien in hun klein woonoord opmerken ,
„ zijn voor hen droevige teekenett des t9ds , en voorbo„ den van een geheel nabijzijnd algemeen verderf. Zoo
„ heeft het de mensch van oudsher gemaakt. Zane we„ reld is voor hem de geheele wereld ; in den beperkten
„ kring , die hem omringt , gelooft hij het beeld der
„ geheele menschheid te zien.”

Verhandeling over de Duitfche Wijsbegeerte federt de laatjle
vifftog jaren, door j. A. BAKKER, Lid van het provinciaal
Utrechtfche Genootfchap van Kunflen en Wetenfchappen. Te
Utrecht , bij J. Altheer. 1835. In gr. 8vo. f 2 - 20.
hij hebben in den laatften tijd den Heer B A KKER reeds
meermalen op het veld der Wijsbegeerte ontmoet, en heeten
hem thans wederom daar welkom , waar hij zich niet flechts
zoo wel te huis , maar ook met goud bekroond vindt. Het
Utrechtfche Genootfchap had eene prijsvraag uitgefchreven van
dezen inhoud: „ Men verlangt eene beknopte en oordeelkundige opgave van den gang, welken de befpiegelende Wijsbegeerte gedurende deze halve Eenw in Duitschland gehouden heeft , en van den invloed, dien aldaar , in dit tijdvak ,
de voornaamfle wijsgeerige flelfels op elkander gehad hebben.
Voorts , zoo men oordeelt, dat de befpiegelende Wijsbegeerte
in dien tijd, of in zekerheid,, of in omvang van kennis , of
wel in veelzijdigheid van befchouwing, aanmerkelijke vorderingen gemaakt heeft, zoo worde in bijzonderheden aangewezen , welke deze vorderingen zijn ; of wel, meent men ,
dat die vorderingen niet beantwoord hebben aan hetgeen men
van de infpanning en talenten der Wijsgeeren van dit tijdvak
verwachten mogt, zoo worde naauwkeurig ontwikkeld, aan
welke oorzaken deze minder gunflige uitflag zij toe te
fchrijven.”
Het heeft den Heere BAKKER mogen gelukken, deze hypothetifche vraag thetisch te beantwoorden tot genoegen der
beoordeelaars , en wij zullen, hoewel kortelijk, zoo wel de
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wijze, waarop, als de geest, waarin hij dit gedaan heeft,
mededeelen.
Het lag in den Bard der prijsvraag, dat het antwoord zich
in twee deelen fplitfen moest. Vooreerst het naauwkeurig
befchrijven van den toefland der Duitfche Wijsbegeerte, gedurende deze halve Eeuw; en vervolgens beoordeeling van
de hoofdflelfels der Duitfche Wijsbegeerte, en onderzoek
naar de vorderingen. De Schrijver heeft dezen hem aangewezen weg dan ook ingeflagen, en bepaalt ons, na eene zed
belangrijke gefchiedkundige Inleiding , tot eene analytifche
befchouwing van de Wijsbegeerte van KANT, van FICHTE,
van scHELLING en van HEGEL, waarbij de aanhangers
en beftrijders, de lumina en Dii minores, niet zijn vergeten.
Wij vinden alzoo in het eerfte Hoofddeel de Wijsbegeerte
van IC ANT , volgens de drie bekende Kritieken, voorgefleld,
daaruit de Wijsbegeerte van FICHTE ontwikkeld, (de nieuwere vrucht op den ouden Elam geent) vervolgens de ftelfels
van SCHELLING en HEGEL, waarop, zeer gepast, de
min of meer afwijkende fystemata van K6PPEN, JACOBI,
SCHLEGEL, BARDILI, HERBART, FRIES, den jongen
FICHTE, KRUG, SCHULZE, BOUTERWECK en anderen
worden aangeflipt, wier Wijsbegeerte in de keurige Aanteekeningen op bet negende Hoofdfluk, bl. 136-144, breeder
words uiteengezet. Wij vinden bier dus de zuivere Gefchiedenis der Duitfche Wijsbegeerte, volgens de bronnen, opgegeven, waarbij wel niemand de meer dan gewone belezenheid van den Heer BARK ER zal onopgemerkt laten, en zijne
even duidelijke als geleidelijke methode waarderen. Men
had, zoo dit noodig geweest ware, dit gefchiedkundige deel
merkelijk kunnen uitbreiden; maar, daar de Lezer, die met
de Gefchiedenis der Wijsbegeerte vertrouwd is, bier op een
hem welbekend veld verplaatst worth, achtte de kundige
Schrijver zulks ongepast. Het zal echter altoos een boogstbelangrijk psychisch verfchijnfel in de Gefchiedenis blijven,
de gentetifche ontwikkeling van dit viermanfchap gade te
fiaan, en wij mogen ook van deze zijde (de meer pragmatifche) het eerfte deel der Prijsverhandeling met voile ruimte
aanbevelen.
Moeijelijker was het oordeelkundige, bet kritifche gedeelte; bier treedt de Heer BAKKER niet als bloot Gefchiedkundige, maar zelf als kritisch beoordeelaar der al- en niet kritifche Wijsgeeren te voorfchijn , en zal hun vonnis vellen;
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doch , wij moeten het yerklaren , dit gefchiedc op eene zeer
bedachtzame , grondige en gemotiveerde wijze , en wij komen dus bier tot den

geest, waarin dit fink gefchreven is.

Dat vele Schrijvers , ook die tot de niet-Wijsgeeren behooren , niet regt weten , weiks geestes kinderen zij zijn ,
behoeft niet bewezen te worden. Zij fchrijven alien wel in
een'

zekeren geest ; maar , indien men ook dezen wilde gaan

kritiferen , kon het wel eens gebeuren , dat men zijne toe-

vergevallene Engelen of

vlugt moest nemen tot den eerfien zang van MILTON'S

loren Parades,

alwaar de namen der

Geesten worden opgefomd. — De Heer BAKKER is een
zeer befcheiden Kritikus , en ontwikkelt de waarde der wijsgeerige fielfels uit dezelve , en niet volgens eenig aangenomen , geliefkoosd en eenmaal van buiten geleerd fystema.
Daarom beoordeelt hij in het cerfie en tweede Hoofdfluk het
theoretifche en praktifche gedeelte

der Kantiaanicke WijsbeKoningsberger

geerce. BAKKER beweert te regt , dat de

Wijze bier alleen als Hervormer en niet als Stichter moet
befchouwd worden.
De befchuldigingen , dat KANT alles tot de fubjectiviteit
zoude hebben willen terngbrengen, dat hij den menfchelijken
geest al te zeer ontleed heeft, dat de terminologie te onduidelijk
is, en de bewijzen voor het beflaan van God door hem ontzenuwd zijn geworden , — deze tegenwerpingen worden grootendeels krachteloos gemaakt , en bovenal de biijvende waarde
van. K AN T's firenge

zedekunde gehandhaafd. Het oordeel
gunflig uit ;

over deze Wijsbegeerte valt dus over het geheel

het goede , dat KANT gewerkt heeft , wordt niet geloochend,
bovenal dat hij aan wetenfchap en kunst meer vorm en vastheld gegeven heeft ; en Rec. is van geen ander gevoelen , bovenal wat de kritifche methode betreft. Dat men KANT
miskend , en opzettelijk heeft willen laten zeggen , waaraan
hij nook dacht , dat weten velen. De kritifche Filozofie is,
even als de baleinen rokken en gepoederde vrouwehoofden ,
uit de mode ; mogelijk keert men eens weder tot het oude
terug , wat den vorm aangaat , wanneer de namen van KINKER, VAN HEMERT en anderen weder genoemd en gewaardeerd zullen worden. Wij voor ons dachten bij deze
Brieven van Sofia aan den goe-

beoordeeling fomtijds aan de

den Vader F E I T H.
Nu moet FICHTE, de diepzinnige , zich vertoonen ; maar
hem treft een minder gunflig oordeel. De geheel ideale firek-
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king zijner befpiegeling bragt den Wijsgeer in de noodzakelijkheid , om, door verfchillende verklaringen en verdedigingen , het onbegrijpelijke voor het publiek begrijpelijk te maken. Het praktifche element wordt in dit ftelfel gemist;
en de Meer BAKKER bank zijne beoordeeling over FICHTE
alzoo: „ Wij moeten dus de beide gevoelens, die hij achtereenvolgend ontwikkelde, als vruchtelooze pogingen aanzien, om door een beginfel God, de natuur en den mensch
te verklaren , hetgeen hem dan ook , even als alle voorftanders der eenheid in de Wijsbegeerte, mislukt is." (B!. 174.)
SCHELLING, de held van het abfolute, ligt nu aan de
beurt , en ook hij wordt te regt afgewezen. Het verloochenen der individualiteit is even ongerijmd als onmogelijk;
ook Hier blijft geene ruimte over voor de zedelijkheid — het
oneindig en onbepaald abfolute verzwelgt , als een maalftroom , alles , wat deugd en Godsdienst is ; onfterfelijkheid,
zedelijkheid, alles wordt door den geweldigen BRIAREUS,
het abfolute, verilonden. Te regt fpreken hier, bl. 179 en
183, de groote B ORGER en TENNEMANN, waarmede
BAKKER zich gaarne vereenigt , om den bewierookten
SCHELLING, de voedfterheer van het hedendaagsch Mysticismus , beleefdelijk of te wijzen.
HEGEL, de duistere en geheimzinnige , volgt /flans , bij
wien het denken alles is; bij wien zijn, niet zijn en daarzijn
zich onderling doordringen en verdringen ; die een rationeel
Fatalismus predikt; die telkens raadfels opgeeft , maar dezelve niet lean oplosfen ; — ook deze* kan geen gunftig oordeel erlangen; en waarlijk , zoo veel is zeker , dat HEGEL,
hoe gevierd in Duitschland , op onzen vaderlandfchen bodem
geene altaren zal vinden , of priesters , die wel eens niet
nicer zijn dan napraters.
Het zesde Hoofdfluk der Verhandeling behelst eene beoordeeling van de overige flelfels der Duitfche Wijsbegeerte federt de laatfte vijftig jaren, alwaar de verfchillende wijzigingen van het Kriticismus worden beoordeeld en gewaardeerd , en te regt aangemerkt , dat hetzelve het eigenlijke
middeipunt der nieuwe Duitfche Wijsbegeerte uitmaakt.
Het zevende of laatfte Hoofdfluk moet nu eindelijk een
refultaat van de geheele Verhandeling behelzen, in hoeverre
men werkelijk door al dat filozoferen gewonnen of verloren hebbe.
Vooreerst worth het Kriticismus, volgens KANT, aange-

566

J. A. BAKKER, VERHANDELING.

prezen, bovenal in tegenftelling met het Dogmatismus en
Scepticismus. Er zijn voor de zedelijkheid vaste gronden gevonden, en hier is dus werkelijk veel gewonnen. Maar dit
kan niet gezegd worden van de flelfels , die door JACOBI,
FICHTE, SCHELLING en IIEGEL zijn verbreid: zij hebben den weg der kritifche methode verlaten; zij zijn weder
dogmatisch geworden, beperken dus den voortftrevenden men.
fchelijlzen geest, en breken de brug af, die ons van de theorie naar de praktijk moet brengen. Heeft nu, zoo vraagt
de Heer BAKKER verder, de befpiegelende Wijsbegeerte in
dit tijdvak vorderingen gemaakt? Buiten alien twijfel! Gefchied- , Ziel- en Natuurkunde zijn door deze worfleling der
begrippen niet weinig bevorderd. Wat de Godgeleerdheid
betreft, daarvan vinden wij Beene flellige opgave, die waarfchijnlijk wel eenigzins hypothetisch zoude uitgevallen zijn.
En daarmede, zoo eindigt BAKKER, mogen wij veilig befluiten, dat over het algemeen inderdaad veel gewonnen is,
meer gewonnen had kunnen worden, en zeker eenmaal gewonnen zal worden.
Ziet daar den geest, waarin deze Kritiek gefchreven en behandeld is. Te regt koos de bekwame Schrijver als motto:
La vraie Philofophie est modeste: hij zelf toonde daarvan
doordrongen te zijn. Indien onze aankondiging iets kan bijdragen, om dit grondig, welgefchreven fink in de handen
van weetgierigen te brengen, zouden wij ons doel bereikt
hebben. Mogt ook eens hier te lande de ware , zedige Wijsbegeerte ware en zedige vrienden vinden, — dat zoude voor
wetenfchap en kunst even gewenscht zijn. Indien de bekroonde Schrijver daartoe verder jets bijdragen kan, gelijk hij
reeds deed, ontbreke het hem noch aan lust, noch aan tijd,
noch aan aanmoediging !
Het Slot van I.Isfelmonde, een berijind Verhaal, door A. v A N
DER HOOP, JR. Te Dordrecht, bij J. van Itoutrijve , Jr.
1834. In gr. 8vo. 238 Bl. f 3 -40.
Johanna Shore, Treurfpel, in vijf Bedrijven, door A. v A N
DER HOOP, J R. Te Dordrecht ,'bij J. van Houtrijve , Jr.
1834. In kl. 8vo. XVII en 116 H. f 1 - 20.
In bovenftaande ftukken, het eene oorfpronkelijk , het an-
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dere nagevolgd, heeft de Heer VAN DER HOOP wederom
nienwe voortbrengfels van zijnen vruchtbaren en niet zelden
gelukkigen dichtlust geleverd. Wij willen van elk eenig vet-flag geven.
Het eene bezingt de belegering en inneming van het oude
en federt eeuwen geflechte Slot LIsfelmonde , in het jaar 1077,
door DIDERIJK, Graaf van Holland , die het aan K o E NRAAD VAN ZWABEN, Bisfchop Van Utrecht , ontrukte ;
waarvan de gefchiedenis , in de meestal historifche ilanteekeningen achter het Dichtftuk , volgens VAN LOON, verhaald
wordt. De hoofdperfoon van het Gedicht is eigenlijk o D
E, Gravin van VVERLA, die de Dichter, volgens denzelfden Schrijver,, vooronderflelt , als voor zijne fictie het meest
gefchikt , toen de verloofde van D Inzz geweest , en,
ten gevolge der inflame van het Slot , deszelfs Gemalin ge.
worden te zijn ; zonder dit nogtans voor eene historifche
waarheid uit te geven , daar de Graaf, volgens anderen , eene
Sakfifche Vorftin in huwelijk zou gehad hebben. — In zes
Zangen wordt dit onderwerp bezongen. In den eerJlen of
Voorzang, aan de Maas, wordt hetzelve aangekondigd. —
De tweede fielt de gevangenfchap van o D I LDE voor, die
door den Italiaan MANFRED met list op het Slot gebragt
wordt; waardoor de flrijd- en wraaklust van DIDERIJK en
zijn heir, die den ftorm tegen den volgenden morgen befloten hebben , nog aangevuurd worth. — De derde verhaalt
de ontvluchting van ODILDE, door behulp van twee barer
Pages , die den fchildknaap van K OENRAAD omkoopen , om
hun wijn te brengen en met hen te driuken ; die hierop hem
en den wachters , door den wijn bedwelmd , het wachtwoord
ontlokken , en zich van de fleutels der gevangenis meester
maken., waarop zij met de verkleede Gravin ontvlugten. —
De vierde Zang fchildert hare ontvangst onder het gastvrije
dak van eenen landman , waar echter zij en haar gevolg door
ecnen . vermomden pelgrim , inderdaad M A N F R E D, weldra
ontdekt , en door eene bende van KOENRAAD overvallen
worden, en nog ter naauwer nood ontfnappen. DIDERUK
en O D ILDE (zoo is de vijfde Zang getiteld) ontmoeten en
herkennen elkander,, den volgenden morgen, nog v66r den
aanval op het Slot , nadat hij de vlugtelingen uit de overmagt des hen overvallenden vijands gered had , waarop zij
beide door zijn leger met blijdfchap ontvangen worden. —
De zesde Zang draagt den naam van AIANFRED, die den
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Bisfchop van de overgave des Slots , dat reeds te veel door
den ftorm geleden heeft , wil terughouden, maar door hem
gevangen gezet wordt. Het Slot wordt overgegeven; DIDERIJK doet zijnen intogt; doch onderwijl ontdekt men
bland, waarvan hij de fchuld aan den Bisfchop geeft ; maar
eels half ftervend kerkerwachter vermeldt nog , dat het die
van MANFRED is. De Bisfchop doet affland van zijne
aanfpraak op Holland: de Graaf krijgt zijne bruid : het landyolk vindt naderhand onder de puinhoopen de asch van
MANFRED. - Ziet daar in de hoofdtrekken de ordonnantie
van dit dichterlijke tafereel , dat zich over 't geheel met veel
genoegen laat befchouwen , en nog door verfcheidene bijtrekken
opgefierd wordt. Zoo is, wat de hoofdpartijen aangaat, de
gevangenfchap van ODILDE, in den tweeden Zang , over 't
geheel , en in den vijfden hare redding door DIDERHIC fraai
befchreven; en onder de bijkornende trekken mag b. v. haar
gebed in de gevangenis, alsmede het lied van den Page
BOUDEWIJN op den wijn, en van HUGO tot lof der vrouw,
met onderfcheiding genoemd worden. IIet geheel wekt
ook, althans tot aan de ontmoeting van DIDERIJK en on ILDE, eene klimmende belangftelling ; doch het overige van
dien Zang is, bij vergelijking, gerekter en flaauwer. Zelfs de
laatfle Zang, hoewel anders ook zeer goede partijen bevattende,
verliest er iets bij: en mag Rec. op de ordonnantie van denzelven eene aanmerking maken, dan is het deze, dat het
voor den afloop van dit geheele Gedicht wat al te akelig
is, het uiteinde van MANFRED tot het hoofdonderwerp
van het laatfte gedeelte te maken, en deszelfs karakter , wat
ook de Dichter in de Aanteekeningen tot verdediging daarvan zegge , zoo zwart voor te flellen: misfchien zou het
beter geweest zijn, het lot van dezen man als epifode te behandelen , en daarentegen bet huwelijk van DIDERIJK en
o D I L D E, en vooral het fluiten van vrede en verzoening
tusfchen den Graaf en den Bisfchop, als het einde der tangdurige gefchillen, meer als hoofdzaak te doen uitkomen.
De dichterlijke uitdrukking is doorgaans gelukkig. — Sommige plaatfen laten nog wel iets te wenfchen over. Is het
b. v. niet vrij gezocht , om de fchoonheid van on ILE, E's
hair uit te drukken, te zeggen , (bl. 35) dat , in der vlech,, ten goud de lamp heur beeld befchouivt , en vrolijk vlammend feesttij houdt" ; of „ eene harmonij" van muzijk voor
te ftellen als „ verfineltend in den wondren gloor van 't licht"?
Komen de beelden in dit laatfle wel goed overeen ? — Na
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de reeds vrij lange inleiding van den tweeden Zang, over
het vermogen van list en fluwheid boven woeste kracht,
fchijnc de daarop volgende aanroeping der verbeelding, bl.
68, 69, die daarenboven iets wilds en winderigs heeft,
wel gemist te kunnen worden. — De befchrijving der ontvangst van O D I L D E en haar gevolg onder het gastvrije dak
(Zang IV) is zeer eenvoudig, misfchien bier en daar wat al
te zeer locus communus; maar hierbij fleekt de toefpraak van
ODILDE tot het kind der landlieden, (bl. 126, 127) als
grootendeels te opgefmukt in die omftandigheden, te zeer
af: het eerfte en het laatfle couplet, die de eenvoudigfte
zijn, zouden genoegzaam , en meer voldoende geweest zijn,
om te treffen: ziet bier dezelve tevens ter proeve!
„ Behoud (dus fpreekt ze) 't pronkjuweel !" (een'
van hare diamanten , waarmede het kind fpeelde)
• Zij nooit, o knaap I de fmart uw deel,
„ Die thans mijn' boezem treft;
De fmart, alleen voor hem op aard
, In al heur hevigheid befpaard,
„ Die 't heil der min befeft.
„ Verheug u, knaapjen, op mijn' fchoot I
„ Kort is uw vreugd : mijn fmart is groot;
„ Maar in uw' oogenfchijn
• Vergeet ik de ongeria van 't lot,
„ En bidt mijn ziel geroerd tot God:
Laat mij eens moeder zijn!"
Van afwisfeling der versmaat weet VAN DER HOOP ook
een goed gebruik te maken. Rec. meent evenwel bij deze
gelegenheid den aankomenden Dichters te mogen raden, dat
zij in het gebruik van dit aanlokkelijke middel maat houden:
het behaagt zekerlijk fomtijds meer, en kan bij fommige onderwerpen zelfs gepaster zijn; maar er is nogtans wijze
keus en verftandige fpaarzaamheid bij noodig, niet alleen opdat het door al te menigvuldig gebruik zijne kracht niet verlieze, maar ook en vooral opdat de Poezij geen wildzang
worde, waarbij men zonder doel en orde van de hak op
den tak fpringt: en tegen dit laatfle zal Rec., waar hij kan
en mag, zijne ftem verheffen, opdat de Muze haren gang
vol majesteit, welken de oude Klasfiken ons zoo heerlijk
vertoonen, en die haar in vele gevallen zoo wel flaat, moge
behouden, en daarmede ten gepasten tijde optreden.
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In de zamenflelling van het Treurfpel Johanna Shore, bekent de Heer VAN DER HOOP, in de Voorrede , veel ontleend te hebben van SHAKESPEARE, R.OWE en N. LEMERCIER. Gaarne geven wij hem toe, dat het beter is ,
eene goede copie dan een flecht origineel te leveren, en dat
hij zijne Johanna Shore verlangde opgevoerd te zien op de
twee Hoofdtooneelen van ons Vaderland: daar er echter geen
gevaar bij het wachten was , had misfchien een wat mindere
fpoed , dan die van eenige dagen, in welke hij dit fluk voltooide, hem een Treurfpel kunnen doen leveren, dat hij in
nog volkomener' zin het zijne noemen kon. — Eene verge_
lijkende beoordeeling van dit Treurfpel met die van genoemde Schrijvers zou, om goed en nuttig gedaan te worden ,
bier te veel ruimte vorderen: wij willen het dus liever in
zijn geheel, als thans eigendom des navolgers , kortelijk befchouwen.
Len Aanhangfel achter dit fink haalt eene plaats uit H umE
aan, welke het nuttig is vooraf te lezen, om zich voor den
geest te brengen, wat de Gefchiedenis omtrent de heldin
van hetzelve geboekt heeft, en om de waarheid met de verdichting te vergelijken. — De hoofdinhoud van het ituk
zal hierop moeten nederkomen, dat JOHANNA SHORE,
minnares van EDUARD VI, na deszelfs dood, door den
Hertog van G LOCESTER, die, onder den naam van RICHARD III , den croon bemagtigd had, ten hongerdood veroordeeld worth, en daardoor omkomt, nadat haar echtgenoot, die zich eerst (wat onwaarfchijnlijk) als zijn broeder
voorgedaan , maar zich naderhand ontdekt had, zich met
haar had verzoend, waarna hij zich, om den dwingeland
niet in handen te vallen , bij haar lijk doorfteekt.
Twee algemeene aanmerkingen op de zamenflelling en den
afloop van dit Treurfpel zij het Rec. vergund in het midden
te brengen! — Vooreerst , J O H A N N A SHORE komt niet
genoeg doorgaans in het geheele fink nit, als de hoofdperfoon: de fpil, waarop alles draait, fchijnt hier,, van het begin af, veel meer te zijn GLOCESTER, die alle pogingen
aanwendt, om in het bezit van den troon te komen , ieder,
die hem daarin hinderlijk is, uit den weg ruimt, en eindelijk
dit zijn doel bereikt: deze vervult dus te zeer de aandacht ,
en dringt haar te veel weg van 3o HANNA, die , hoe tragisch ook haar lot is, nogtans meer als een bijperfoon voorkomt , en, even als meer andere bier genoemde, het flagt-
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offer der heerschzucht worth. — Ten andere , in het fchilderen van haar uiteinde heeft VAN DER HOOP niet de Gefchiedenis , maar, gelijk ROWE en LEMERClER, eene
traditie of Volkslegende gevolgd. Dit nu is op zichzelf in
den Dichter niet te laken; en Rec. ontkent niet, dat er hiervan voor het hoog tragifche goed gebruik gemaakt is: maar
het fchouwfpel van eene vrouw, die den hongerdood ilerft,
komt hem op het tooneel te akelig en te afzigtig voor, zonder eenigzins nuttig te zijn. Daarentegen meent hij, dat de
Gefchiedenis bier niet minder gewigtige dieniten zou bewezen hebben: deze toch meldt , dat JOHANNA SHORE, na
onbewijsbare aanklagt wegens tooverij , op last van G L oc Es TER, door het Geestelijk Geregtshof, wegens overfpel
tot openbare boetedoening veroordeeld werd; en dat zij vervolgens , van alle voormalige bewonderaars barer overige
goede hoedanigheden verlaten, en zelfs van hare beweldacligden vergeten, in eenzaamheid en armoede haar leven eindigde. Dit een en ander, wel behandeld, en waarin voor
de dichterlijke fictie nog ruime plaats overbleef, zou voor
het ware tragifche niet minder ilof opgeleverd hebben, en
in zedelijk nut rijker geweest zijn.
Wij zouden nu nog wel in verdere bijzonderheden van dit
Treurfpel kunnen treden, en zoo wel de fraaifte, als eenige
zwakkere plaatfen daarin aanwijzen; doch wij mogen thans
niet uitvoeriger zijn, en willen het alleen, zoo als het is,
der lezing aanbevelen, maar ook den Heere v A N DER HooP
beleefdelijk verzocht hebben, zich met zijn dichtwerk toch
niet te overhaasten; want aan gedichten heeft de wereld
nog geen broodsgebrek, en de kunst is te fchoon en te
edel, om niet, in den daartoe noodigen tijd, naar bet beste
en volmaaktfte te ilreven.
Bloemenhrans. Verhalen door HENRIETTE HANKE, geb.
ARNDT. Uit het Hoogduitsch. Ifle en Ilde Verzameling. Te
Deventer, bij 3. de Lange. 1834. In gr. 8vo. Te zamen
507 bl. f 4 - 50.
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nder zoo vele letterkundige voortbrengfelen onzer Duitfche naburen, Welke door de talrijke leden van het vertalersgilde, vaak zelfs met overgroote gedienftigheid, tot het lezend publiek in oils vaderland worden overgebragt , verdient
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het werk, dat wij hier het genoegen hebben aan te kondigen,
eene eervolle onderfcheiding. Wij onderfchrijven gaarne het
korte Voorberigt , waarin de bekwame Vertaler allezins naar
waarheid zegt : „ Zoo veel wij weten, is nog geene proeve
van den arbeid van HENRICTTE WILHELMINE ARNDT,
weduwe van den Predikant HANKE te Dyherrnfuri, aan den
Oder , aan Nederduitfche Lezers medegedeeld. In het yak
van Romans en Verhalen inert zij in Duitschland grooten
roem verworven, en behoort thans, met CAROLINE PICHLER en andere , tot de meest gelezene en geliefdfte Schrijffters. Hare tafereelen zijn meest uit het gewone huifelijke
en familie-leven ontleend, en bekoren zoo wel door eene
ongezochte, natuurlijke vooritelling van menfchelijke lotgevallen, als door eene getrouwe teekening van menfchelijke,
vooral vrouwelijke karakters, terwijl overal een zuiver gevoel voor het goede en edele , en een godsdienflige geest
heerscht. Wij twijfelen niet, of deze Bloemenkrans zal aan
onze befchaafde vrouwelijke Landgenooten in een ledig uurtje behagen, en, bij het einde van meer dale den verhaal,
eene weemoedig-genoegelijke ftemming achterlaten."
De eerile Verzameling bevat zes verhalen, Wier opfchriften, even als die der overige, van onderfcheidene bloemen
ontleend zijn, omtrent welke iets bijzonders in de verhalen
zelve voorkomt; waardoor het geheel aan den gekozenen
titel: Bloemenkrans , beantwoordt. Wij zullen van ieder
verhaal, met weinige, alleen datgene zeggen, hetwelk ilrekken kan, om het verlangen naar de lezing van dit werk op
te wekken, zonder door eene dorre fchets , welke daaren.
boven te veel plaats zou innemen, de nieuwsgierigheid ilechts
zeer gebrekKig te bevredigen.
Boven het eerfle verhaal flaat: Immortelle. Reo. verklaart hetzelve gaarne voor een verhaal, dat beide Lezers en
Lezeresfen van fmaak en gevoel ten fterkile moet treffen.
Schier al de perfonen , welke daarin voorkomen, behooren
tot de beminnelijke foort; maar vooral is de grootmoedige
Eva Wiedeborn bij uitnemendheid gefchikt , om het weldadig
geloof aan menfchelijke deugd, dat zoo dikwijls gevaar loopt
van te bezwijken , in goede harten te veriterken.
Het tweede verhaal heel: Boonenbloefem. Een waardig
Geestelijke, Ewald Lethe, die zicli op zijne eerfle fiendplants be yond, wordt door een' zijner goede naburen, den
Opperhoutvester Wild, met wijs overleg, aan deszelfs huis
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in een vrolijk gezelfchap gebragt, waar zich ook de Goeds.
heer van Lethe, die , zonder reden, ten fterkfte tegen hem
was ingenomen, Het vinden, doch tevens den Geestelijke,
die hem niet perfooniijk kende, gunftiger leerde beoordeelen.
Eene vaste gewoonte in dat gezelfchap gaf aanleiding, dat
alien zich, een jaar later, bij den waardigen Lethe to Liebenbiihe vereenigden, alwaar de verzoening tusfchen , dezen
en zijnen Goedsheer,, door Ewald's huwelijk met deszelfs
beminnelijke dochter,, zegenrijk werd bevestigd. Aan het
einde van dit regt levendig gefchetst tafereel zal de lezer
gaarne met den gelukkigen echtgenoot zeggen: „ Het hart
gelijkt aan de natuur. Elke kracht van ons wezen is een
zaadkoorn der zaligheid ; en wij zouden bier reeds zonder
ophouden oogften , indien wij needs onvermoeid waren in
het bearbeiden van ons heil."
Het opfchrift van het derde verhaal is : Hiacint. Hetzelve
heeft eene dubbele, zeer heilzame ftrekking. Aan den eenen
kant , namelijk , bevat het een weldadig geneesmiddel tegen
de zoo treurige gemoedskwaal der jaloerschheid, die zoo
ligtelijk bet hart van jonge echtgenooten aanfteekt, doch
Wier genezing vaak zoo ten uiterfle moeijelijk is ; en aan den
anderen kant vertoont het ons , in een ontzettend voorbeeld,
de jammerlijke gevolgen van het ijdel zelfbehagen bij jeugdige fchoonen: waartegen het gedrag eener nederige, bemin.
nelijke maagd, die onverdiend boon en terugzetting met flille
lijdzaamheid verdroeg, een treffend kontrast vormt.
Aan het hoofd van het vierde verhaal leest men: Adronsbloem. Dat de deugd , met rampfpoed worilelende , een
fchouwfpel is, der Godheid waardig; dat er ook nog heden
onder Jakob's nageflacht mannen gevonden worden, die den
eernaam van zoon Abrahams ten voile verdienen ; dat braafheid van gemoed zeer wel beftaanbaar is met bekrompene
godsdienftige begrippen; dat het eenvoudig Christendom zich
aan het gezond verftand van elk , wiens hart het goede bemint, ten fterkfte aanprijst, en dat de beproefde braafheid
niet zelden ook reeds bier beneden den fchoonften loon ont.
vangt , — dit alles vond Rec. in dit dieproerend verhaal
regt aanfchouwelijk gemaakt.
Het vijfde verhaal draagt den naam van Mosroos. Waarlijk een allerliefst verhaal, waarvan de hoofdleering deze
mag zijn: er is eene weldadig zorgende Voorzienigheid, wier
Pp
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onzigtbare hand den braven befchermt , den rampfpoedigen
vertroost , den verlatenen in liefde gadeflaat , en aan de beproefcle dengd , bij de eindelijke uitkomst , boven wensch en
bede, een zegenrijk lot bereidt. Geen lezer of lezeres,
Wier ziel op den goeden toon geftemd is , zal dit verhaal
onbevredigd uit de handen leggen.
Roos van Jericho that er boven het zesde verhaal. De
fchilder Angly , de hoofdperfoon van dit verhaal , is een
beminnelijke dweeper met zijne kunst, maar tevens een
roerend voorbeeld van vergenoegdheid met zijn lot. Ook
de overige perfonen, welke hier geteekend worden , trekken
onze belangftelling en toegenegenheid in geene geringe mate
tot zich. Voorzeker, in dagen, waarin zoo vele bewijzen
van menfchelijke boosheid en baatzucht ons beter gevoel beleedigen , doet het den inwendigen mensch goed, wanneer
verbeelding hem nu en dan onder edele en beminnelijke ftervelingen verplaatst.
De tweede Verzameling is daarin van de eerfte onderfcheiden, dat zij flechts twee verhalen in zich bevat, welke dus
veel uitgebreider zijn, dan de vorige. Eereprijs is de titel
van een verhaal , dat niet minder dan 142 blz. beflaat. Het
ontbreekt bier niet aan eene genoegzhme verfcheidenheid van
goed geteekende en naar behooren volgehoudene karakters,
doch van zeer verfchillende zedelijke waarde. Zij kennen ,
beide door hun voorbeeld en door hun lot, den lezer en de
lezeres waarfchuwen en flichten, en beurtelings mededoogen, bewondering en afgrijzen wekken. Gelijk meer verhalen van de Romantifche foort, loopt ook dit met een gelukkig huwelijk van twee waardige , in de leerfchool des
tegenfpoeds geoefende, menfchen af.
Het laatfte verhaal draagt ten opfchrifte :
Er komen in hetzelve zoo veel verfchillende perfonen ten
tooneele, dat het niet mogelijk is, iets kenmerkends daarvan
op te geven , zonder de perken eener beoordeeling verre te
overfchrijden. Zoo veel, echter, durft Rec. er gerust van
verzelteren , dat zij, die de vorige verhalen met genoegen
doorbiaderden, ook dit geenszins beneden het overige zullen vinden.
De Vertaler heeft zijn werk zeer goed volbragt , en doet
zich kennen als een man, die gewoon is met eene geoefende
hand de pen te 'voeren. Echter draagt ock dit werk , in

BLOEMENKRA.NS.
enkele
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Germanistnen en correctiefeilen , de blijken dier on-

volkomenheid , welke alien menfchelijken arbeid kenmerkt.
Rec. zag met genoegen in de nieuwspapieren, dat er nog
eene verzameling dezer verhalen flaat te volgen.

Tijdfchrtft voor Gefchiedenis , Oudheden en Statistiek van
Utrecht. Igen Deels ifle Stuk. filet Afbeeldingen. Te
Utrecht, bij N. van der Monde. 1835. In gr. 8vo.
316 Bl. Bij Inteek. voor den .Taargang f 5 - : (*)
Is er eerie clad in ons vaderland , welke, voor de beoefening der gefchiedenis en der oudheden, belangrijke bouwfloffen aanbiedt , het is voorzeker de hoofclitad van het
het onde, Bisfchoppelijke

Utrecht.

Sticht,

Maar niet alleen de had

op zichzelve, ook hare omflreken, en in bet algemeen het
ganfche bloeijende gewest van dien naam, verdienen, behalve in meerdere opzigten, vooral in dat opzigt , bijzondere aandacht. Veelvuldig en gewigtig toch is de invloed
geweest, welken eenmaal de Stichtfche Kerkvoogden, wier
wereldlijke magt zich , gedurende verfcheidene eeuwen, over
een wijd grondgebied uittlrekte, op de aangelegenfle betrekkingen van het maatfchappelijke

Leven, op befchaving, let-

teren , volksgeest , openbare nijverheid en welvaart enz.
oefenden.
Het is waar, wij bezitten eenige werken, zoo als die van
B L O N D E E L, B U R M A N en anderen, die, in hunne mate
en Haar hunnen tijd, veel ter ontginning van het ruime veld,
hetwelk zich den beoefenaar en beminnaar der gefchiedenis
en oudheidkunde hier aanbiedt, hebben toegebragt. Doch,
er blijft bij den voorraad, welken deze Schrijvers geleverd
hebben, en behalve het gedeelte, dat door hen reeds ontgonnen is , een nog zoo ruim en belangrijk veld ter bearbeiding over. Langen tijd voedde men de hoop, dat onze geleerde landgenoot, de Heer Mr. j. scHELTEmA, zijne beproefde hand hier te werk zoude flaan, en , den fchat onzer
letterkunde met eerie meer voiledige Gefchiedenis der Stad en
(*) Niet , dan bij wijze van uitzondering, kunnen Tijdfchriften in dit
Tijdlchrift worden anngekondigd. Dit , bij bet telken9 vermenigvnldigen derzelven , tot algemeen narigt. Redact.
Pp2
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Provincie

Utrecht zoude verrijken; dan, meer dan eerie re-

den maakt het twijfelachtig, of deze verwachting wel de gewenschte bevrediging zal erlangen.
Welkom moet intusfchen elke poging zijn, welke frrekt
om tot meerdere kennis en bewerking van een zoo belangrijk gebied bij te dragen. Aanmoediging verdient, om deze
reden, de onderneming van den Utrechtfchen Boekhandelaar
N. VAN DER MONDE, die reeds aanvankelijk begonnen is
met ons , van tijd tot tijd, eene beknopte verzameling van
merkwaardigheden, de ftad en provincie

Utrecht betreffende,

te leveren. Of evenwel het denkbeeld, om dit bij wijze van
maandfchrift , en met opneming van de geboorte- en fierflijsten der provinciale hoofdplaats te doen, wel gelukkig gekozen zij, zouden wij betwijfelen, omdat, wat het eerfte
betreft, het geheel daardoor aan te veel verfnippering
wordt blootgefteld, en, wat het laatfie aangaat, die foort
van ftatistieke bijzonderheden wel derzelver betrekkelijke
waarde hebben , maar voor den bemintaar der letteren luttel
belangrijks behelzen , en door den gewonen lezer doorgaans ,
als dor en verVelend, worden overgeflagen. De Uitgever
zal wel doen, die opgaven in een volgend deel weg te laten.
Overigens vinden wij , dat bier aan inhoud rijkelijk meer gegeven wordt, dan de vorm fchijnt te beloven. Daarvoor
trouwens waarborgt ook wel de beroemde naam van den
Man, die, blijkens de Voorrede, voor dit 'nen deels rite
fink geplaitst , ons voorkomt, zich als hcofdverzamelaar
van dit werk te kenmerken, en van wiens hand de meesce en
uitvoerigfte bijdragen in hetzelve zijn. Wanneer de Heer
scHELTEMA blijft voortgaan, met andere geleerde en kundige mannen , waarvan er in de Akademieflad van het

Sticht

zoo velen woonachtig zijn, deze onderneming te onderfieunen, dan mogen wij hoop voeden, door middel van dit
werk, meer en meer belangrijke mededeelingen over

te

Utrecht

zullen erlangen , en een aangelegen vak in onze Gefchie-

denis, zoo niet volledig aangevuld, dan toch met gewigtige
refultaten verrijkt te zien. Wij wenfchen den waardigen

tor

Nes-

onzer hedendaagfche Nederlandfche Gefchiedfchrijvers

hiertoe lust en kracht , wiens erkende geleerdheid wel voldoende zal zijn, om dit werk, hetwelk zich ook door de
daarin gevoegde fleendrukplaten voordeelig onderfcheidt , bij
al wie vaderlandfche letteren, en gefchiedenis op prijs fielt ,
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inzonderheid den bewoners der provincie

Utrecht, ten

gun-

aan te bevelen.

Schets der Gefchiedenis van het Mercantiele Stelfel in Nederland, door A. R. Te Utrecht, bij C. van der Post, Jr.
1834. In gr. 8vo. 40 Bl. f :- 50.
in den laatflen tijd zijns levens , waargenomen en gefchetst door zijnen Godsdienstleeraar H.FUHRMANN, Predikant te Ansbach. Naar het Hoogduitsch.
Te Anfierdam, bij H. Frijlink. 1834. In gr. 8vo. 49 Bl.

KASPARHAUSER

f : - 60.
Zedekundig Leesboek , in Voorlezingen, voor de hoogfle klasfe ;
door E. MOLEMA, Schoolonderwijzer te Nieuw-Beerta. Te
Pl/infchoten , bij H. V. Huifingh. In kl. 8vo. f : -20.
Bovenftaande drie kleine boekjes zullen wij in ddne beoordeeling zamenvatten.
Het eerfie is een overzigt der Gefchiedenis van het Handelfielfel (welk woord wij boven het uitheemfche Mercantiek flelfel verkiezen) in Nederland. Het is een vrij goed ,
maar kort en vlugtig, ja, uit den aard der zaak, wegens
zoo veel beknoptheid bij zoo veel rijkdom van flof, een oppervlakkig flukje.
Belangrijk voor den wijsgeerigen waarnemer der menfchelijke natuur, in al de verfchillende trappen barer ontwikkeling , is bet werkje van den Eerw.

FUHRMANN,

die, als

Godsdienstleeraar van KASPAR HAUSER, dien ongelukki_
gen ons afmaalt in den laatflen tijd zijns levens ; zonder dat
echter ook door deze bladen het raadfel van 's mans geboorte, vroeger lot en lateren, hem door een' fluipmoorder
toegebragten dood, zelfs ten deele voor ons ontknoopt worth:
want het weinige, dat wij er van wisten, wordt niet voilediger gemaakt; en dat weinige was geene oplosfing van het
duistere vraagftuk.
Het

zedekundig Leesboek , in voorlezingen, voor de hoogfle

klasfe, getuigt van het gezond oordeel en den Christelijken
zin van deszelfs Opfteller MOLEMA. Wij hebben het met

SCIIETS , ENZ.
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genoegen gelezen, en durven het ruimlchoots aanbevelen
voor het oogmerk der uitgaaf.

of Wreedheid en Illoederliefele. Historisch Romantisch Tafereel , door H. Z E E M A N. Te Anfierdam , bij J. Allart Rietberg. 1835. In gr. Bro. 177 El.
f 1 - 60.

LUCRETIA BORGIA,

17.)at de Schrijver van het onderhavige werk hetzelve zamenflelt uit alle de befchuldigingen, die tegen LUCRETIA BORGIA zijn ingebragt , maar die door geachte Gefchiedkundigen
genoegzaam zijn wederlegd, doet zijn werk weinig beantwoorden aan de vereischten van een

historisch tafereel. Im-

mers deze dochter van den bertichten A L E N ANDER VI is
in vele opzigten het onfchuldige flagtoffer geweest van den
regtmatigen afkeer zijner tijdgenooten van haren verfoeije.
lijken varier. Moge het ook al te vooronderflellen zijn, dat
zij niet geheel vrij is geweest van den invloed der losbandigheid van hare eeuw, er is Beene enkele fchandelijke daad
van haar bekend. Integendeel de Gefchiedenis leert haar
kennen als de beminde en geachte gemalin van den edelen
ALPIIONSUS VAN E S T E, Hertog van

Ferrara.

Zij is be-

zongen en geroemd door de grootile en achtingwaardigfte
vernuften van haren tijd, door mannen , verheven boven de
verdenking , dat zij hunnen roem zouden bezoedeld hebben
door het toezwaaijen van lage vleijerij aan zulk eene furie.
Eerst noemt de Schrijver dit verhaal eene omwerking van een
Treurfpel van VICTOR IIUGO. Naderhand evenwel beroept
hij zich op het gezag van eenige Schrijvers , onder Welke
vrij kluchtig

Diarium ,

het dagboek van een' der Paufelijke

Ceremoniemeesters, als den naam van eenen Gefchiedfchrijver
voorkomt. De roman

Faust

zal bier wel niet veel gezag

hebben; maar wat de Schrijver in GUICIARDIN1 gevonden
hebbe, tot fla y ing van zijne tegen LUCRETIA ingebragte

romantisch tafereel kunnen wij niet anders clan een afkeurend

befchuldigingen, betuigen wij niet te begrijpen. Ook als

vonnis over het werk vellen. Bij alle de heerfchende gebreken van dien tijd, kenmerkte

Italiê

zich echter door eenen

hoogen trap van uitwendige befchaving. Aan het hof van
ALPUONSUS en LUCRETIA verkeerden de uitmuntendfle

H. ZEEMAN, LUCRETIA BORGIA.
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letterkundigen ; zij zelve i,varen kenners en hoogachters van
aiwat der taal en uitdrukking der denkbeelden in het verkeer
bevalligheid kon bijzetten , en in dit boekje worden hun
lage , gemeene uitdrukkingen in den mond gelegd. Maar
flellen wij dit alles nu nog eens ter zijde , en laten wij het
ons welgevallen, dat LUCRETIA in de nieuwere Tragedie
de perfonen van jOKASTE, KLYTEMNESTRA, MEDEA en
MESSALINA moet vervangen, dan nog herinneren wij onzen
Schrijver (die, daar hij Latijnfche werken aanhaalt , ook wel
Latijn zal verftaan , en zich anders tot de bron kan vervoegen , waaruit hij zijn

Diarium heeft geput) aan het :

Non tamen intus
Digna geri prattles in fcenam ; multaque tolles
Ex °culls, —
Ne pueros coram populo Medea trucidet ;
Jut humana palam coquat exta nefarius.
ATREUS.
Het fchrijven van Historisch-Romantifche Tafereelen moge
iedereen even na zijn het is voorzeker iedereen niet even

nut

(geraden of oorbaar); en de Heer z EEMAN vertoont

daartoe alvast geene roeping.

Ootmoed en Liefde, of de goede firijd van Nancy, op de wegen
der vreugde en droefheid. In Verhalen voor Meisjes. Te
Nijmegen, bij J. F. Thieme. 1834. In kl. 8vo. 159 Bl.

f

80.

Pit boekje is een vervolg op het

Lets voor Rebekka van
Letteroef.

dezelfde Schrijffier, met lof aangekondigd in onze

1831. hi. 516. Wij prijzen, even als daar gefchied is , haar
loffelijke oogmerk , en hebben bet werkje met vele goedkeuring gelezen. Aileen komt het ons voor, dat het karakter
van

Nancy wat al te fierk geteekend is. Gelijk men toch
menfchen) den Drom-

(wij fpreken al l een met toepasfing op

mel al te zwart , zoo kan men ook de lieve Engelen wel
wat al te blank fchilderen. Zij is in dit boekje nagenoeg
volmaalcc, en zou het misfchien geheel zijn , indien hare ver-
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telling van 111elinde, bl. 41 volg., niet wat te ftekelig ware,
en haar raad aan den Predikant Veldhoven, bl. 139, een
weinig favanterie verraadde.
11 that bij het verhaal van het verdrinken van twee
Na derzelven(r) overlijden vond de vrouw van
meisjes :
„ eene pop, welke door Margaretha juist zoo was op„ gebakerd , als thans de twee meisjes door haar zelve wa„ ren afgelegd.” Zulice dingen moesten niet gevonden worden in een openlijk uitgegeven gefchrift, hetwelk onder het
oog van allerlei menfchen komt , ook onder dat derzulken,
die flechts weinig, o! zoo weinig noodig hebben, om voedfel te erlangen voor een bijgeloof, hetwelk , ondanks de verlichting onzer dagen , toch nog maar al te algemeen plaats
vindt. Ook is het wat veel gevergd, wanneer de Leeraar,
b1.152, Nancy aanbeveelt, den KLEINEN, nog voor hare aanneming tot lidmaat overblz7venden tijd te befteden aan het
oplettend doorlezen NB. van VAN DER P A I, M' s Bijbel voor
de .Jeugd. Vreemd is het , dat Rozalie bl. 126 reeds fchoondochter van Mevr. Veldhoven genoemd words , daar toch
eerst eenen geruimen tijd daarna de vrijerij tusfchen de eerfte
en den zoon der laatfle aanving; om van phifionomiekunde,
(geen beter woord dan portebrifeedeur) bl. 140, te zwijgen.
Drukfouten, als: bl. 12. vitwijden
uitweiden ; 14. Thim.
1. Tim. (otheus) ; 18. pads die woorden
drie ; 53. vrienden , 1. vriendin; 57. gezellen gezellin; 76. liner maand,
1. luijermand; 84. die bekende waren, 1. bekenden; 99. naar
eene korte, 1. na; 104. pietestifche gevoelens, 1. pietistifche;
127. geene merkte, 1. gene enz. moesten nergens minder,
dan in een boekje voor de jeugd, gevonden worden. Overigens , zoo als gezegd is, prijzen wij bet werkje met voile
ruimte aan.

Plaatsgebrek op het Omflag doet oes bier berigten, dat uit een aantal in.
gekomene Verjaringsverzen op onzen geeerbiedigden Boning, alien natuurlijk
over dezelfde fchilven loopende, wij alleen het eerst ingezondene, tevens
een der beaten zijnde, plaats konden inruimem

BOEKBESCHOUWING.
Commentationis Theologicae de hominis cum Deo fimilitudine pars prior , historicam continens disquifitionem , quae ad tempora pertinet Christum antecedentia , quam — pro gradu Doctoratus — in Academia
Groningana — publico et folenni examini fubmittit
SY0 KORNELIUS THODEN VAN VELZEN,

V. D. M. defignatus in Vico Metzlawier,, a. d.
7 Febr. 1835. Groningae , apud J. Oomkens. In
oct. maj. XII et 224 pag. f 2 - :

A

angenaam zoo wei als belangrijk is de flof, die de
Beer VAN V E L Z E N zich ter, bewerking gekozen
heeft : hij wil namelijk een historisch onderzoek doen
naar hetgene , dat men bij onderfcheidene Volken over
de gelijkvormigheid van den mensch aan God gedacht
heeft , om hierdoor (gelijk hij in de Inleiding te kennen
geeft) te bewijzen , dat dit verheven gevoel der menfchelijke nature eigen is , en dat wij God den hoogilen
dank verfchuldigd zijn , omdat zijne Openbaring door
C H R I S T u s die denkbeelden tot de hoogfle volmaaktheid gebragt heeft. — De titel dezer Commentatio had
dus misfchien wat naauwkeuriger kunnen bepaald worden, b. v. de variis apud veteres populos de hominis
cum Deo fimilitudine fententiis. — In bet eerfle gedeelte van dit onderzoek , dat in deze Verhandeling vervat is , worden de tijden v66r CHRISTUS in oogenfchouw genomen. De aanteekeningen aan den voet der
bll. wijzen de plaatfen uit de fchriften der Ouden aan ,
waaruit de Verhandelaar geput heeft.
De eerfle, Afdeeling bevat de denkbeelden der Oosterlingen aangaande de God-gelijkvormigheid, en handelt ,
in 5 paragraphen , over de Chinezen, Indianen, Egyptenaren , Perzianen en Israiliten. Ten opzigte dezer
orde zou men kunnen vragen , of men ee Chinezen wel
BOEKBESCH. 1835. NO. 14.
2q
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rnet genoegzame historifche zekerheid als het oudfte Volk
der aarde , en nevens de Iridianen v66r de Egyptenaren
ftellen kan : doch dit in het voorbijgaan. — Ten aanzien der vier eerfre Volken heeft de Schrijver in het algemeen deze goede orde gehouden , dat hij eerst hunne
denkbeelden omtrent de Godheid zelve nagaat , om daarna
te zien , wat zij over de vereeniging of gelijkvormigwording van de menschheid aan die Godheid gedacht
hebben ; en wel zoo , dat hij tevens aantoont , wat zij
hierin , zoo wel elk op zichzelf,, als in betrekking tot
anderen , bijzonder merkwaardigs gehad hebben. — Bij
de Israliten heeft hij (wat Rec. eenigzins verwondert)
het eerfte punt minder opzettelijk behandeld , maar terflond in historifche orde vermeld , wat er over 's menfchen gclijkvormigheid aan de Goddelijke natuur gevonden wordt in de oudfle gedenkftukken van mOZE
eerfle bock , bij MOZES zelven , bij de Dichters en bij
de Profeten. De twee laatfte hadden gevoegelijk vereenigd kunnen worden ; want de Profeten fchreven hunne
Godfpraken meestal in dichtmaat , en fommige Dichters
waren tevens Profeten. — Uit de oudfle gedenkftukken , namelijk nit Brie fragmenten , zoo het fcbijnt ,
van verfchillende Schrijvers , haalt VAN VELZEN de
volgende plaatfen aan : Gen. I: 26 , 27, V: 1 en IX: 6 ;
verder II: 7 ; (van andere plaatfen uit hetzelfde fragment [I-I. III] maakt hij te voren flechts ter loops melding) eindelijk VI: 1-8, zamenhangende met IV: 26.
In de laatstgenoemde plaats verflaat hij , met nicer anderen , door de zonen Gods de nakomelingen van s ETH,
godyruchtige vereerders van God ; door de dochteren
der menfchen de zoodanige , die flechts haren menfchelijken oorfprong in aanmerking namen. Hij vertaalt dan
ook in dien zin , H. IV: 26 Toen begon men zich
velar den naam van JE HON/A te noen2en ; maar zou
bet dan niet moeten zijn : naar den naam van God
(E L o HI ? zou men niet kunnen vertalen : Toen begon men den naam j EHO v A te gebruiken P De benainingen van zonen van God, en zonen of dochters (niet
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der menfchen, maar) van ADAM, fchijnen eene foort
van fektenamen geweest te zijn, waardoor zekere partijen van A D A M's a faamm elingen zich onderfcheidden. —
Wat MOZES elven betre t be ept de Schrijver zich
te refit op die plaatfen , waar hij of JEHOVA zelf zijne
wetten aandringt door de vermaning , om heilig te zijn,
vermits God zelf heilig is ; en op deszelfs lied, Deut.
XXXII , waarin God als des Volks Vader , zij als zijne
kinderen voorgelleld worden. Minder juist vergelijkt
hij , naar Recs . meening , Num. XI: 29 en Deut.
XVIII: 15 , waar niet van de zedelijke gefteldheid , maar
van buitengewone Goddelijke gaven gefproken wordt. —
Uit de Hebrceuwfche Dichters vergelijkt hij met reden
die plaatfen , waar zij Koningen , Overheden en Regters
Gods-zonen of zelfs Goden genoemd hebben : zoo zou
hij reeds nit MOZE s hebben kunnen vermelden , dat de
Overheden aldaar de Goden, of de Goden des yolks heeten. Verder haalt hij een paar plaatfen uit JOB aan ,
die hiertoe eenigzins betrekking hebben ; en eindelijk
hetgene , dat er hieromtrent bij DAVID gevonden wordt.
Het zou niet zonder belang geweest zijn , ook bij de
Dichters de tijdsorde te volgen , om dus de trapswijze
ontwikkeling der denkbeelden nog duidelijker voor te ftellen. — Deze laatfte aanmerking geldt ook ten aanzien
der Profeten, onder welke VAN VELZEN zich voornamelijk tot JESAIAS en j o e l bepaalt , van j E R E.;•
M I A S, EZECHIEL en DANIEL flechts kortelijk gewaagt , en de overigen onder een kort en algemeen woord
bevat. Hij let voornarnelijk op die plaatfen , waar de
Israeliten , even als bij M O Z E S, als kinderen van God
worden aangemerkt (ook bij andere Profeten had hij
hiertoe ftof kunnen vinden , b. v. H o s. XI: 1) ; verder , waar eene ruimere uitftorting van den Goddelijken
Geest , tot verbetering hunner gezindheid , en een zeker aanzienlijk Nakomeling van DAVID, om dit tot
nand te brengen , beloofd worth. Bij J o e L echter ,
H. III: 1 , 2 , meent Rec. , dat niet van zedelijke verbetering, door de werking van Gods Geest , maar van
Qq2
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buitengewonc gaven gcfproken wordt , Welke God „ op
alle vleesch ," d. i. op alle menfchen, zonder onderfcheid van rang , jaren of fekfe , (gelijk uit het volgende
blijkt) zou uitftorten. Er fchijnt dan ook geen de minfle
reden te zijn , om , met VAN VELZEN, (p. 67 n.
193) te meenen , dat het woord 'it ; door den Profeet
bier gefteld is , „ ad depingendam generis humani conditionem debilem , fenfualem , fere emortuam :" over
't geheel fchijnt hij op deze plaats to veel emphafe in de
woorden te zoeken , en den dichterlijken parailelismus
niet genoeg onder het oog te louden. — Bij kort aanhangfel vindt men nog het een en ander , hiertoe betrekkelijk , nit _JESUS S I R A C H aangehaald , en eindelijk
den voorrang der Israelitifche Schrijvers , in dit opzigt ,
boven de Wijzen van andere gelijktijdige Volken aangewezen.
In de tweede Afdeeling worden de denkbeelden der
iresterlingen , voornamelijk der Grieken , over 's menfchen God-gelijkvormigheid voorgefteld , en wordt § 6
aangetoond , dat er hiervan fporen reeds in de Heldeneeuwen to vinden zijn. Evenwel , dat de Grieken (en
andere oude Volken) zich de Goden verbeeld hebben ,
als den menfchen gelijk, zou Rec. niet willen aanzien
als een bewijs , dat zij de verwantfchap des menfchen
met do Godheid ingezien hebben , maar eerder als eene
zwakke wijze van denken , waarbij zij zich de Godheden
flechts als voortreffelijker wezens dan de menfchen voorftelden. Zoo kan ook Rec. den Schrijver niet volkomen
toeftemmen , dat degenen , die door hen zonen der Goden
genoemd werden , dezen naam niet droegen wegens hunne
vermeende Goddelijke afkomst , maar wegens eenige eigenfchap , waarmede zij aan dozen of genen God geleken : het eerfte fchijnt uit hunne Mythologifche Gefchiedenis veel mcer te blijken ; doch men zou kunnen gisten , dat zij , die in eenige kunst of begaafdheid uitmuntten , eerst , naar Oosterfchen ftijl , zonen van dien God
genoemd zijn, die voor derzelver uitvinder of befchermer
gehouden werd ; maar dat zulks aanleiding gegeven heeft
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tot het denkbeeld van Goddelijken oorfprong , dat vervolgens meer opgefierd en mythologisch verhaald is geworden. Met regt nogtans brengt de Schrijver hiertoe
de Homerifche epitheta van 620Eak 6E0Eig£A.0; enz. , aan
fommige. Heiden gegeven. Verder handelt hij, § 713 , over PYTHAGORAS en de Pythagoristen; over
SOCRATES en de Socratifehe fripgeeren , en onder
deze laatften vooral vrij breed, zoo niet zelfs naar
evenredigheid al te uitvoerig , over P T. ATO; voorts over
ARISTOTELES, de Cynifche en de oudere Stotyche
Wijsgeeren , en over SENECA, als den voornaamften
der nieuwere ; eindelijk over EPIC TETUS en ANTONINUS. Van deze alien toont hij doorgaans eerst aan ,
wat zij over God, dan over 's menfchen verwantfchap
met God , laatftelijk over de wijze , hoe tot die gelijkvormigheid te geraken , geleerd hebben. Dit alles behandelt hij over 't geheel goed, ja voortreffelijk , en met
vergelijking van de latere met de vroegere , zoo als b. v.
van SENECA met PrATO, van EPICTETUS en
AINTONINUS met SENECA: en gelijk hij doorgaans
eene goede herzameling van elk leerbegrip geeft , zoo
eindigt hij deze Afdeeling met een kort overzigt van haar
geheel. Aileen heeft het Rec. verwonderd , dat hij onder de Latijnfche Schrijvers zich alleen tot SENECA
bepaald , en van andere , b. v. van c I C ER0, geen gewag gemaakt heeft.
De derde Afdeeling handelt over de Alexandrijners ,
die wel zeer goed bij de tweede hadden kunnen gevoegd
zijn , maar echter niet kwaad afzonderlijk befchouwd
worden , als hebbende de denkbeelden der Grieken met
die der Oosterlingen vereenigd. Ter proeve geeft § 14
iets uit het Boek der Wijsheid , en § 15 uit eenige
fchriften van den Jood P H I L O. Omtrent den Schrijver
van het eerstgenoemde twijfelt Rec. voor zich , maar
kan hierover nu niet uitweiden , of het wel zoo zeker
is , dat hij tot de Alexandrijnen behoort , en of men
niet wel eens meer Griekfche wijsheid in hem gezocht
heeft , dan er waarlijk in te vinden is ; maar in alien
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gevalle zijn de hier aangevoerde plaatfen voor het onderwerp doelmatig ; en zoo worth ook het gevoelen van
PHILO over den Goddelijken oorfprong der eerfte menfchen, over de verwantfchap in 't algemeen van den
mensch met God , en over de wijze , om tot gelijkvormigheid aan God te komen, uit deszelfs fchriften . gepast
opgemaakt. — Alles wordt eindelijk , § 16 , befloten
met een zeer kort overzigt van dit geheele historifche
onderzoek , geftaafd door eenige hiertoe betrekkelijke gezegden van Griekfche en Latijnfche Dichters ; nit welk
alles blijkt , dat het denkbeeld van gelijkvormigheid des
menschen aan God alien Volken gerneen geweest , maar
naar den verfchillenden graad van befchaving verfchillend
ontwikkeld geworden is ; en tevens , dat er een verlangen naar een hoogst volmaakt mensch , die alien tot
hoogere volmaaktheid leiden zou , beftaan heeft (welk
laatfle echter Rec. meent , dat veel minder algemeen te
noemen is , dan het eerfte) en zoo eindigt de Schrijver,, met een enkel woord melding makende van j- E z us
c nRisT us en zijne leer , die , zoo zij bevonden
wordt de menfchen tot de hoogfle gelijkvormigheid aan
God op te leiden , met de natuur en het verlangen aller
menfchen het nicest overeenkomflig zal zijn.
De weinige en geringe aanmerkingen , die Rec. in zijn
verflag ingevlochten heeft , verhinderen niet , dat hij
naar waarheid betuigen kan, doze Comrnentatio met groot
genoegen gelezen , en , gelijk de zaken hem belangrijk
voorkwamen , zoo ook eene duidelijke , nu er dan misfchien een weinig te breedfprakige voordragt van dezelve , en eenen goeden Latijnfchen flip daarin gevonden
te hebben (*); welk alles het verlangen opwekt , dat
de Heer THODEN VAN VELZEN lust en gelegenheid
(*) Bij enkele drukfouten of dergelijke willen wij niet
waartoe misfchien behoort, dat in de Praef. p. XI,
XII gelezen wordt: „ Omnia vero haecce — mecum repu„ tans, animum fubit recordatio ," voor reputantis , of
quunt repute.
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moge hebben , om ook het twcede gedeelte van zijn onderwerp uit te weaken en even gelukkig te voltooijen.
De hooge Feesten der Christelijke perk in derzelver
oorfprong en beflemming. Door F. J. D o BTE L A
NIEUWENH uis, Theol. Duct. S. M. C. (thans
Evang. Luth. Pred. te Culemborg.) Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1834. In gr. 8vo.
219 Bl. f 2- 40.

D

e Hcer NIEUWENHUIS heeft wel gedaan met de
refultaten van zijn onderzoek aangaande den oorfprong
en de beftemming der Christelijke feesten aan het publiek
mede te deelen. De bronnen , van welke hij gebruik
heeft gemaakt, zijn in het Voorberigt opgenoemd; en,
offchoon „ van den jeugdigen beoefenaar der wetenfchap„ pen en letteren ,” om de uitdrukking van den Schrijver
Ke gebruiken , „ niet te vorderen is, wat de man , die de
„ vruchten van langdurige overdenking mededeelt alleen
„ in ftaat is te geven ," verblijden wij ons over de aangename proeve, die de .Neer NIEUWENHUIS bier
geeft van folide kunde , van meer dan alledaagfche bedrevenheid in de fchriften der Kerkvaders , zuiveren
fmaak en Christelijke gevoelens. Het onderwerp is voor
onze landgenooten grootendeels nieuw; de Christelijke
oudheidkunde toch in het algemeen heeft even zoo min ,
als hare bijzondere deelen , tot heden toe in ons Vaderland die bewerking gevonden , welke haar voor den befchaafden !land, naar de behoefte van onzen tijd , tot
eene meer algemeene flof van bcoefening maakt.
Na eene algemeene befchouwing van de feestviering in
de oude Christelijke kerk , wijst de Schrijver aan, dat
de Christelijke feesten gedurende het kerkclijke jaar van
oudsher werden verdeeld in dric cirkels , welker afzonderlijke befchouwing de drie afdeclingcn van bet werkje
uitmaakt. In de eerfle , over den Kerscirkel , of het
Kersfeest met zljne heilige dagcn , wordt eerst gehan.
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deld over den Advent (op de vier aan het Kersfeest
voorafgaande Zondagen) ; daarna over het feest van
E z u s' geboorte zelf,, en vervolgens over den gedenkdag van s T E P H A N u s den Martelaar (26 December) ,
die van JOANNES den Evangelist (27) , en der onfchuldige kinderen , flagtoffers van den moord te Bethlehem (28). Van de drie laatstgenoemden zegt NIEUWENHUIS: „ In de Protestantfche kerk zijn zij te„ regt afgefchaft : fchoon •wij niet mogen ontveinzen ,
„ dat zij ons in den kring eener heilige familie verplaat„ fen. CHRIsTus, de aan de vaderen beloofde ,
„ ontvangen door (van) den Heiligen Geest en geboren
„ uit eene Maagd , ftaat aan het hoofd , als een beeld
daarnaast de onfchuldige
„ van Goddelijke reinheid
„ zuigelingen , wier bloed voor juzus vloeide ; want
„ die nog niet hadden kunnen zondigen , flierven in de
„ plaats van Hem , die nimmer zonde begaan zou , en
» wiens leven als dat van een onbevlekt lam zou wor„ den geofferd voor de zonden der wereld. Daarbij
„ STEPHANUS, de man vol van den H. Geest , de
„ geloofsheld , wiens dood de fchitterendlie getuigenis
„ mogt zijn van CHRISTUS ' leven in de eeuwigheid
„ wij zien hem , met den (de) martelaarskroon op den
„ fchedel , naast den geliefdfien Jonger des Heeren , het
„ beeld der teederfte vriendfchap en zorgvuldigile liefde.
, Zoo vereenigt deze vierdaagfche feestviering de beelden
„ der reinheid en onfchuld en vricndfchap en trouw ,
„ door CHRISTUS te zamenfmeltende tot an beeld ,
„ waar CHRISTUS alles in alien wordt.” (*) Tot de zen cirkel behooren nog het feest der befnzyclenis en
naamgeving van jEzus (1 Januarij) , alsmede dat der
Epiphanie , of van den dag der verfchilning (6) ; beide
almede , het laatfte geheel , het eerfte zoo goed als geheel , door de Protestanten afgefchaft.
(*) De wijze van fommige Christelijke feesten in

land

Duitsch-

te vieren , die in ons Vaderland worden voorbijge-

gaan , is bier en daar gefchilderd in de
STRAUSS.

Rec.

Kerkklokstoonen

van
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be tweede afdeeling , de Paaschcirkel, bevat de feestdagen , tocgewild aan de herdenking van JEZITS ' dood
en opJlanding. Na eenige algemeene aanmerkingen , treffen wij bier eerst het een en ander aan over de oneenigheden omtrent den tijd der viering van het Paaschfeest ,
welke , gelijk bekend is, eindigden met het befluit van
het Coneilie van Nicea , in bet jaar 325 , dat dit feest
voortaan zou gevierd worden op den Zondag na de voile
maan van de Lente-nachtevening. (*) Vervolgens handelt de Schrijver over de zoogenoemde groote of heilige
week in bet algemeen , en over den Palmzondag; den
groenen (of, zoo als die in onze Almanakken genoemd
wordt , Witten) Donderdag ; den goeden Vrzydag, en
den greaten Sabbath , een' feestdag , dien ook, zegt de
Schrijver , „ de Protestantfche kerk fchzynt te hebben
„ afgefchaft , fchoon er in Duitschland en in fommige
„ Gemeenten van ons Vaderland Godsdienstoefeningen
„ gehouden worden ter voorbereiding voor het Paasch(*) De

berekening daarvan gefchiedt niet geltreng flerre.

kundig, maar zoogenoemd

cyclisch, d.

i. door middel van

Epacten, Zondags/etters enz.
Verfchillende wijzen zijn er, om het Paaschfeest voor een
gegeven jaar te berekenen. Met behulp van tafels is dit in
geenen deele omflagtig; zonder dit hulpmiddel is eene

der

gemakkelijkfte de volgende, die wij daarom mededeelen, om.
dat van den tijd der viering van het Paaschfeest die

van alle

bewegelijke feestdagen afhangt.
Men deelt het gegeven jaargetal door 19, en noemt
overfchot b. v.

a;

b; zoo ook door 7, en noemt het overfchot c.
a vermenigvuldigt men met 19, voegt 23 bij het

Het getal
product,

en deelt de fom door 30. Het overfchot noemt men

telt

het

insgelijks door 4, en noemt het overfchot

verder bijeen: 2 maal het getal

b,

d. Men

4 maal het getal c,

6 maal het getal d, en , indien het jaar in deze eeuw invalt,
het vaste getal 4 (in de vorige eeuw was dit 3; in de volgende zal het 5 wizen, en met het jaar 2000.deze berekening
vervallen). De ganfche fom deelt men door

7 , en het over-

fchot , plus het getal d, wijst aan, hoe vele dagen na den
22 Maart het Paaschfeest zal invallen.
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feest : dan wordt ...... de voorbereidingspredikatie
„ uitgefproken." Dit laatile zal , althans met betrekking
tot ons Vaderland , wet het eenige zijn ; ten minfle van
eene godsdienstoefening op dien dag , (bier en daar ook
flille Zaturdag genoemd) anders dan ter voorbereiding
voor het H. Avondulaal , wanneer dit op Pafchen gevierd wordt , heeft Rec. nooit gehoord. Hierna komt
NrEuwENUUts tot het Paaschfecst zelf,, en eindigt
deze afdeeling met eenige aanmerkingen over den Witten
Zondag , eene week na Pafchen , doch die thans ook
niet sneer gevierd worth.
Het derde gedeelte der Verhandeling fpreekt over den
Pinkflercirkel , of de feestdagen ter herdenking van j
s verheerlijking in den hemel en der grondvesting
van de Christelijke kerk ; en wel cerst over den feestdag van j E z u s ' hemelva'art , ckarna over het Pinkflerfeest , en eindelijk over dat der H. Drie,vuldigheid
(Trinitatis), Zondag na Pinkfleren , een dag , als feest
onder de Protestanten in onbruik , als tijdmerk bekend
-in de Lutherfche kerk.
Ten aanzien dezer laatfle afdeeling kunnen wij niet
nalaten op to merken dat de viering van het feest van
Heilands hemelvaart , in de Provincie Zeeland vroeger
Zoo vindt men b. v. voor het jaar 1836:
1836
geeft eene rest van 12
a.
19
19
228 + 23 251
836
1
rest 0 =: b.
4
183 6
-- rest 2 7.: c.
—7

251

30

rest 11

d.

2b+4c+6d+4

0+ 8+ 66+4 78.

7

rest 1, waarbij d

11 is 12 dagen na 22

Maart; derhalve 3 April 1836 Parchert. Rec.
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geheel niet gevierd , daar ook thans nog, althans ten
platten lande , weinigen naar de kerken lokt ; waartoe
waarfchijnlijk medewerkt , dat de landbouwende klasfe
in dien tijd des jaars gewoonlijk met werk als overladen
is. Afzondering van den ganfchen dag ten Christelijken
feeste heeft ook niet weinige bezwaren tegen zich.
WTaarlijk , wanneer men in aanmerking neemt , hoe weinig eene enkele godsdienstoefening doen kan, om den
geheelen dag tot eenen Christelijken feestdag te verheffen , dan kan men den wensch naauwelijks onderdrukken , dat 's Heilands hemelvaart , althans in landgemeenten , herdacht wierd op den Zondag vO6r Pinkfleren (in
navolging van hetgeen vroeger bij de Doopsgezinden te
Leyden , zie bladz. 187, plaats had). En het voorjaarsAvondmaal op goeden Yrijdag te bedienen , ware misfchien wel de beste inrigting , die er gemaakt kon worden , om dien gedenkdag van den dood des Verlosfers
meer in eere te doen houden , dan tot nog toe gefchiedt. Moge dit laatfte althans geen pium votum
blijven !
Wij wenfchen aan dit welgefchreven werkje vele lezers , en aan den Heer NIELIVVENHUIS verderen
lust, om zijne landgenooten op de vruchten van zijne
vlijt te onthalen.
Dc Christelijke Kerk op aarde , volgens het Bfibelsch
ondcrwijs en de Gerchiedenis. Rene door T E
I. E R ' S Godgelcerd Genootfchap bekroonde Prtisverhandeling van N. C. K I s T, Hoogleeraar te Leiden.
Tweede vermccrderde Uitgave. Ifle Deel , behelzende
de Verhandeling, XX en 365 bladz. Ilde Deel , behelzende de Aanteekeningen en Registers, 195 bladz.
re Leiden , bij S. en J. Luchtmans. 1835. In gr.
8vo. f 4 - 80.

N a het beoordeelend verilag van de oorfpronkelijke nitgave dezer voortreffeliike Verhandeling ,

gegevtn fit

dit
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Tijdfchrift , (1831. bl. 329 volgg.) zal van deze nieuwe
uitgave niet meer , dan eene aankondiging noodig zijn.
De Hooggcleerde Schrijver berigt , den tekst , behoudens noodige verbeteringen , onveranderd te hebben gelaten. In de aanteekeningen heeft hij van de hem gelaten
vrijheid , volgens zijn beste weten , gebruik gemaakt , om
het gebrekkige aan te vullen , het gezegde bier en daar
op te helderen of met nieuwe bewijzen te itaven , en om
zoodanige opmerkingen in het midden te brengen , als
zijne vurige zucht voor het heil van het Christendom in
het algEmeen en van de vaderlandfche Kerk in het bijzonder hem opgaf. De twisten echter,, finds het fchrijven der Verhandeling ook in Nederland aangewakkerd ,
liet hij meestal onaangeroerd. In des Hoogleeraars vrees
deelen wij niet , dat hij misfchien reeds te veel gaf met
de hoogst belangrijke aanteekening , D. II , bl. 99-105.
[Naar deze noot wordt in den tekst der Verhandeling,
D. I, bl. 256, verwezen door (128), moet zijn (128*),
gelijk ook aldaar,, denkelijk na het laatfte woord der bladzijde , moest than (128**)]. De bladzijden der oorfpronkelijke uitgave zijn op den kant aangewezen , en de
Verhandeling wordt ook hier door eene breedvoerige en
keurige inhoudsopgave voorafgegaan. De nieuwe aanteekeningen zijn door [ onderfcheiden. Ds . STORM, die
nog als Student naauwkeurige Bladwijzers op dit werk
van zijnen Leermeester vervaardigde , heeft ook nu dezelve op nieuw nagezien. Met d6n woord , door Schrijver en Uitgever is Beene moeite gefpaard , om dezen
nieuwen druk met den voortreffelijken inhoud van het
gefchrift in cenige overeenftemming te brengen ; waarom
wij dan ook iederen Godgeleerde, die de uitgave in /Ito
niet bezit , aanraden , zich dezen weluitgevoerden druk
aan te fchaffen.

Disfertatio inauguralis Anatomico-Chirurgica de Hernia
Diaphragmatis, quam—fubmittit HUBERTUS Gal rFIOEN SYIERLING,

Med. Chir. Art. obft. Doc.
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Heidelbergae. 1834. fol. min. form. 16 p.
tor.
c. trib. tab. lithogr.

D

e Ileidelberger Hoogleeraar , de door zijne verdien'den omtrent ontleed- en natuurkunde bekende en beroemde TIEDEAIANN, vond , bij eene lijkopening , de
maag , door eene ongewone en aangeborene opening , in
de borstholte doorgedrongen. De Heer GRIFFIOEN
STIER.LING gaf gehoor aan het verlangen van dezen
zijnen geachten Leermeester , om dit zeldzaam voorkomend geval tot- een onderwerp zijner Disfertatie te nemen.
Hij onderzocht tot dit einde het maakfel van het middelsri,f; terwijl hij verder trachtte op te fporen , wat er meer
over dergelijke voorgekomene gevallen geboekt was. Verzamelende hetgeen over dit onderwerp verfpreid words
medegedeeld , zoude deze Disfertatie kunnen befchouwd
worden als omtrent dit onderwerp een nog ontbrekend
geheel te vormen. Om de afwijkingen in het middelrif
duidelijker te kunnen voorftellen , gaat er , bij wijze van
inleiding , eene korte ontleedkundige befchouwing van
het middelrif vooraf. Na in het eerfle hoofdfluk gezegd
te hebben, wat men onder breuk in het algemeen te verthan hebbe , geeft de Schrijver tevens de verdeeling op
der wijze , onder welke dusgenoemde breuken van het
middelrif voorkomen. Wij zeggen dusgenoemde breuken ; want alle de hier opgetelde breuken van het middelrif vertoonen niet de tot dusverre aan breuken toegekende eigenfchappen. Wanneer toch het middelrif geheel (bl. 3) ontbreekt , zoude dan zulk een gebrek nog
onder de hernia diaphragmatis congenita geteld kunnen
worden ? Zelfs waar reeds een groot gedeelte ontbreekt,
ware het beter, dit door een' anderen naam aan te wijzen,
om een juist dcnkbeeld van het gebrek te geven. In het
geval volgens v E T TER beflond er eigenlijk flechts eene
doorgaande holligheid. Wanneer men tegenwoordig , waar
het dikwijls minder noodzakelijk is, de namen vermenigvuldigt , zoude het vooral ter betere onderfcheiding van
gebreken nuttig zijn , het woord breuk juister to bepa.
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len , en vooral niet toe te pasfen , waar het tot verkeerde
begrippen aanleiding moet geven , b. v. aderbreuk , waterbreuk enz. De Schrijver verdeelt deze aan het middelrif voorkomende gebrel: en in die aangeboren , of het
gevolg eener oorfpronkeliike misvorming zijn ; die door
eenig geweld ontflaan zijn , bet zij zulks door eenige inwendige oorzaak ontflaat , of door uitivendig geweld
wordt veroorzaakt.
Op driederlei wijze kunnen de ingewanden der buik,
holte in de borstholte geraken , zonder dat er vermoedelijk geweld gepleegd is : bij een geheel of gedeeltelijk
gemis van het middelrif, door verwijding der gewone openingen, door het ontflaan van dergelijke buitengewone.
Alle deze wijzigingen worden als gebreken des oorfpronkelijken vorms befchouwd.
Door eenig inwendig geweld veranderen de buiksingewanden van plaats naar de borstholte, wanneer het middelrif fcheurt , — deszelfs vezels langzamerhand vaneenwijken , — de gewone openingen de ingewanden doorlaten — en het geheele middelrif zaksgewijze uitgezet naar
de borstholte uitpuilt.
Verwondingen van het middelrif door uitwendige kwetfingen , wonden enz. kunnen desgelijks het overgaan van
buiksingewanden ten gevolge hebben , welke uit den
aard der zake evenwel meestal doodelijk zullen zijn.
De Schrijver gaat nu over , deze opgegevene gevallen
afzonderlijk te befchouwen , en , waar dit mogelijk is ,
die door waarnemingen toe te lichten. Deze , bier en
daar verfpreid zijnde , worden bier bijeengebragt ; en
deze Verhandeling is derhalve eene monographie over de
beleedigingen van het middelrif, tot dusverre breuken
van hetzelve genoemd.
Bij de behandeling hiervan wordt de hernia acquilita
als het tweede hoofdfluk voorgefteld ; terwijl , naar de
aangenomene verdeeling , dit gedeelte flechts een onderdeel van bet eerite is.
De verzamelde waarnemingen , om ter bevestiging van
deg Schrijvers gevoelens te' dienen , zijn niet alle even
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duidelijk ; hetwelk echter niet anders mogelijk is , dewijl
zij veelal van Schrijvers ontleend worden , die derzelver
waarnemingen niet met het doel des Schrijvers dezer Verhandeling geboekt hebbcn. Zoo fchijnt het door 1, I TT E R. medegedeelde meer een door geweld verkregen ,
dan wel aangeboren ongemak te zijn (pag. 4) ; desgelijks het door STEIIELINUS waargenomene , in zoo
verre hij nit de aanwezige long eenige gevolgtrekking
tracht of te leiden ; ook fpreekt deze waarnemer niet
ilellig, maar vooronderftellenderwijze (crediderim). Tegen de gevolgtrekkingen over het al of niet beflaan hebbende borst- en buikvlies (pag. 5), hetwelk het middelrif aan beide zijden bekleedt , zoude ook nog al iets
in te brengen zijn. Het is hier toch geheel iets anders
dan met het hymen, welks verfcheuring overblijffels
nalaat van ,zijne meer tijdelijke aanwezigheid.
Maar de ruimte , waarover wij kunnen befchikken ,
verbiedt ons , in bijzonderheden te treden omtrent meerdere der aangehaalde waarnemingen, waarbij het ons voorkwam dat de Schrijver , ter gunfire zijner vastgeftelde
verdeeling , meer afleidt, dan er te dezen opzigte gevonden wordt. Dit doet echter geene afbreuk aan de waarde
dezer Verhandeling , welke een zeer belangrijk , minder
opzettelijk onderzocht onderwerp behandelt ; fchoon het
zeldzaam voorkomen dezer gevallen en het daaruit voortvloeijende betrekkelijk geringe getal waarnemingen maakt,
dat hier vooralsnog veel onopgehelderd moet blijven.
De Schrijver heeft echter der wetenfchap eene wezenlijke dienst bewezen , door in een klein beftek te verzamelen , wat anders in vele , fours zeldzaam voorkomende
en niet elk ten dienfte flaande , boeken moet gezocht
worden. Zijn arbeid is dus lofwaardig , en voor zijne
pogingen ter bevordering van wetenfchappelijke kennis
is men hem dank fchuldig. De vorm der Disfertatie is
ongevallig en ongemakkelijk ten gebruike.
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Gefchiedenis des Vaderlands, door Mr. W. BILDERDUK;
uitgegeven door Prof. II. W. T Y D E M A N. Ylde Deel. Te
ihnflerdam , bij P. Meijer Warnars. 1834. In gr. 8vo. 318
131. Bij Inteek. f 3 -10.
Het vijfde deel dezer Gefchiedenis , waarin KAREL DE V,
de bloedige vervolger der Hervormden, tot de wolken verheven, en de laatften als een hoop verwaande woelgeesten
en kwaadwilligen afgefchilderd werden, gaf reeds eenen voorfmaak van hetgeen wij in dit deel te wachten hebben. Echter
zal de Lezer zijne floutfle verwachting nog overtroffen
vinden : want weinig rekende hij zeker op eene Apologie
van den Kardinaal VAN GRANVELLE, van den Raad der
Beroerten, van den Hertog VAN ALvA, en vooral van FILIPS DEN II zelven En toch is dit de fchering en inflag
van de eerfte helft van het voor ons liggend boekdeel.
Het bevat van bl. 1-138 de Regering van FILIPS van
1555-1572, waarna van bl. 138-218 de verdere gebeurtenisfen tot 1579, onder het opfchrift : Stadhouderlijke Regering, worden verhandeld. De overige honderd bladzijden
bevatten Ophelderingen, Bijvoegfels en Nalezingen.
Al fpoedig ontmoeten wij , den te lang miskenden en door
„ factiezucht verongelijktenG RANVELLE," bl. 22. G RANVELLE was lange jaren in KARELs hoogfle gunst
• weest, en door hem niet alleen in de gewichtigfle zaken
gebruikt, maar bijzonder aan FILIP aanbevolen om trouw
en bekwaamheid , zoo dat bier geen faveur de caprice
plaats had bij FILIP, maar een loffelijk onderfcheiden van
een oud dienaar zijns Vaders, en een pietas laudabilis,
• (een loffelijke eerbied jegens zijn Vader) die niet misduid
had behooren te worden. Doch wij behoeven bier niet eens
• in te treden; het is ten voile blijkbaar, dat het geen zucht
voor 's Lands rechten was, die dit verzoek en de nadere
flappen tegen GRANVELLE verwekte, maar PERSOONLIJKE
HAAT EN FACTIE, " enz. Bl. 34: „ Of in dit werk (de
terugroeping van GRANVELLE) ORANJES perfoonlijke
• gevoeligheid tegen GRANVELLE zijne fchranderheid niet
• bedroog, is eene vraag die bier geopperd mag worden. Ze• kerlijk kon GRANVELLE bij den Koning (waar hij geen
tegenflrever had, en hem de ooren op allerlei wijzen volf/

3/
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INDERDA-A0
„ blazen kon, en te interesfanter was , ompAT
VERONGELIJKT wEtto) weer kwaad doen, dan of hij met ban
,

hi den Raad van State gebleven was ," enz.
Wij weten wel , dat in latere tijden fommigen onzer vader-

landfche Geleerden iets gunfliger over GRANVELLE gedacht
hebben dan onze vroegere Gefchiedfchrijvers , en dat met
regt zijne nitflekende hoedanigheden erkend en bewonderd.
zijn. Maar , Welke fchitterende bekwaamheden hij ook moge
bezeten hebben , de aanwending daarvan was verfoeijelijk , en
zijn karakter dat van een' laaghartigen deugniet. Zijne geveinsdheid was zoo groot, dat hij zelfs ORANJE voor eenen
tijd misleidde en diens vriendfchap verwierf, tot dat deze
door onderfchepte brieven (zie zijne Apologie) bet zwarte
karakter van ()RAN VELLE begon te doorgronden. Wat
ook ter verdediging van GRANVELLE wil opzoeken , alles
wordt wederlegd door zijnen laaghartigen brief aan CLAUDE
IIELIN. Daar fpreidt hij zijne verfoeijelijke inborst ongeveinsd
ten toon. Onpartijdigen kunnen dien brief lezen in v A N
K A M P EN'S

Vaderl. Karakterkunde, Ifte D. bl. 293.

Aan den Raad van Beroerte, of Bloedraad, zijn bl. 83-95
gewijd. Over dezen Raad hebben Roomfchen en Onroomfchen , landzaten en vreemdelingen, tot dusverre, geheel verkeerd geoordeeld. BILDERDUR heeft voor het eerst de
waarheid aan het Licht gebragt. Zijne voorftelling komt on.
geveer hierop neder: „ Deze lieden (EGMOND en HOORNE
„ en andere aanzienlijke perfonen , bl. 83) moesten een Rech„ ter hebben. Hen over te laten aan de gewone rechters,
die deels als begunfligers , deels als medeplichtigen op
hun hand waren, was hun ftraffeloosheid verzekeren. Men
kwam dus naturtrlijker wifze tot bet oprichten van een bij„ zondere rechtbank. Het was inderdaad ook Juris publici
„ (volgens het Staatsrecht), naar de oude begippen, dat de

„ criznina majestatis

bij den Vorst-zelven in zijnen bijzonde-

„ ren Raad, en niet bij den ordinaris rechter, berecht en
ALvA flelde zich aan het
• geftraft moesten worden.
„ hoofd van dezen Raad , die nit twaalf leden beftond. Vele
verfchenen er niet. VARGAS was de eenige Spanjaard,
„ en men kan dus niet zeggen, dat men in die rechtsplegin, gen de ingezetenen door Spanjaards deed vermoorden.” Hier
volgt bl. 86-88 eene curieufe Apologie van VARGAS: die
man was wel verbazend geftreng, maar zonder daarom van
een' wreedaardigen geest of bloeddorftig gemoed te zijn I DOEI■ BESCH. 1835. NO. 14.
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„ Op de keuzen der leden was waarlijk niets aan te merken;
„ (bI. 88) men kan niet zeggen dat ALVA dien Raad met
„ zijne afhangelingen bezettede. Maar de kommisfie was ha„ telijk, fommige namen 't in weérwil van zich zelven aan,
„ anderen (als H E S SELO hadden vrouwen die er tegen aan„ gingen en fchreeuwden,” enz. — , Die niet verfchenen,
„ werden bij contumacie gebannen, met verbeurte van goederen.
„ Dit was 't lot van mijn overgrootvaders grootvader ook.
„ Wanneer men dit bij de Historiefchrijvers•van dien tijd te
• boek gefleld vindt als eerie wreedheid en een onrecht dat ten
Hemel fchreit, zoo NV,ordt de gewone lezer meestal door
„ de wijze van voorfiellen weggefleept, maar de zaak is een„ voudig 't geen in alle Criminele vierfcharen alomme en al.
„ tijd plaats heeft gehad en moest plaats hebben. — Het was
„ ook (nit hunne wijze van befchonwing) niet vreemd dat
„ men al die de wapenen tegen den Koning hadden opgeno„ men, — diegenen, die de plondering en preeken niet tegen„ geitaan, Geuzen-liedtjens gezongen, Kalvinifche begrafe„ nisfen bijgewoond, ja zelfs Wethouders die zich flap ge„ dragen hadden, fchuldig verklaarde. Met ea woord, de
„ ijver en werkzaamheid van dezen Raad was verbazend , en
„ werd achtervolgens het beginfel , waaruit hij te werk ging,
„ met ongekreukte firengheid doorgezet. Doch de aart dier
„ Rechtbank, als een delegatie, was hatelijk, en het algemeen
„ maakte, door den naam van Bloedraad er aan te geven,
„ deze Rechtbank affchuwelijk. En deze naam had nog weer
dan de zaak zelve 't vermogen om de gemoederen er tegen
„ in te nemen. Men weet van ouds , dat het woord van
„ bleed in de benaming eener zaak of daad gebracht, een
„ aandoenlijkheid meebrengt, die betooverend is, en fchrik
„ inboezemt voor 't geen men zonder dat, zoo al niet met
„ onverfchilligheid , ten minfle met een koele afkeuring zou
„ aanzien.” !! !
Ook ten aanzien van den Hertog v AN AL vn zijn onze
Voorouders als met blindheid geflagen geweest. Bl. 166:
„ Men doet ALVA te kort , wanneer men hem een wreedaart
„ van inborst noemt. Hij was krijgsman en had eens krijgs„ mans hardvochtigheid in alles, en handelde nit beginfel van
„ plicht; en deze plicht lei tot grond het militair gebied
„ dat geen tegenfpraak gedoogt , buiten 't welk hij geen
„ ander kende” — Wie kan hiertegen lets inbrengen? 't Is
maar zoo: ALVA handelde volgens beginfel van pligt, even
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als BALTHAZ AR GERARDS, toen hij Prins wiLLE M
doorfchoot. Hoe dom , dat onze Voorouders dit niet hely
-benigz!
Bl. 136: „ v A ontmoette van den Koning een loon dat
„ hij (ik moot het mijns ondanks zeggen) niet verdiend had:
„ want hoe men er over denke, hij had ziju Vorst met de
„ uiterfie trouw,, fiver, en onvermoeidheid gediend, en alles
„ opgeofferd om hem te dienen; en wanneer hij zei, dat hij
„ in de vijf jaren van zijn Gouvernement wel 18000 men„ fchen door bells harden had doen ombrengen, was dit niet
„ (zoo als men 't voordoet) eene toejuiching van zijn eigen
„ wreedheid, maar een uithezensing van zijn ziel, flat hij
„ zich cle ongenade, waar hij in verviel, niet op den hats
„ gehaald had door eene flapheid in 's Konings bevelen to
„ gehoorzamen , maar in tegendeel zelfs de grootfle uiterften
„ niet gefchroomd had om zijn gezag en last flaande te houden en te vervullen. Hij viel dan in ongenade, en de Hertog
„ VAN MEDINA CELI, een hoveling van een allerzachtst
„ karakter, en aileronbekwaamst om bevel te voeren in eon
„ land, waar de vlam van burgeroorlog in blaakte, werd aan„ gefteld om hem te vervangen.” Deze defenfie van A L V A
is al heel fingulier, daar nog niemand ooit hem van te groote
weekhartigheid, veelmin van conniventie met de Hervormden
befchuldigd heeft , en zeker geene vermoedens van die foort
zijne terugroeping hebben veroorzaakt, maar wel ziju Beulengedrag , waardoor hij 's Konings zaken in Nederland onherftelbaar bedorven had, gelijk men toen begon in to zien.
En 111IFILIPS DE II zelf! Het geheele boekdeel is eene
doorloopende Apologie van dezen dweepzieken dwingeland,
die door vele Gefchiedfchrijvers met voile regt de Spaanfehe
TIBERIUS genoemd words. Wij mogen flechts de hoofd,omtrekken fchetfen. Bl. 4: „De jonge FILIP, bij de Span" jaarden opgevoed , werd, ondanks zijne veelvuldige gebre, ken (laten wij ondeugden zeggen , dock wellicht is dit
Bl.
„ word te flerk) weldra de lieveling van die natie."
9-11: , F I L IP liet zich dikwijls gezeggen. Dit was zeker geen dwinglandij; ook geen toegeetlijkheid voor zijn
, y olk ; maar zwakheid. 1-lij had geen adfcendant : de Neder„ Landers vonden het veel grootfcher, den Koning te overbluffen dan zijn geneg6nheid te bezitten; men trachtte hem
„ bevreesd te maken,” enz. — Bl. 16: „ Die in bet in 't
Land houden van vierdhaif-duizend Spanjaarden een zucht
Rr2
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.7) tot onderdrukking van 't Land vinden kan , moet wel fcherpzichtig zijn." — Bl. 21: , Het was een wonderlijke
tenu, die men voerde om F I L I P het gebruiken van vreera7, den in den Raad van State te betwisten." — Bl. 59 en 60:
De boning befloot dan tot de overkomst, en daar is geen
!I
• twijfel, of zoo hij dit befluit nu dadelijk uitgevoerd had, de
• rust was fpoedig herfleld geweest, — en bij het gemeen of de
Burgerijen zou de groote meerderheid der Roomfchen de
Onroomfchen licht bedwongen hebben: maar ongelukkig vor• derde de tijd van het jaar dat die overkomst uitgefteld
• wierd tot het voorjaar. En inmiddels flond hij toe , dat
„ de Pausfelijke Inquifitie opgefchort wierd, mits de Bisfchoppelijke in kracht bleef (onvoorzichtig!) Doch hij
2,
„ Wilde ALLE verbonden , famenkomflen, preken , en openbare
ergernisfen afgeichafc hebben, zoo niet met goedheid, dan
„ met geweld van wapenen, waartoe hij de Landvoogdes
„ machtigde hare benden te gebruiken en zeifs! andere in
• foldij te nemen." In eene 'mot onder bl. 59 vraagt B ILDERDIJK bier: „ Is dit nog tijrannij, zoo inen 's
„ plichthezef en geweten ten grand legt lk zeg volmondig
neen." Deze zelfde vraag doet hij nageuoeg op bl. 60,
en vervolgt dan: " Men ziet dus, dat er thands geene quaestie over rechten en privilegien was , maar het was alleen
„ het ongelukkig ding van Religie-drift , die (even als men
„ van den hanger zegt) geen ooren heeft, en daarom nooit te
• bezadigen is, maar voldoening wil." (Op dit fraaije thema
heeft B I L D E R D IJ K, in den vorm van aanteekeningen, eenige
variations brillantes et cliromatiques geleverd, bl. 230-232.)
Wij zullen bier nu nog flechts dit eenige bijvoegen. B
E R D IJ K fchijnt FILIPS fchuldig te houden aan het ombrengen van zijnen Zoon Don CARLOS, maar vergoelijkt
met op
IDOK DIT
, bl . 119, te beweren , „ dat hij er niet toe
„ gebracht werd, dan nadat men 't hem als een plicht, wel„ ken hij aan God en zijn geweten verfchuldigd was uit te
r, voeren , aan had doen fchouwen; en , zoo er een misda„ dige wreedheid in lag, 't was blinde godsdienstijver en
naauwgezetheid van geweten ,” enz.11 Ja, op bl. 261 wordt
deze kindermoord met eene onbegrijpelijke ligtzinnigheid breeder verhaald , en het flot is : „ Toen flelde men hem den
„ dood als onvermijdelijk voor,, en bevorderde die(n) door
„ EEN GENEESMIDDELTJEN."!!

Het overige van het boekdeel is van denzelfden geest. De
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verbondene Edelen, met BREDERODE aan hun hoofd,hunne
pogingen , om gewetensvrijheid en althans matiging der Bloedplakkaten te verkrijgen, dit alles wordt op eene hatelijke
en in 't oog loopend partijdige wijze voorgedragen. Dat
, men (van de bindten der Onroomfche kerken) galgen voor
,

de flichters maakte, is niet dan eene Rhetorifche tirade van

„ STRADA, die WAGENAAR dwaaslijk voor goede munt
„ aanneemt" (bl. 81). Indien men intusfchen s'r RADA naleest, (Dec. 1. Lib. 6. p. in. 283 initio) zal men zien, dat
STRADA dit , als eene

gebeurde zaak, in koelen ernst medeSpanje onthalsd of door vergif

deelt. Dat MONTIGNI in

omgebragt is, is (volgens 13 ILDERDUK) ook al onwaarfchijnlijk. , De tiende penning (bl. 114) bragt onze voor„ vaderen nog meer in beweging dan de gewetensdwang, wijl

't geen hun rijk maken kon, dan
zalig moest maken. Natuurlijk: (vervolgt
” BILDERDIJ K) want om een denkt men maar eens in de
, week, aan 't ander alle dagen"! — „JACOB SIMONS z.

„ zij meer belang ftelden in
„ in 't geen hun

die aan het geluk van aan een historiefchrijver

„ DE Rif

„ verwant te zijn, den naam dien hij federt bekomen heeft ,
grootendeels danken mag, was ook al geen man van eenige
„ buitengewone bekwaamheden, of gefchikt om als Admiraal
„ een rol

te fpelen : maar HOOFT, die zijn gefchiedenis ge-

fchreven heeft om er een ftuk van kunilige fchrijfwijze en

de phrafes,
phrafes naar de daden gefchikt heeft, vond het

welfprekendheid van te maken, en de daden naar
•

en Diet de

„ aartig, van zijn naastbeftaande en fladgenoot eens een fdorc
„ van een held te maken." (BI. 127.) „R omER o's uitrnoor,

den van

Naarden was ook niet anders dan reprefaille van

" LUMEIS trouwlooze mishandeling der weerlooze Room„ fche Geestelijken te

Sehoonhoven. Behalven dat waren iitt-

„ mers de plakaten tegen de ketters niet ingetrokken, en
deze rechtvaardigden hen dus in gemoede in het uitdelgen
„ van deze Geuzen”! (B1. 153.) Over

Haarlems droevig

lot „ kan niemand zich verwonderen, daar de ingezetenen
„ en bezetting den vijand door excesfen verbitterd hadden ,
,/ en zich dus op genade en ongenade hadden moeten over„ geven; en wat den afkoop der plondering betrof, de flad
„ was niet in flaat daar f 100,000 toe op te brengen; en
dus konden zij zich niet bezwaren, zoo er eenige huizen
„ last leden, het geen echter niet dan in den eerflen aanftoot
„

gelchiedde en fpoedig gefluit werd" (bl. 160) enz. enz.!
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Indien men dan nu op zulk eene hoogst partijdige wijze
de Gefchiedenis voordraagt, levert men toch inderdaad niets
anders clan eene

Parodic

daarvan, en men flaat eerie fchen-

dige hand aan de nagedachtenis van Voorouderen, die goed

en

bloed hebben opgezet , om eene Gewetensvrijheid te ver-

werven , die dit Land gedurende Eeuwen tot het verdraagzaamfte oord der wereld heeft geniaakt , en waaraan het nu
nog zijn Protestantisme te danken heeft. Wanneer men de
gruwelen van FILIPS, ALVA en vAncAs met hunne zoogenaamde godsdienflige begrippcn, pligtbefef en naauwgezetheld van geweten verfchoont , waarom dan die zelfde reden
van verfchooning, zoo het er eene is , niet, in dezelfde bewoordingen, met denzelfden ernst , ook voor de Hervormden
laten gelded? Waarom integendeel ditzelfde idle te hunnen

belagchelijk daglicht voorgefleld, als, op bl.
het ongelukkig ding van Religie-drift, die (even als de hanger) geen ooren heeft? Waarlijk, dit is nu toch wel de verregaandfle partijdigheid in flagrante delicto betrapt ! BILDE RD Ij K moge onzentwege de firaf van zijn' Overgrootvaders
opzigte in een

60,

Grootvader als welverdiend loon berchouwen, anderen zullen
met ons van oordeel zijn, dat de eer der Voorvaderen een heiligdom voor het nageflacht is , en dat, zoo wij hen niet met
verblindheid behoeven op te hemelen , het echter fchandelijk

is,

de nagedachtenis der verdrukten ten behoeve der verdruk-

kers te bezoedelen, en hen in hun graf als eene bende woelgees ten en oproermakers te verguizen.

Memorie van gefchiedkundige Janteeheningen , over de vroegere binnendijkfche waterontlastingen door fluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren, en de daarop gevolgde
flichting der sifindwatermolens , enz. enz. enz. Door den
Staatsraad , Infpecteur-generaal van 's Bilks Waterflaat ,
J. BLANKEN, j z. Met Platen. Te Utrecht , 4' N. van
der Monde. 1834. In gr. 4to. 185 Bl. f 5 -:

D e nog altijd onvermoeide pen van den Nestor der Nederlandfche Waterbouwkunde heeft ons, onder eenen ongemeen
langen titel , een werk gegeven, weiks inhoud eigenlijk meerendeels handelt over een zoogenaamd vereenvoudigd werktuigelijk zamenflel in de gewone windwatermolens , met het

J, I LANKEN, J
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kennelijk doel, om de toepasfing daarvan meer en meer aan
te prijzen. De grijze leeftijd van dezen werkzamen man vordert, dat men vertrouwen hechte aan gevoelens, die op zulk
eene langdurige ondervinding fleunen, en dat men met de
meeste behoedzaamheid te werk ga , ingevalle de zaak zelve
aan andersdenkenden niet zoo klaar mogt toefchijnen.
Het kan het Corps Ingenieurs van den Waterflaat (wellts
belangrijkheid in ons land niet genoeg kan worden gewaardeerd) niet anders dan aangenaam zijn geweest, dit werk
aan zich te zien opgedragen. Van de met regt in dit vak met
roem bekende namen van eenen B R U N I N G S, C 0 N R A D,
ODDRIAAN en BLANKEN is laatstgenoemde thans de
laatst overgeblevene, en het flrekt den 'hoogbejaarden man tot
eer,, de gedachte te hebben opgevat , om dit werk algemeen
aan het geheele Corps op te dragen. Meest alien toch hebben
hunne loopbaan onder hem begonnen; velen zijn hem veel verpligt , en geen bunner,, die deze Opdragt niet met gevoelens
van eerbied

en

dankbaarheid zal aannemen, en op nieuw

de ongemeene werkzaamheid zal bewonderen, die hij op zijne
lange loopbaan deeds heeft ten toon gefpreid.
De Schrijver laat in eene Inleiding eenige algemeene aanmerkingen voorafgaan, en befchouwt in de eerfte Afdeeling

de Flisterboezems; in de tweede, de Zederikboezems, en levert
eenige bijdragen , aanmerkingen en vergelijkingen, wegens de kosten van den ouden en nieuweren watermolenbouw,, enz.
in de derde

Daar wij 's mans onvermoeide werkzaamheid in zijnen boogen ouderdom hoogfchatten, en wij daarenboven de zaak zelve,
die bet doel van zijn fchrijven uitmaakt, in zekere mate toejuichen, zoo kost het ons deluge moeite, te moeten zeggen ,
dat het to bejammeren is, dat de zaak niet met eene betere
orde en in een' minder duisteren flij1 is voorgedragen. Wij
willen ons echter van bijzondere aanmerkingen onthouden,
en zullen ons liever, om een algemeen denkbeeld dezer
Memorie te geven, zonder op flijl of orde acht to flaan, tot
den inhoud van dezelve bepalen.
In de eerfle Afdeeling dan geeft de Schrijver ons eenige
gefchiedkundige aanteekeningen omtrent de flichting der eerfie
molens, en bepaalt zich voorts tot de befchouwing van de

Vlisterboezems;

verhaalt verder, op welk eene wijze het zoo-

genaamde vereenvoudigde werktuigelijke zamenflel op een'
watermolen bij

Haastrecbt

is toegepast geworden , van het-
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welk het nuttige door proeven bevestigd werd ; geeft voorts
denige aanteekeningen omtrent bet aantal noodige molens , en
neemt de gelegenheid waar , om bet leggen eener waaijerfluis
bij het klaphek tot diephouding van den

I.Tsfel aan te raden.

Eindelijk geeft de Schrijver in deze Afdeeling eene bepaalde
omfchrijving van den eerst bekenden wipwatermolen op den

Vlisterboezem bij Schoonhoven , en van de eerfte toepasfing
van bet vereenvoudigingsftelfel met twee flaande fchepraden
aan een' ouden wipmolen bij

Haastrecht.
Zederikboezems en bet

De tweede Afdeeling, die over de
Kanaal van

Steenenhoek handelt , begint weder met eenige ge-

fchiedkundige aanteekeningen omtrent deze boezems en de
daarmede in verband flaande wateren, molens, fluizen en meer
andere zaken. Voor het overige geeft de Schrijver ons in deze
Afdeeling eene bepaalde befchrijving van den nieuwen molen
met vier fchepraden, in 1822 bij

Aalst in den Bommelemaard

naar het vereenvoudigingsflelfel getticht, en van den daarnaar

Zouteveenfchen
Delfland, van al hetwelk door den Schrijver de voor.

in 1830 mede veranderden watermolen van den
polder in

deeligfte refultaten worden opgegeven. De bijlagen doen ons de
onderzoekingen kennen, die er omtrent deze zaak hebben plaats

Leerdam , bij Ilpendain in Noordholland , bij Haastrecht, bij den Zoutereenfclien polder, en
-bij 4alst. Wij moeten echter zeggen, dat het ons is voorgehad met de molens bij

gekomen, dat er omtrent het juiste van de opgegevene proefmalingen nog veel te wenfchen overblijft.

In de derde

Afdeeling deelt de Schrijver ons verder eenige

en vergelijkingen mede omtrent de kosten der
veranderingen aan de molens , en verder over het verftellen
van de zomer- en boezempeilen; voorts eenige aanteekeninaanmerkingen

gen omtrent de hoogte der winterwateren boven de zomerpeilen der polders in het begin van 1834, en eindelijk omtrent de maaldagen, en de gemiddelde uitkomften daarvan.
Verder vindt men bier nog eenige meer algemeene aanmerkingen, en eenige flukken betrekkelijk het afbreken van de
vijf voormolens bij

Ameide ; terwijl eindelijk dit werk met

een Nafchrift over het verhoogen van de binnenmuren der
kanaalfluis bij

Gorinchem befloten worth. Het in deze Me-

morie beredeneerde wordt met vrij goede fteendrukplaten
opgehelderd.
Ziet dear hoofdzakelijk hetgeen men in deze Memorie
vermeld vindt , van welke , nlettegenftaande den verderen in-
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houd, het voorname doel, zoo als wij bier boven aanmerkten,
de aanprijzing fchijnt te zijn van het zoogenaamde vereenvoudigingsftelfel in de watermolens , waartoe de Schrijver
gemeend heeft, dat de meeste der bier te vinden zaken
zullen kunnen dienen. Het fchijnt, dat de gevoeiens van
deskundigen omtrent dit punt nog verdeeld zijn, of dat zulks
ten minfle tegenwoordig nog het onderwerp van een bepaald
onderzoek uitmaakt , en dat de beflisfing van het al of niet
nuttige, onkostbare en aanprijzenswaardige er van misfchien
aan den tijd zal moeten overgelaten worden. Wat ons aangaat , meenen wij werkelijk , dat de werktuigelijke zamenflelling der windwatermolens nog voor zeer vele verbetering
en vereenvoudiging, indien al niet op de voorgeflelde, dan
toch op eene andere wijze, vatbaar is ; maar ook , dat in
alien gevalle zoodanige vereenvoudiging, op eene voorzigtige en welberedeneerde wijze toegepast, niet antlers dan
langzaam zal kunnen worden ingevoerd , en alsdan ook tot
bezuiniging en verligting der Ingelanden flrekken; welk verfchiet wij wenfchen dat de Schrijver, die hiertoe voorzeker
de eerfte aanleiding zal hebben gegeven , met eene aangename
voldoening moge te gemoet zien.

Reize naar de Oast- en Westkust van Zuid-Atnerika en , van
daar , naar de Sandwichs- en Philippenfche Eilanden , China
enz., gedaan in 1826 tot 1829 , met het Koopvaardijfchip
Wilhelmina en Maria , door J. BOELEN, JOH. ZOON,
destijds Luitenant ter zee life klasfe enz., thans Kapitein
Luitenant. Ifle Deel. Met Platen en eene Kaart. Te
AmJlerdam, bij ten Brink en de Vries. 1835. In gr. 8vo.
X en 379 bl. f 5 -60.
Bet vaderlandsch publiek is reeds eenigermate opmerkzaam
gemaakt op den in dit werk befchreven togt door den hooggeleerden N. G. VAN KAMPEN, die, in het tweede fink
van het derde deel zijner Gefchiedenis der Nederlanders bui.
ten Europa, van deze reize, als jongfle Zeereis der Nederlanders random de Werel d , op eene voor den fIeer B OELEN
vereerende wijze melding maakt. Z. M. ooze Boning heeft
zich de opdragt van dit werk wel willen laten welgevallen ,
en toont daardoor een lofwaardig belang te ftellen in zoo-

606

J. BOELEN, Jolt. Z.

danige ondernemingen, welke den roem en de welvaart van
zijn land kunnen vermeerderen. Van dien aard was dan ook
de hier befchrevene Reis. De Heeren INSINGER EN c
te Amgerdam , rustten in het jaar 1825 een fregatfchip uit,
voorzien van al dacgene , wat tot gemak en naauwkeurigheid
der navigatie en tot veraangenaming van den togt.voor de
fchepelingen kon dienen. De Heer B o ELEN, wegens vroeger verkregene ervaring daartoe gefchikt geoordeeld , bekwam
van den Koning verlof, om als gezagvoerder over dit koopvaardijfchip' de voorgenomene reis te ondernemen. De Heer
B. J. WEYMAR, die lust gevoelde, om zijne loopbaan met
het bezoeken van vreemde landen, tot het opdoen van kennis van den handel , in te treden, deed den togt mede als
Ondercarga. Het hoofddoel van deze reis was: te onderzoeken , in hoever het voortzetten van den handel, met Nederlandfche en Duitfche fabrijkgoederen, op de Oast- en Westkust van Zuid.Amerika gunllige uitzigten zou kunnen opleveren. Waarmede dan tevens verbonden moest worden : het
nemen van eene proeve, ten opzigte van de voordeelen, die
er in het vervolgen der reize door de Stille Zuidzee op de in
die zee gelegene eilanden , in China of Nederlands Oost-Indig
zouden zijn te wachten, of te hopen , nit de opbrengflen der
goederen, die op de kusten van Zuid-Amerika of op de Westkust van Mexico afgezet zouden zijn. Het fchip verliet het
Nieuwe Diep op den 10 Fehr. 1826. De eerfte plaats in
Zuid-Amerika, waar het fchip binnenliep , was Montevideo.
Ben regtsgeding, waarin de Kapitein gewikkeld werd , befchuldigd zijnde dat hij buskruid en wapenen aan Repubiikeinen van Buenos-Ayres had willen verkoopen , belemmerde
hem zeer in zijne handelsverrigtingen, en vercraagde de voortzetcing der reize. De Heer B OELEN zag zich genoodzaakt,
om zich in perfoon , met achterlating van het fchip te Montevideo, naar de hoofdflad van Brazilii, Rio Janeiro, te begeven , ten einde daar zijn regtsgeding tot een gewenscht
einde te brengen. Dit geeft gelegenheid tot het vermelden
van eenige niet onbelangrijke bijzonderheden aangaande deze
refidentie, het hof en den perfoon van den voormaligen Keizer van Braziliê, Don PEDR o. Tot eene proef van den
flijI plaatfen wij bier het volgende: Hoewel het yolk,
dat deze fchoone oorden zich als een eigendom ten beheer
en ter bewoning heeft toegeeigend, voor het grootfle gedeelte niet kan roemen op hooge zedelijkheid van gedrags-
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wijs, wekte het, niet te min, algemeen even veel misnoegen
als afkeuring, dat de Keizer zijne echtgenoot , die, wegens
haar verfland en zachtaardig karakter, van elk bemind was,
zoo in het oogloopend verwaarloosde, en aan zekere Gray in, zijne favorite maitresfe, openlijk de voorkeur niet
flechts gaf, maar zelfs aan de overzijde van den weg, tegenover zijn buitenpaleis , een fraai lustkasteel voor haar deed
bouwen. Niet zelden mende Zijne Majesteit een rijtuig,
met twee of vier paarden befpannen , als koetfier. De hoofdtalenten van Z. M. waren dan ook die van pikeur en koetfier; gelijk de paarden en muildieren voor den vorflelijken
flal door filet geringer gekeurd werden , dan door den Keizer
in perfoon. Omfireeks

San Cristovao heb ik den Vorst twee

muildieren zien afrijden , met eenen eenvoudigen wagen ; de
verkooper van het fpan, op dat oogenblik niet van Z. M. te
onderfcheiden, was gezeten binnen in het rijtuig."
Na een vervelend oponthoud van acht maanden , werd het
fchip onder borgtogt ontflagen, en zette de Kapitein zijne
reis voort. Tot vervulling van den hem opgedragen' last,
bezocht hij

Valparaifo en Africa

in

Peru,

deed van daar

eene kleine reis te land, door het gebergte, naar

Tacna;

eene flad, twaalf mijlen van de haven verwijderd. Deze
uitftap geeft den reiziger gelegenheid tot opmerkingen aangaande de natuurlijke gefleldheid van het land en de in hetzelve voorkomende dieren, als de

Arica

Condor en de Llama.

Te

teruggekeerd, werd de Kapitein in zijn ,voornemen,

om zijne zeereis naar welgevallen voort te zetten , wederom
op eene verdrietige wijze verhinderd. Hij werd namelijk ge-

Columbiaanfche krijgslieden met
Callao of Panama over te voeren. Met zeer

prest , om eenige honderden
zijn fchip naar

veel beleid wist de Heer B oELEN, niettegenflaande zijn
fchip opgevuld was met een bont mengelmoes van allerlei
nati6n, waaruit deze troepen waren opgeraapt, zijn gezag
als fcheepsbevelhebber te handhaven. Na vele moeijelijk.
heden en gevaren, na onder anderen ook met veel moeite
aan het gevaar ontkomen te zijn van eenen brand, die aan
boord ontftaan was , bereikt het fchip
voor

la Puna.

Guyaquil , en ankert

Hiermede wordt het eerfle deel befloten.

Een volgend zal ons rnelden , of het den Kapitein gelukte,
zich bier te ontdoen van het veelkleurig gefpuis , waarmede
men hem, in de letterlijke beteekenis van het woord, te
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Arica

opgefeheept had. Men fcheen deze gewapende gasten

ten minfte te

la Puna

ook niet gaarne te ontvangen.

Offchoon deze reis geheel voor rekening van kooplieden
en alleen tot uitbreiding van handelsbetrekkingen ondernomen werd , flelde dezelve den reiziger in de gelegenheid , om
voor lezers van iederen stand veel wetenswaardigs en opmerkelijks , aangaande de door hem bezochte landen en vol.
ken, mede te deelen , en gaarne, geven wij hem het getuigenis , dat hij het aangename met het nuttige op eene fmaakvoile wijze weet te paren. Het verblijdde ons , dat het verhaal der reis met een

Hollandsch koopvaardijfchip in zoo

vele opzigten waarlijk belangrijker is, dan de met zoo veel
ophefs aangekondigde en met zulk eene winderige uitvoerigheid befchreven togt van den

Franschman

LA PLACE. (*)

Ook de zeevaartkundige berigten, aangaande winden, firoomen , kusten, havens, zijn belangrijk. De waarde van het
werk words voor den belanghebbenden bij den koophandel
nog verhoogd door het Aanhangfel, beftaande in eene opgave
der artikelen van uit- en invoer,, der prijzen, die betaald en
ontvangen worden , der maten en gewigten , fcheepsvrachten, flelfel van in- en uitgaande regten en loodsgelden , op
die plaatfen der kusten van

Zuid-Amerika ,

door den Schrij-

ver bezocht. Wij hebben hem hooren berispen , omdat hij
verftaat, die

de Hoofden de (haat
Frankrijk en Engeland vaneenfcheidt , en omdat

Brazilie

met leeuwen bevolkt. Maar (om ons tot dit

zijne lezers onderrigt , dat men door
hij

laatfte te bepalen) wanneer men zich lezers voorftelt, die,
met al ons hooger en lager onderwijs , met onze dag-, avond-

Llama's nog wel maar alleen kennen
Robinfon Crtsfoe , dan mag de Couguar , fells concolor,
dien men wel eens den Amerikaanfchen leeuw noemt, Ook wel
en tusfchenfcholen, de

uit

zonder ergernis voor een' leeuw doorgaan; vooral, wanneer
men verlangt, dat de zeeman in zijne naive taal zal fpreken.
Janmaat zag eens een los blad uit een book door den wind
wegvliegen , en riep; „ Kijk, er flaat een zeil nit de
(*) Wanneer de aankondiging van dat werk in denzelfden
geest mogt uitvallen , (iets , hetgeen

is)

Redacteur nog onbekend

wijte men zuiks niet aan nationale vooringenomenheid,

welke toch doorgaans het zwak van onze Natie geenszins
is. —

Redact.
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ken !" Al is dit op den geEerden Schrijver niet toepasfelijk ,
omdat hij ,

gelijk hem

door zekeren

4ristarch

verweten

wordt, zijn' fliji door letterkundigen heeft laten veranderen ,
willen wij maar doen gevoelen, dat , wanneer men over

rika

Ame-

fpreekt , men het dier , dat (lair een leeuw genoemd

wordt, ook wel zoo noemen mag. Wij voor ons verlangen
naar de voortzetting van het verhaal in denzelfden trant.
Drie afbeeldingen , naar wij vernemen door den Schrijver
zelv' geteekend , verfieren dit dee!. Wij hopen , dat het nationaal gevoel van onze landgenooten aan dit werk die gunftige onderfcheiding zal doen te beurt vallen , welke hetzelve verdient.

Dagverhaal eener Reize , gedaan met Z. M. Liniefchip de
Zeeuw , aan boord hebbende Z. K. H. Prins HENDRIK,
derden Zoon van den Prins van Oranje , naar de Noordfche
Hoven en Engeland, in den zomer van 1834. Te Utrecht ,
bij N. van der Monde. 1835. In gr. 8vo. 160 Bl. f 1- 80.
Dit werkje , in een' vrij goeden ftijl gefchreven , behelst ,
gelijk in het voorberigt fiaat , meer de ontmoetingen van den
Schrijver, dan die van den jongen Pritis ; maar alwat de
eerfie heeft opgemerkt en ondervonden , vindt men er getrouw in medegedeeld. Bijzonder belangwekkend , althans
voor volgende tijden , is dit dagverhaal wel niet ; maar zij ,
die een overzigt van het voorgevallene , gedurende de reis
met het Liniefchip

de Zeeuw,, en op welk eene wijze OffiPetersburg en elders ontvangen

cieren en manfchappen te

zijn , begeeren te lezen , zullen dit boek met genoegen doorbladeren. Oak de bijlagen , behelzende de eerfle de gefchie-

Denemarken, benevens hare Ministers STRUENSEE en BRANDT,
en de tweede een verflag van den moord aan GUSTAAF III,
Koning van Zweeen , gepleegd , mogen een aan(A D o
hangfel zijn, hetwelk men hier niet verwachten zou, en er
fchijnen bijgevoegd te wezen , om lets van blijvend belang
in te lasfchen , of wel het boek wat aan te vullen ; desniet-

deals van KAROLINA MATHILDA, Koningin van

tegenthande , nn zij er eenmaal in zijn opgenomen , zou men
die bijlagen niet gaarne wegwenlchen. Eon titelvignet ,
voorflellende den grooten Scbouwburg te

Petersburg,

ver-
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fiert het werk , dat voor Leesgezelfchappen en Leesbibliotheiten , finds lang helaas ! de beste , zoo niet ddnige waarborg voor een toereikend debiet , bijzonder gefchikt is.

Het Leven en de Yerrigtingen van AUGUST LAFONTAINE,
door J. G. GRUBER. Met de Beeldtenis van LAFONTAINE. flit het Hoogduitsch vertaald. Te Groningen, bij
J. Oomkens. 1835. In gr. 8vo. 383 Bl. f 2 - 80.

Jnder de Romanfchrijvers , die een' uitgebreiden invloed

op hunne tijdgenooten hebben uitgeoefend , en de voortbrengfelen van wier vruchtbaar vernuft , al zijn ze tegen.
woordig niet meer en vogue , toch altijd hunne waarde zullen behouden en hunne bewonderaars zullen vinden, behoort
voorzeker wijlen de achtingwaardige AUGUST LAFONTAINE, wien men , bij zoo veel origineels en goeds en
fchoons , alleen , immers voornamelijk , te verwijten heeft ,
dat de liefde (hoezeer dan toch altijd eene reine, kuifche liefde) al te zeer de fchering en infiag zijner Romans nitmaakt; even alsof den jongelieden niets anders te doen viel ,
dan te vrijen , te minnen en te kusfen ! De voornaamfle
bijzonderheden uit deszelfs levensgefchiedenis, vooral in verband befchouwd met het achtervolgelijk ontflaan zijner fchriften , vindt men hier op eene onderhoudende wijze gefchetst ;
terwijl men het alleen moet bejammeren, dat een werk , hetwelk niet met zoo vele nietige opflellen , als telkens verfchijnen , om weldra vergeten te worden , gelijk kan worden gefleld , door zulk een aantal Germanismen ontfierd
wordt , even alsof het ondoenlijk ware, een welgefchreyen Duitsch boek in goed Nederlandseh over te brengen.
De aneeste lezers zijn echter daaraan wel reeds gewoon , en
het zal hun dus weinig ergernis geven. Eene meerdere zuiverheid van ftijl zou desniettegenflaande wenfchelijk zijn :
want het boek is inderdaad der lezing en behartiging over.
waardig.

Reisavonturen van een' Zwaarmoedigen, met toeflemming van
den Reiziger uitgegeven door DANIEL LESZMANN.
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II Deelen. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor.
1834. In gr. 8vo. Te zamen 476 bl. f 4- 50.
Geldt de bekende regel: la critique est aifee, mail Part
est dinicile, omtrent wine foort van letterkundige voortbrengfelen, dan is het omtrent die, welker hoofdeigenfchap wij,
bij gebrek van beter, met het woord luim aanduiden. Komt
het vandaar,, dat in een humorous gefchrift, zoo als de Engelfchen het noemen, zoo bijzonder het individuele gevoel
fpreekt, en de kunst hare armoede terflond verraadt , wan_
neer zij de natuur tracht na te bootfen, zoodat „ fart" bier
' eigenlijk weinig te pas komt? Waarlijk, bij het lezen van
een echt humoristisch boek moet men al zeer weinig gevoel
hebben, om er zoo maar onverfchillig weg een papiertje of
vouw in te kunnen leggen, het te fluiten, en met de gedachte: „ik zal op een' ander' tijd wel eens verder lezen ,"
aan iets anders te kunnen beginnen. Neen! zulk een boek
fleept mede; men kan er niet med eindigen; het is fomtijds, als hadde de Schrijver onze ziel tot op den diepflen
bodem toe gepeild, en alleen onder woorden gebragt, war
wij federt fang gevoelden, duister gevoelden ; men krijgt
den man lief, die z(545 denken en fchrijven kon; men lacht
en weent met hem; — maar wanneer het hoofd, Hier het
hart , wanneer koele overdenking, Hier levendig gevoel het
bock in de pen heeft gegeven , dat voor humoristisch wil
doorgaan, dan bedriegt her e onbedorven gevoel van den lezer
hem zelden, en her zachtfle,. wat hij kan doen, is, den
Schrijver beklagen, die het waagde te denken, war gevoeld
moest worden, en zich nagenoeg op dene Ifjn plaatfie met
den atheist, die eene hymne aan God; den afgeleefden grijsaard, die eenen vurigen minnebrief; de jeugdige fchoonheid,
die een lofdicht op bet leven eener oude vrijster wil nederfchrijven. Maar het is hier de plaats vier , dit verder te
ontwikkelen. Wil men van dien fchrijfcrant de voorbeelden
lezen, men nerve dan Hier STERNE, die, onzes inziens ,
eigenlijk in zeker iets uitmunt, maar A u DI u s en JEAN PAUL,
of, zoo men veel belangrijks over dit belangrijk onderwerp
in weinige bladzijden vol gezond verfland wil lezen, de Inleiding van WEILAND voor de Nederduitfche uitgave der
Gedachten van den laatstgenoemden. Wij fpreken van dezen
fchrijfitij1 alleen daarom, dewijl L E S Z M A N N, zich eenen
zwaarmoedigen (blijkbaar in den zin van a humorous man)
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noemende, in dit fpoor fchijnt te willen treden , en , a la
sTERNE, niet zoozeer zijne ontmoetingen en lotgevallen
verhaalt , maar meer zijne gedachten, gevoelens , vreugde en
weemoed fchildert. De uitgever dezer overzetting fpreekt
van dit gefchrift als „ de laatfte geestvrucht van een jong,
veelbelovend Schrijver, een edeldenkend en gevoelvol mensch,
die, zoo als vele van zijne gelijken , op zijne aardfche loopbaan maar al te vaak met domkoppen en fchurken te worflelen had, en eindelijk het flagtoffer van boosheid en hebzucht werd."
Met de beoordeeling dezer Reisavonturen zijn wij evenwel
eenigzins verlegen. Op zijne burgertrouw verzekerr de kundige STEENBERGEN VAN GOOR, dat in het boek bier
en daar echte humor te vinden is , en Rec. ,,offchoon op
zijne eigene burgertrouw veel prijs flellende , zou , des gevorderd wordende , geenszins aarzelen , dezelfde verzekering
te geven. Zoo is, om het laatst gelezene nu eens eerst te
noemen, de gefchiedenis van den Karmeliter aan het Plot
van het tweede Deel vol gevoel. En toch zouden wij het
geheele gefchrift liever geestig en vernuftig, dan humoristisch noemen. De Schrijver vermaakt meer, dan dat hij het
gevoel in beweging brengt ; en, tenzij het geheel en al aan
ons hapere , is het meestal zijn levendig en flekelig vernuft ,
zijn het zijne zonderlinge en kluchtige invallen , zijne fijne
en geestige beoordeelingen van perfonen en zaken , zijne
levendige fchilderingen , die de aandacht boeijen. Hij heeft
veel van s TERNE; maar wat hem van dezen gunflig onderfcheidt , is zijne welvoegelijkheid. „ Maar ik fommeer u,"
zeide eens een vriend van Rec., „ om mij in den ganfchen
Tristram Shandy of Sentimental Journey indecente plaatfen
op te zoeken." Gij hebt gelijk , was ons antwoord ; maar
zijn zwijgen, zijn plotfelijk afbreken , zijne flrepen en flip.
pen ; b. v...... maar, ten einde niemand in verzoeking te
breugen , om de plaatfen na te flaan , zullen wij de reeds
half voorgenomene aanhalingen maar flillekens overflaan. Men
behoeft YOR I C K niet veel gelezen te hebben, om te bemerken , dat hij dikwijls overvallen werd van hetgeen de
ilnachoreten vleefchelijke gedachten noemden ; maar men behoeft ook de Reisavonturen van LEs z M A NN niet veel meer
dan open te fnijden , om op een ander groot kw aaci te Itooten. „ Ligtzinnigheid , aan welk en afgrond hebt gij ge„ bragt !" roept hij nit (D. I , bladz. 31). Ja wel ligtzin-
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righeid ; want het fpotten met den Bijbel kan hij maar niet
nalaten. Of verdient het eenen zachteren naam, wanneer
het, mil nit den grooten hoop flechts

eenige bijzonderheden

aan te voeren, hier beet: „ 1k verwonderde mij over dit
„ voorwerp (een zeer gebrekkig mensch) en tevens over de
„

Godheid, die den flerveling naar zijn evenbeeld fchiep,

maar in dezen knaap zich waarlijk niet pronkzuchtig ge„ toond had." (D. I , bladz. 44.) „ Om echter een Patriarch te zijn, ontbrak mij zeer veel. Van eene bijzon•

dere voorkeur des Hemels , zonder welke men zich zulk

„ eenen bijbeifchen Aristokraat even zoo min, als eenen
„ kapper zonder tering , kan voorflellen , bezat ik , behalve
„ eene door een fchot bijna verlamde hand en een vrij zwaar
„ pak van verdrietelijkheden , flechts zulke zwakke bewij, zen, dat ik daarop niet ligt iets zou hebben kunnen te
„ borg krijgen. Maar wie zou het ook wagen, zich, zon„ der eene aanzienlijke verzameling van vrouwen, eenen Pa•

triarch te noemen ?” (Ald. bi. 144). „ Tallooze gaten

, (in den weg), zoo diep , dat men al de vermoorde kin„ deren van

Bethlehem er gemakkelijk in zou kunnen begra-

ven.” (Ald. bladz. 203.) „ Onze wagen, die tamelijk
„ gemakkelijk was , en , even als de waardigheid van Evan•

gelist , vier plaatfen had." (D.

„ dit uiteinde der
„

II , bladz. 167.) „ Met

diligences is het even zoo raadfelachtig

toegegaan, als het maar bij mogelijkheid met den dood

„ van den. vromen EN oc it of van LA PEYROUSE kan
„ toegegaan zijn." (Ald. bladz. 170.) Doch niet zelden
ftrekt zich deze even gezochte als laffe fpotternij ook nog
verder uit, b. v.: „ Intusfchen zegt het graffchrift (van
MONTES QurE u) niets van 's mans grootheid. Men zou
, bijna gelooven , dat een welgeflelde bakker , of een vad„ zige rentenier,, hier rottende naar de opjlanding lag te

„ wachten."

(D. I, bladz. 65.) „ Wij kunnen (in den be-

„ kenden grafkelder te

Bremen) bier insgelijks een zoodanig
onflerfelijke pe-

„ geweif toonen, waarin wij het fchoonfle

„ kelvleesclz nog volkomen gaaf en goed hebben liggen.”
(Ald. bladz. 71.) „ Onder anderen vertoonde hij mij de
„ wonde van eenen Kapitein , welke deze onbezonnene, v65r
„ honderdentwintig jaren,

op Goeden Vrijdag in een tweege-

„ vecht had ontvangen — die dwaas ! Beeldde hij zich

,1

misfchien in,

dat iedere Vrijdagswonde bij de nakomeling-

f
• chap
onflerfelijk maakt !”
BOEKBESCH. 1835. NO. 14.

eene uitdrukking, die of geeSs
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nen., of eenen zeer ergerlijken zin heeft. Rec. is een groot
vriend van aardigheden en luim; maar zoo gaarne hij zich
de lever fchudt over vernuftige zetten en geestige boert ,
zoo ernflig fronst hij het voorhoofd, wanneer men tot het
even onedelmoedige als zoutelooze profaneren overflaat. Als
Christen houden wij de verwachting der Joden van eenen
Illesfias voor ijdel, maar zouden het toch niet van ons kunBij de aankomst der
nen verkrijgen, om te fchrijven:
, diligence flond te Bordeaux op aller gezigten nieuwsgierig, heid, doch met verfchillende letters gefchreven. De een
• — enz. Een vijfde vleide zich veelligt met eene blijde
„ tijding van zijnen loterijcollecteur nit de hoofdflad; en
• een zesde; die tot den flam Israels behoorde, zag mis, fehien den Mesfias te gemoet , en koesterde, mijns oor, deels , eene even zoo ongegronde verwachting , als zijn
buurman." (D. I , bladz. 47.) Als Protestant kan Rec.
zich geenszins vereenigen met de mirakelen, door vele Roomfchen geloofd en vereerd; maar met dat al houdt hij het
voor eene ongepaste fpotrernij, te zeggen:
Ook heeft
• geen fchitterend wonderwerk ooit aan het hoogaltaar van
dit Godshuis de wetten der natuur door eene kabinetsorder
„ van den Hemel opgeheven." (D. I , bladz. 63.) Rec.,
nog Bens , is van oordeel , dat het grove egoisme niet veel
meet dan befpotting verdient; maar hij noemt het in zijne
eenvoudigheid profaan, te fchrijven:
Ik wilde het egoisme
„ zinnebeeldig voorftellen, en geraakte op een denkbeeld ,
„ dat mij , in eene andere eeuw , gewis op den brandflapel
„ zou hebben gebragt. Ik teekende onzen lieven Heer , den
„ aardbol aan eenen draad in zijne hand houdende, en wet
, met een zeer verdrietig gezigt , want de grove zonden
„ ner fchepfelen maakten hem knorrig. Hij is op het punt ,
• om den draad door te knippen, en het ontzettend groote
„ rondeel van het heelal in eene grondelooze diepte te laten
verdwijnen. Een Dominikaan, die den eenen fchoen aan
„ den voet, en den anderen, die gefcheurd is, in de hand
„ houdt, loert met ftarende oogen near de dreigende fchaar,
• voornemens, om, na het afknippen van den draad, den„ zelven fpoedig te grijpen, ten einde daarmede zijnen ge,/ fcheurden fchoen te naaijen. Deze afbeelding moest be„ teekenen: de wereld moge met alle hare zonnen en fterren
„ verzinken , als ik flechts mijnen fchoen kunne lappen.”
Maar het lust ons niet, weer zulke ergerlijke pasfages of
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te fchrijven. Liever willen wij, om het boek ook van zijne
goede zijde te doen kennen, enkele plaatfen van gelukkiger
vernuft mededeelen, aan onze lezers verzekerende, dat zij,
even als het firaks aangevoerde, uit velen als bij den hoop
gegrepen zijn :
„ Een profeet is niet geeerd in zijn vaderland, en de cent
" is alleen daar bruikbaar, waar hij geflagen wordt. Lieve
„ hemel het was van jongs of mijn lot , te huis een profeet
, en buiten 's lands een cent te zijn." (D. I, bladz. 29.)
„ Het gebrek aan misgebporten is in Duitschland wel niet
„ zeer drukkend, doch zeer weinigen mogen vrij rondloo.
„ pen ; de meesten laat men bindery , wel is waar niet door
„ eenen dolhuisknecht , maar door eenen eerzamen boekbin• der." (Ald. bladz. 43.)
Ilebt gij (vraagt een uurwerkmaker aan eenen Spanjaard)
„ in Spanje ook beroemde uurwerken? — Het 6eroemdfle,
„ dat er op aarde beflaat, gaf deze hem ten antwoord. De
„ uurwerkmaker fpalkte de oogen zoo wijd op, als hij kon,
en fpitfle de ooren gelijk een Sater. Het was, alsof men
eenen Hongaar naar eenen vreemdeling zag luisteren , die
„ hem op de mouw fpelt, dat er in Braband kostelijke
„ Tokaijer wast. Het is het fchitterendfle uurwerk, vervolgde de Spaanfche geestelijke, en gaat altijd geregeld:
„ het voorziet geheel Spanje van tijdrekening, en behoeft
nooit opgewonden te worden. Gij merkt toch wel, mijn
PI
vriend , dat ik de zon bedoel. — Met het gezigt , bet„ welk de uurwerkmaker bij dit befcheid zette, .zou men
„ augurken hebben kunnen inleggen , zoo zuur was bee.
„ Het overige reisgezelfchap meesmuilde. Jammer flechts,
„ voegde de Priester er nog bij, dat ook dit uurwerk een
„ gebrek heeft; dat het, namelijk, het uur niet aanwijst,
” wanneer gekken en fnappers ophouden moesten te babbe„ len. Op deze woorden fcheen de uurwerkmaker door den
„ bodem der diligence te zullen zinken; want bij de.
„ zen tekst behoefde hij waarlijk Beene noot." (D. I ,
bladz. 192.)
, Er beflaat eene hartstogtelijke twistzucht, waartegen
„ men met gepaste tegenwerpingen Diets kan uitvoeren; eene
„ twistzucht, die, terwijI zij alleen naar zichzelve luistert,
„ en alleen den aandrang van hare verbolgenheid volgt ', de
„ krachtigfle tegenfpraak der voorzigtigheid overfchreeuwt,
„ en telkeus op haar vroeger aanvangspunt terugkomt. Men
Ss 2
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• befIrijdt haar met vruchtelooze moeite en bevindt , na
71

dikwijls herhaalde proeven , dat men ilechts tijd en moeite

„ verfpild heeft ; — met den woord, zij gelijkt naar een
„ kind, hetwelk eerst wel de tegenbewijzen van een' vol„ wasfenen zwijgende toeflemt , doch ten laatfte, in weerwil
„ van dezelve , met geene mindere ftijfhoofdigheid bij zijnen
„ dwazen wensch volhardt. — Bij foorcgelijke gelegenheden
„ is het, federt verfcheidene jaren , mijne taktiek , dat ik
„ met een algemeen , maar krachtvol gezegde , hetwelk ove„ rigens tot de zaak in gefchil volftrekt niet behoort, maar
„ indrukwekkend klinkt en op zichzelve niet ligt te weder„ leggen is , die hevige drift te keer ga. In alien geval ge, raakt de tegenpartij meer of min van zijn fink; en dewiji
•

hij over de hem gemaakte tegenwerping toch eenigzins

•

moet nadenken , ontftaat er eene weldadige tusfchenpoos,

,

Of hij mij naderhand als een' grooten geest, wien men met

37

al de mogelijke wapenen van verftand en oordeel beftrijden

gedurende welke de gloeijende drift aanmerkelijk verkoelt.

„ moet, of als een verongelukt genie befchouwe, welks
„ teregcwijzing der moeite niet waard is , zuiks doet in het
„ eerfle uur niets af. De magtfpreuk heeft hare werking
„ gedaan , en de eer van ons verftand last zich fpoedig
„ herflellen , al kan men dan ook niet, zoo als s o PH o„ c LE s deed, den regters een treurfpel voorlezen. — Wie
„ lust beef:, om , volgens het gegeven voorfchrift , van
,/ zulke magtfpreuken gebruik te maken , en eenen ernst bezit, welke door kittelen niet terflond aan het lagchen ge„ bragt wordt , die kan zich van dezelve de gelukkigfle ge„ volgen beloven. Zoo herinner ik mij, dat er eens een
„ concert zon plaats hebben , hetwelk ik gaarne wilde bij„ wonen. Ik bezat kunstgevoel , muzikaal gehoor en eene
•

goede portie geestdrift; met den woord, ik bezat alles ,

„ behalve een intreekaartje , en hierop zag de deurwachter
„ juist het meest , waarom hij mij dan ook wilde tegenhou• den: maar ik vroeg hem, op eenen meer of min gebelg„ den won, of men hem niet gezegd had, dat de flerkte
„ van het licht vermindert , naarmate de vierkanten van den
„ affland toenemen ? „ Vergeef het mij ,” zeide hij ver„ legen en flotterende , „ dat wist ik wezenlijk niet.” -„

hij over de zaak nadacht , ging ik ongehinderd

„ door, en geraakte op die wiis in de concertzaal.” (D. II,
bladz. 183 voig.),
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Offchoon op aardigheden in deze beide deelen wel eenig_
zins par

force jagt gemaakt wordt, bemerkt men, nit de laat-

Ile aanbaling , dat het niet enkel grappen zijn, maar dat de
Schrijver tevens diepe menschkunde verraadt; en de lezer
zal , na het gezegde en aangevoerde, nu zelf wel — wat
trouwens het oogmerk van iedere boekbeoordeeling dient re
wezen het oordeel over deze lettervruat kunnen opmaken. Wij weten niet , of wij meerdere deelen te wachten
hebben. Het Plot is geen eigenlijk

/lot ;

maar dat fchijnt aan

deze fchrijfwijze eenigzins eigen te wezen.

Adres

weder

aan STERNE. De druk is bijzonder ruim , overigens goed,
en de weinige drukfouten, die wij onder bet lezen aanteekenden , verkiezen wij bier niet neder te fchrijven, omdat
ieder ze gemakkelijk kan verbeteren en deze Recenfie buitendien toch reeds overvloedig lang genoeg is.

Parijs in 1834 , of Reistochtjen naar en door een gedeelte van
Frankrijk , en verblijf in de Hoofdflad , door Mr. A. W.
E N G E L E N. II Deelen. Met Platen. Te Groningen , be
W. van Boekeren. 1835. In gr. 8vo. 282 en 300 bl. f 6 - 20.
Hoe veel er ook over

Frankrijk,

en bijzonder over

Parijs

gefchreven zij , er blijft voor volgende Reizigers en Schrij.
vers nog nalezing genoeg over, om belangrijke befchrijvingen van al het merkwaardige , dat aldaar te zien en op te
merken is, zamen te flelleff. leder heeft ook zijne bijzondere
voorwerpen, waarop zijne aandacht bet meest valt; ieder
ook zijne bijzondere wijze van befchouwen , waardoor het
verflag , dat bij er van geeft , een eigenaardig karakter en
eigenaardige belangrijkheid verkrijgen kan. Evenwel verlangen wij daarom niet , dat elk , die een Parijsch toertje doet,
zijn journaal, dat goed is om eens bij goede vrienden rond
te gaan, ook aan bet Publiek te lezen geve, en alzoo dezelfde kost , hoe dan ook klaar gemaakt , nogmaals en nogmaals opgedischt worde. Maar wij mogen bet ook niet misbillijken, dat een met oordeel en fmaak reizend

Nederlander,

in goeden flijl, datgene mededeele, wat zekere algemeene en
blijvende waarde kan hebben, om het veelzins vermaarde
Rijk en deszelfs Hoofdfiad te leeren kennen: en in dit op-

zigt mogen

wij

het bovenflaande werk van den Heer EN G E.
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over het geheel met genoegen aankondigen en aanprijzen. — Rec. wit het intusfchen niet ontveinzen, dat hij ,
bij het lezen van de vijf eerfle Hoofdflukken, D. I, bl. 170, geen zoo gunflig denkbeeld van hetzelve opvatte , en
vreesde, dat hij daarin doorgaans eenige niet zeer belangrijke
ontmoetingen en fchrale befchrijvingen van plaatfen zon aantreffen; — hij twijfelt ook, of de Lezer zich, door het bier
medegedeelde van des Schrijvers togt van Elburg naar Parijs,
wel volkomen bevredigd zal vinden, ten opzigte van het op
den titel gemelde naar en door een gedeelte van Frankrijk,
want al het overige loopt over deszelfs verblijf in de Hoofd.
flad. Dit laatfle en genoegzaam eenige echter, dat den inbond der twee Deelen uitmaakt, of eene befchrijving van
Parijs, zoo als de Heer ENGELEN, het in 1834 gevonden
heeft, wil Rec. even opregt betuigen, dat hem over het
geheel wel bevallen is. In eenvoudig goeden flij1 verhaalt
de Reiziger de voornaamfte merkwaardigheden , die hij aldaar
gezien heeft: hij volgt daarin wel geen geheel vast geregelde, inaar nogtans meestal die goede orde, dat hij in elk
Hoofdfluk, onder zekere rubrieken, die voorwerpen zamenneemt , welke, het zij uit den aard der zaak , of wegeus
plaatfelijke gelegenheid , het naast bij elkander behooren,
zoodat het een met het ander eene aangename afwisfeling op_
Levert; en onder deze befchouwingen mengt hij niet zelden
eene of andere historifche herinnering of gepaste opmerking. —
Wij zullen den voornaamften inhoud van dit werk , volgens
de opfchriften der Hoofdflukken, maar met eenige bekorting, opgeven.
Hoofelftuk 1—V bevatten, gelijk gezegd is, de reis des
Schrijvers nit de plaats zijner woning tot aan zijne aankomsc
te Parijs. VI. Omtrek van zijne verblijfplaats aldaar, waarin
bet Thddtre de l'Odeon. VII. Leefwijze te Parijs. Koffij.
huizen enz. Openbare Wandelingen (waaronder ook de
Plantentuin) en Baden. VIII. Openbare Vermakelijkheden,
vooral Schouwburgen. IX. Straten en Bruggen. X. Openlijke Pleinen, (waarbij eene plaat van de Place VendOme,
door VAN SENUS, van wien ook een vignet, een gezigt op
Parijs voorflellende, voor de beide Deelen geplaatst is.)
Tafereel van een' dag (leefwijze en bezigheden) te Parijs.
XI. Kerkelijke Gebouwen. XII. Koninklijke Paleizen. Kunst.
mufeums. XIII. Het Palais-Royal. XIV. Begraafplaatfen ,
voora1 die van Pere la Chaife , waar de graven der merkLEN
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waardigfte perfonen worden aangewezen. (Hier vertoeft de
Schrijver wat Lang, doordat hij verfcheidene graffchriften,
in Franfche dichtmaat gefteld, affchrijft , en in Hollandfche
verzen overbrengt ; gelijk hij ook, op eenige andere plaatfen
van dit werk, aangehaalde Franfche verzen dichterlijk vertaalt , of dichtregels van eigen maakfel invlecht.) XV. Het

Pantheon.

XVI. Het Stadhuis. Het Paleis van Justitie en

drie andere . openbare Gebouwen. XVII. Inrigtingen van
liefdadigheid. XVIII. Het HOtel der Invaliden.

lagic.

XIX.

Boulevards,

Sainte Pe-

(waarbij eene fteendrukplaat van

eene derzelven , door DESGUERROIS

en Comp.) Schouw-

burgen en andere vermakelijkheden aldaar. XX. Koninklijke
Univerftteit van

Frankrijk.

Parijsfche Akademie. Namur-

mufeums. XXI. Koninklijke Bibliotheek. Koninklijk

Infli-

tuut. Inrigting tot onderwijs der Blinden , — der Doofftommen. XXII. Lager Onderwijs in

Frankrijk.

Collegian of

Lyceums. (Ook dit Hoofdfluk is belangrijk, wegens de mededeeling van de laatfte verordeningen op het lager onderwijs.) XXIII. Uitllapjes naar

main , St. Cloud , St. Denis.

Verfailles, St. Cyr, St. Ger-

(Dit Hoofdfluk wordt verfierd

St.
Cloud , door H. I. BACKER.) XXIV. Vlugtige aanmerkingen over het Volkskarakter te Parijs.
Dit is het hoofdzakelijk , war er in dit werk te vinden is.

door eene fleendrukplaat, voorflellende een gezigt op

Bijzondere aanmerkingen van groot belang heeft Rec. niet:
(de correctie, vooral van het Hde Deel , mogt beter zijn)
bier en daar zou hij , in zijn oordeel over fommige zaken ,
wel eenigzins van den Schrijver verfchillen, maar ook dikwijls kan hij er zich wel mede vereenigen , en het is van
dat gewigt niet, om er breed over uit te weiden. Hij mag
het dus over het geheel aanbevelen , als een werk, dat wel
vele reeds van elders bekende bijzonderheden over

Parijs be-

vat , maar dat men nogtans , zoo als het zamengefteld is ,
niet onvoldaan uit de handen zal leggen.

Berlijn zoo als het is en de Berlijners zoo als zij zijn. Tafereelen en Schetfen der Zeden en Gebruiken van de Bewoners dezer Hoofrigad en derzelver ommeflreken. In ern'lige en luimige trekken. Alles volgens de echte oorfpronkeY, Geheitnlijke befeheiden van den Heer E... V o N
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raad bij het Pruislifche Hof. Naar het Hoogduitsch. 7'e
Leeuwarden, bij L. Schierbeek. 1835. In gr. 8vo. 213
Bl. f 2-40.
De Schrijver begint met zichzelven aan te kondigen als een
mensch, die jong en vrolijk van aard, daarbij met'eene ware
liefde tot het leven bezield en in het bezit van een vermogen is, hetwelk hem in 'hat flelde om fatfoenlijk te kunnen
leven, ten overvloede door moeder natuur nog zoodanig met
uiterlijke hoedanigheden begaafd zijnde, dat hij zeer zeker
moest behagen. Hij Ham, toen hij zijne fludien voleind had,
het befluit , om een jaar zijns levens met eene reis door zijn
Duitsch vaderland te befleden. Zoo zag hij Berlijn, en de
fchoone Koninklijke flad behaagde hem. Na het einde van
zijne reis deed de Schrijver zijn best , om te

Berlijn een
joist

ambt te bekomen. Dit gelukte hem, en, zonder nu
zijne vaste woonplaats te

Berlijn te vestigen, vertoefde hij

er nogtans acht voile jaren. Zijne betrekkingen verfchaften
hem den toegang tot de hoogere kringen; hoewel echter de
lagere daarom niet voor hem gefloten waren, en hij dezelve
nu en dan eens bezocht , om hierdoor zijne menfchenkennis
te vermeerderen. Menig in het oog loopend geval, zoo wel
van eenen luimigen als ernftigen aard, bejegende hem , gedurende deze reeks van jaren, en altijd teekende hij het
naauwkeurig, met korte aanteekeningen voorzien, in zijn
memorieboekje op. — Ziedaar eene aankondiging, welke
den lezer regt geefc om veel te verwachten. Maar, als zulk
een

Scriptor cy:licus zijn werk aanvangt:
Fortunam Priami cantabo , et nobile helium ,

dan is het ons, alsof Vader FLACCUS wederom wantrouwend vraagt:

Quid dignutn tanto feret hic protnisfor hiatu?
Parturient monies.
De man is wel reeds lang dood en begraven en zijn boekje
out', maar hetzelve heeft ons bijna altijd voor teleurftellingen
beveiligd.
Doch wij keeren terug tot het thans aangekondigde werk
over

Berlijn. Het eerfte, dat de Schrijver doet , tot volaan zijne belofte , om Berlijn en deszelfs bewoners

doening
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fchilderen, is, dat hij zijne lezers rondleidt door eene

naauwe ftraat, welke, volgens het getuigenis van zijnen
vriend, die toch ook anders niet zeer naaiiwgezet is , in
zulk eenen flechten reuk that, dat geen fatfoenlijk mensch
zich in dezelve wil wagen, wegens de zeer vele liederlijke
huizen van de laagfte foort , welke daar gevonden worden.
Wij zijn niet voornemens , den finerigen Schrijver op den voet te
volgen, maar wilden met het vermelde eene kleine proeve geven van 's mans fmaak. En inderdaad, deze proeve leert den
Schrijver juist kennen. De man, die, reeds bij den aanvang
van zijne eerfte wandeling door eene der fchoonfte fteden van
zijn vaderland, met achterftelling van al het andere bezienswaardige , met angftigen fpoed en gretigheid zich moedwillig
gaat vergasten aan de bezigtiging der bordeelen en derzelver
heldinnen, is van een te

getneen karakter, om verder onze

leidsman te zijn. Wilt gij, Lezer, den Geheimraad volgen

de Linden, den KOnigfiddtfchen Schouwburg, Spandau
en Charlottenburg ; wilt gij hem hooren verhalen over de
Politie, de Militairen, de Vrouwen, het Tooncel en deszelfi
Sujetten , publieke plaatfen, het Karnaval , tot over Naaiflers en Borduurgers toe? — needs zult gij u verbeelden
eenen kruijer aan uwe zijde te hebben, die u in de vreemde
ftad met de chronique fcandaleufe van derzelver bewoners onnaar

derhoudt. Maar vraag den kerel naar meer belangrijke zaken, dan blijkt het, dat hij wel in de nacht- en fpeelhuizen

u

mag vergezellen, maar dat, waar gij, als fatfoenlijk man,

tot kunstverzamelingen en tot menfchen van aanzien den toegang hebt, hij flechts op de ftoep of in het portaal words
toegelaten, om uw' rotting te bewaren. Is de Schrijver
waarlijk Geheimraad aan het Pruisfifche Hof, dan maakt hij
onder zoo vele achtingwaardige mannen , die denzelfden titel
bezitten, met dit gefchrift eene droevige figuur. Over zoo
vele kundige, edele menfchen, als ook

Berlijn in alle flanden

bezit, geen enkel woord! Over den Koning en de Koninklijke familie wel is waar eene uitweiding, maar hoe onbelangrijk en oppervlakkig! leder bruikbaar

Lexicon of ylardrijkskundig Woordenboek

Converfations-

Levert bouwfloffen

op voor zulk een gefchrift, over welk eene 'tad men verkiest. Men behoeft dezelve flechts te bevolken met eenige
lichtmisfen en gerijfelijke vrouwen, en dan heeft men eene
kladfchildering zoo als de onderhavige. Wij fchamen er ons
over, dat dit boek eenen Overzetter in onze taal gevonden
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heeft. De jeugdige Uitgever, van wiens pers wij reeds betere flukken ontvingen, is waarfchijnlijk verfchalkt geworden door een' losbol of een' broodfchrijver.
Clarence Linden, of de vergooten Zoon. Naar het Engelsch
van E. L. BULWER• III Deelen. Te Haarlem , bij de
Wed. A. Loosjes, Pz. 1834. In gr. 8vo. Te zamem 854
bl. f 8-40.
Wij hebben met uitflekend genoegen dit voortbrengfel van
de pen des bekwamen Engelfchen Romanfchrijvers gelezen,
wiens fchriften voorzeker bij het lezend gedeelte van ons
publiek allezins bekend en gefchat zijn. Getuige de meest
al te groote drift, waarmede dezelve in een Nederlandsch
gewaad gefloken worden, en waarvan ook dit werk de onmiskenbare blijken draagt. De Schrijver heeft ons de fatfoenlijke Engelfche wereld gefchetst, zoo als die was op het
einde der achttiende Eeuw, en eene reeks van karakters ten
tooneele gevoerd, waarvan de meeste belangrijk, en alle
uitvoerig en met eene waarheid geteekend zijn, die, tot in
de fijnfle nuances dikwerf, de roerfels van het menfchelijk
hart befpiedt en blootlegt, zoodat de befchaafde lezer telkens verrast en menigmaal getroffen en geroerd wordt. Aan
welgeteekende plaatsbefchrijvingen , luimige invallen en kod.
dige perfonen is ook Been gebrek , en de gewone Romanlezer , dien het om zonderlinge avonturen en eene gelukkige
uitkomst te doen is, zal ook bier bevrediging voor zijne
leeslustige nieuwsgierigheid vinden. Dezulken echter zal
draad der gebeurtenisfen wat al te lang gefponnen voorkomen , en de handeling hier en daar te langzaam voortfpoeden.
Dit gebrek, waaraan vroegere Engelfche Romans zoo bijzonder onderhevig waren, en waarvan zelfs die van w
TER s c OTT niet altijd vrij te pleiten zijn, wordt echter
bier door zoo veel fchoons verborgen of vergoed , dat wij
het naauwelijks opgemerkt hebben , en eene gezette lectuur
van deze drie deeltjes alien aanbevelen , die menfchenkennis
en karakterkunde bevallig ingekleed wenfchen te ontmoeten,
en het nuttige met het aangename in hunne uitfpanningsuren
pogen te vereenigen.
De Vertaler beklaagt zich , niet zonder grond, over het
moeijelijke zijner taak , voor welke wij bijkans gelooven,

E. L. B,U L W E R, CLARENCE LINDEN.
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dat hij niet volkomen berekend is. De lengte zijner voizinnen is dikwerf vermoeijend, vervelend of onverflaanbaar , de
fpelling ongelijk , de confiructie verkeerd, en de woorden
flepje , krek , flimmer en andere verraden te veel de provincie,
waar zij inheemsch zijn. Of het taaleigen door hem wel
altijd wordt gevat, laten wij aan hemzelven over te beflisfen, wanneer hij , om van andere te zwijgen, zich de moeite
wil geven, de vertolking van het onverflaanbare motto boven
het 14de Hoofdfluk van het eerfle Deel , uit den Vicar of
Wakefield ontleend , te vergelijken met die , voorkomende in
de vertaling van dat werk in 1827 uitgekomen en aldaar te
vinden op bl. 159.
Het afbeeldfel van den held des Romans op het titelblad
is ook minder gefchikt, om den lezer gunflig voor dien
hoofdperfoon in te nemen.
De Pharizan van vroegere en latere dagen. Een woord voor
Protestanten en Roomschgezinden in onzen tijd. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1834. In gr. 8vo. 64 Bl. f : -60.
p it ftukje fchijnt gefchreven te zijn ten behoeve van zoodanige welmeenende Christenen, die misfchien in gevaar zouden kunnen komen , om door fchijn zich te laten verbijsteren , en het oor te leenen aan zekere lieden, welke eene gedaante van godzaligheid aannemen, maar de kracht derzelve
verloochenen. Hiertoe nu achten wij het boeksken zeer gefchikt, offchoon er over de Farizeen van onzen tijd misfchien nog wel lets meer te zeggen ware geweest. Men
wachte zich voor den ouden zuurdeefem , doch vliede ook
even zeer alle onverfchilligheid en ligtzinnigheid in het godsdienflige!
Gefchenk voor Meisjes, of Bijbelfche Verhalen tot vorming en
opleiding van het vrouwelijk Geflacht. Door w. A. B A A R S
en P. JOLING, o z. Te Deventer , bij A. J. van den Sigtenhorst. 1834. In kl. 8vo. 156 Bladz. f 1- 30.
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it welgefchreven en zindelijk uitgevoerde boekje verdient eene vereerende onderfcheiding. Het bevtit , na eene
Inleiding, in negen, of eigenlijk in den Hoofdflukken , de
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voornaannfle bijbelfche verhalen , in welke vrouwen de hoofdperfonen zijn , en leidt , in den vorm van gelprekken tusfchen
eene moeder en dochter,, daaruit vele nuttige zedelesfen voor
meisjes af. De orde is niet gerchied- maar eenigzins zedekundig. Teedere punter, aan welke het, inzonderheid in
Hoofdft. IV en VI, vier ontbreekt , worden met kieschheid
en omzigtigheid behandeld. Met an woord , wij wenfchen
hartelijk, dat deze aankondiging medewerke , om dit werkje
aan vele jonge meisjes te doen in handen komen. Ook voor
onze aankomende Dames is het vrrij war nuttiger,, dan menige
Roman, die hare jeugdige hartjes met allerlei inheelding —
of misfchien nog wat ergers — opvult , en de goede zaden
van deugd en godsvrucht meestal helpt verftikken.

ANTWOORD OP DE ANTIKRITIEIC DER HEEREN VRUGT EN
RUYS IN DEN RECENSENT NO. IX.

De

Heeren V RUG 'r en RUYS, niet tevreden met den

zestal Liederen
letterkundig Tijdfchrift , No. X , gegeven , oindat die
lof van een' dilettant komt, (die niet eens weet , hetgeen hem
door de Heeren als heiligfchennis words toegerekend, dat
hunne muzijk even min , als die van wEne a. of SPOHR, een
even grooten als welmeenenden lof, aan hun
in ons

meer gemakkelijk accompagnement duldt) fchorten er den neus
voor op, en zetten

tegen hem eene hooge borst; terwijl zij sevens

hunne muzikale kennis ten toon fpreiden , om hem te bewijzen,
dat hij — flechts

dilettant is. Waartoe toch die ondankbare moeite

genomen? Eensdeels heeft Rec. hun dat immers zelf gezegd;
en anderdeels fpreekt het toch wel van zelf,, dat een

tant

dilet-

er niers van begrijpt !.... Voor kenners ? Maar dezul_

ken kunnen onderwijs wel ontberen. Voor het Publiek
dan ? Onmogelijk ! Wat toch gaat

dien Heeren een Publiek
dilettantes, maar zelfs

aan, dat goeddeels niet flechts uit

nit geheel oningewijden in hunne kunst beflaat ? En het baar-

de Rec.,

na het lezen der

rintikritiek,

eene vier geringe

bevreemding , dat de r Heeren, die met een zoo hoog kunstgevoel zijn begaafd , dat zij den lof van een' dilettant met
verontwaardiging afwijzen , het niet beneden zich achten ,
voor zulk een Publiek , op welks meestbefchaafde deel zij
zoo verfmadend nederzien , hunne paarlen , in Tooneelreprefentatien en Concerten , als met voile banden weg te werpen.
Beekbereh. bier boven,

602, reg. IS, leave men: in fiagranti delicto,

BOEKBESCHOUWING.
Specimen Theologicum de B A S I L I O MAGNO, Oratore facro , quad — ad publicam disceptationem proponit CODIBE T 11 3 GULIELMUS VAN DER.
POT, in Seminario Remonflrantium S. S. Theol.
Stud. Amilelodami , apud C. A. Spin. 1835. In
oct. maj. XII ct 157 pag.

Het

is ons aangenaam , met bovenflaand Specimen loffelijk te zien optreden cenen Kweekeling uit de School
der Remonfiranten , welke Broederfchap in vroeger eeuw
verfcheidene uitilekende en vermaarde Godgeleerden opgeleverd , en in onzen tijd (om van Beene levenden te
fpreken) eenen Man , als STUART, tot haren Voorganger gehad heeft ; waarom wij Naar te meer gelukwenfchen , dat zij ook nu nog toont haven alouden roem
te willen en te kunnen flaande houden. Hiertoe draagt
de Ileer VAN DER POT, thans Proponent bij dezelve ,
het zijne vereerend bij , door eene welbewerkte Proeve
over BASILIUS den Grooten , als Kanfelredenaar ,
die hij , onder voorzitting van den verdienftelijken Hoogleeraar DES AMORIE VAN DEI. HOE VEN, openlijk verdedigd heeft, en waarvan wij een kort verflag
willen geven.
In de Inleiding (p. 1-13) geeft de Schrijver een
overzigt van den flaat der Kanfelwelfprekendheid ten tijde
van BASILIUS, wijst de oorzaken aan , waaraan die
toefland meest toe te fchrijven was , en tracht in de beoordeeling daarvan den middelweg te houden, om er niet
te hoog of te laag van te denken. — In het eerJle
Hoofdliuk (p. 14-54) geeft hij een overzigt van het
leven van BASILIUS, van de geboorte tot can den
dood , en ten flotte eenige opmerkingen over deszelfs
karakter en zeden. — In het wade handelt hij , na
eenige algemeene opmerkingen , (p. 55 , 56) in de eerlic
Tt
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zlfdeeling (p. 57-94) over de Homilien van BASILILTS, welke hij onderfcheidt in Leer/le/lige, Zede-,
Gefchicd-, Natuur- en Uitlegkundigc: van de vier,
die tot de eerfte foort bchooren , geeft hij den inhoud
afzonderlijk en beoordeelend op ; van de overige doet
hij die opgave en beoordeeling meer in het algemeen ;
en achter alles laat hij cen aanhangfel volgcn over de
w9zc van Bribeluitlegging van BASILIUS. In de
tweede //fd. (p. 94-127) befchouwt hij form en zameglelling dozer Leerredenen , en wel derzelver tekst ,
inleiding , vcrdeeling , overgangen en opklimming, en
befluit ; waarop weder cen aanhangfel volgt over het
vinden en gebruiken van bewijzen en voorbeelden. In
de derde 4fd. eindelijk handelt hij over den 111/1 van
BASILIUS waarin hij duidelijkheid , eenvoudigheid ,
aangename verftheidenheed , flerke en zachte aandoenlrykhei d , floutheid en verhevenhcid, en Bbeltaal aanwijst , en met verfcheidene plaatfen uit deszelfs FIomilien opheldert ; waarop hij na een enkel woord over
deszelfs niter/I:I ke voordragt , waarvan bijna niets bekend. is , met eene algerneene waardering der verdienfien
van BASILIUS, als Kanfelredcnaar, befluit. — Dit
zij genoeg , om een algemeen denkbeeld van den inhoud
dezer Proeve te hebben. \Vie meer verlangt , dien verwijzen wij naar het zeer geachte Tijdfchrift , de Godgeleerde Brydragen, IX , 4 , 584 en volgg. , waar eene
breedere opgave te vinden is.
Deze Verhandeling nu is , zoo als men uit het bovenftaande gedeeltelijk zien kan , met kennis van zaken en
in geleidelijke orde , en, gelijk Rec. er bijvoegen mag ,
over 't geheel in vrij goeden en behagelijken Latijnfchen
11iji gefchreven. (De correctie mogt hier en daar beter
zijn.) De Schrijver toont , in de bchandeling van zijn
aangenaam en nuttig onderwerp , doorgaans cen goed en
bezadigd oordeel , goed inzigt in de vereischten van
Christelijke Leerredenen , en goeden fmaak voor het ware
en fchoone , en geeft dit alles met die befcheidenheid ,
welke cen Jong mensch vooral zoo wel that , to ken-
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nen. — Eene algemeene aanmerking van Reo. op dit
ftuk zou wel deze zijn , dat de behandeling zoodanig
is , dat zij niet volkomen beantwoordt aan hetgene , dat
de titel doet verwachten ; namelijk , dat zij meer over
de verfchillende Orationes facrae van B A S I L I U S gaat,
dan wel hemzelven , als Orator facer , zoo als hij hiertoe gevormd , en uit zijne werken kenbaar werd , voor
oogen flelt ; maar dit inderdaad niet gemakkelijk werk
is ook misfchien meer , dan men van een Jong mensch ,
die daarenboven de Kanfelwelfprekendheid nog niet genoeg door eigene beoefening kent , vergen mag : men
moet bij deze en dergelijke Specimina Academica wel
onder het oog houden , dat men geen werk van voltooide
Geleerden , maar van jeugdige beoefenaars der wetenfchappen voor zich heeft ; en dan hebben met dat
van .den Heer VAN DER. POT over 't geheel vrede. —
k6ne algemeene opmerking veroorlove hij ons nog , die
wel hem alleen niet raakt , maar waartoe nogtans Rec.
in de volgende woorden , p. 55 , aanleiding kreeg : „ Ur„ genre iemporis [patio , in quibusdam, ulteriore expo„ fitione utique dignis , brevior esfe cogor.” Wel eens
meer vindt men dergelijke verontfchuldigingen in Akademifche Disfertatien ; maar waartoe toch doorgaans
zulke overhaasting , en hierdoor ontflaande bekrimping
in het bewerken ? er is immers bij die , welke niet ex
officio gemaakt moeten worden, geen periculum in mora:
men neme er dus den tijd toe , en voltooije zoo veel mogelijk zijn werk ! Laat er dan al eens een Theol. Doctor
of een Specimen minder zijn , wel nu! de wetenfchap
zal er niet flechter bij ilaan , zoo het geleverde maar
goed is.
Wat nu de bijzondere deelen van deze Verhandeling
aangaat , het fpreekt van zelf, dat men wel eens in inzigt en beoordeeling van zaken met den Schrijver kan
verfchillen , zonder dat het aan de waarde van deszelfs
werk grootelijks te kort doet. Rec. wil dan ook wel
iets van dien aard kortelijk mededeelen , zonder aan zijne
eigene mccning groote waarde te hechten. — Het Hie
Tt2
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Hoofdft. , over het leven van BASILIUS, zou hij willen bekort hebben, niet alleen omdat hierover,, weinige
jaren geledcn , eene opzettelijke , hier ook aangehaalde
Disfertatie van FEISSER gefchreven is , maar ook en
vooral , omdat hij liefst alleen datgene zou genomen hebben , wat bepaaldelijk firekken kon , om de vorming van
BASILIUS tot Redenaar te doen kennen. — Het aanhangfel der lite Afd. van het 2de Hoofdft. , over de
uitleggingswijze van BASILIUS, had gepaster bij § 1
van de 2de Afd. , over den tekst , waarop zijne Leerredenen gegrond. waren , kunnen gevoegd worden , en
zoo ook het aanhangfel van deze 2de , over het vinden
van bewijzen en voorbeelden , eene betere plaats kunnen
hebben achter § 3 , over de verdeeling , tusfchen welke
en de volgende nu eene gaping en onvolledigheid is in
de befchouwing van alles , wat tot eene Leerrede behoort. — De hooge ingenomenheid met zijnen held heeft
den Schrijver wel niet belet , ook deszelfs gebreken op
te merken ; maar had echter hierbij ook niet gevoegd
molten worden , dat BASILIUS fomtijds wat wijdloopig is , zoodat hij zijn onderwerp als geheel uitput , en
door al te groote opeenftapeling -den toehoorder overlaadt ? Zou hij ook fomtijds niet wat al te gezocht
kunflig zijn , zoodat men niet volkomen met VAN DER
P 0 T kan zeggen , p. 144: „ Cum enim ars in its nul„ la , fed e contrario ipfa natura cerncretur ,” etc. ?
De Kunst is zelfs niet onbepaald of te kcuren , ja kan
en moot de Natuur volgen , en er vriendfchappelijk mode
zamenitemmen ; maar doet zij dezelve dwang aan , en
moeite , om fchoon te fchijnen en te fchitteren , dan gaat
zij hare grenzen te buiten : en hiervan is BASILIDS
misfchien niet geheel vrij te pleiten.. — Of van de drie
nit' BASILIUS aangevoerde voorbeelden van verhevenheid van ftijl , p. 149 et fcqq. , de twee eerfte wel hier
behooren , zou Rec. betwijfelen : het zijn zeer uitvoerig
uitgewerkte vergelijkingen van het leven met eenen weg ,
die eer onder de rubriek van het fchoone , dan onder
die van het verhevene fchijnen te {ban. — Wat hier ,
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p. 152, 153, in weinige regels over de Bijbeltaal van
BAsi s gevonden wordt , is wat al te kort en oppervlakkig ; er is toch een groot onderfcheid in het gebruiken van Bijbeltaal in Leerredenen ; en er had misfchien meer bijzonder kunnen aangetOond worden, in hoe
verre de manier van BASILIus te dezen opzigte al of
niet doelmatig en navolgenswaardig is. — Doch wij
befluiten met des Schrijvers tanturn , en willen niet te
veel eifcben , maar verblijden ons gaarne over het Vele
goede , dat wij hier vinden.

Brief aan eenen Friend , aangaande het fchrijven van
G. H. VAN SENDEN, Predikant te era hetgeen deswege voorkomt in de Bildragen tot Boekenen Menfchenkennis, Illden Deels Ode Stuk, door
J. L. NIJHOFF, Predikant te Gouda. Te ifrnhem,
bij I. A. Nijhoff. 1835. In gr. 8vo. f :- 30.

De Eerw.

had , tot hiertoe, omtrent VAN
lets aan en over hem , en te regt , het
itilzwijgen bewaard; en Recenfent vermeende thans Diets
meer van en over dat lets in het openbaar te zullen
hooren. Hij bedroog zich. VAN 'SENDEN fchreef
aan den Waalfchen Predikant te Utrecht , D 9 . VAN
DER BANK, een' Brief , die door den laatilen aan de
Heeren Verzamelaars der Bi/dragen tot Boeken- en Menfchenkennis werd ingezonden , en door dezen in gezegd
Tijdfchrift werd opgenomen. In dezelfde Bijdragen , en
bij het gewag maken van zekere vertaling van het verlost Jeruzalem , had de Heer w AP de Anti-Letteroefeningen (d. i. het beruchte gefchrijf van ALETHOPHILUS) voor eene wrange vrucht der hedendaagfche hevige kerktwisten in Oud-Nederland verklaard ; en dit
een en ander — vooral het laatfle — bewoog Do. NIJHOF r tot het opvatten der pen en de openbaarmaking
van het gefchrevene.
SENDEN ' S

NIJHOFF
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Voor onpartijdigen moge dit gefchrijf als overtollig te
achten zijn — het is zulks minder voor onkundigen , die
de oordeelvelling van den Koninklijken Militairen Akademieleeraar voor waarheid mogten houden , en nu zich,
door NIJHOF es Brief , kunnen laten overtuigen , dat
het gefchil , tusfchen dezen en VAN SENDEN gevoerd,
met kerktwisten , als zoodanig , nicts gemeen heeft.
Om deze reden befchouwen wij dan ook het medegedeelde als een woord ten gepasten tijdc gefproken.
Overigens heeft Recenfent zijne meening omtrcnt Do.
VAN SENDEN, in de beoordeeling van 's mans Lets ,
bereids kenbaar gemaakt, en zal derhalve op hetgeen , in
den Brief aan eel? Friend , nader , ten opzigte van
den Zwolfchen Leeraar,, voorkomt , het ftilzwijgen bewaren. De man is zeer op ons verfloord , gelijk uit de
verfchijning van den kampvech ter ALETHOPHILUS
is gebleken. Hij leze hier echter de verklaring , dat wij
hem nimmer de flechte dienst zouden bewezen hebben ,
om zijn gefchrijf van 3 Nov. 1834 aan de Redactie van
eenig Tijdfchrift te zenden ja , dat wij nog minder
die Misfive openbaar zouden gemaakt hebben. Immers
dan ware het groote publiek onkundig gebleven van den
Brief , door hem , VAN SENDEN, in dato 23 Dec.
1833 , aan NIJHOFF gefchreven , en thans door dezen , bl. 6 , Overgenomen ; een Brief , waaruit ieder onpartijdige kan ontwaren , van welken geest de {teller is.
Verder diene den Heere VAN SENDEN en ALETHOPHILUS tot narigt , dat zij , in het zoeken naar
den (teller der beoordeeling van het Lets in de Letteroefeningen , het fpoor te eenemaal bijster zijn, en dit
ook wel zullen blijven. De geruchten, die desaangaande
in omloop kwamen , wekken , naar dat men geluimd is ,
den lachlust of het medelijden op. Maar ook evenmin
bent de Heer NIJHOFF den Recenfent , die nimmer
eene beoordeeling in dit Maandwerk plaatfte , waardoor
anderen zich gevleid of beleedigd konden achten, en ook
thans weder geen fchrijver , maar het gefchrevene in aanmerking nam.
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Recenfent is het eens met NIJHOFF, dat VAN SENDEN Of ALETIIOPHILUS bezwaarlijk zullen kun
nen zwijgen. Het zij zoo ! Hij zal van het gefprokene
en gefchrevene kennis nemen ; en , wat bet ook te zijnen aanzicn moge inhouden wat het , onbezonnen en
liefdeloos , tegen de Letteroefeningen en Letterocfenaars
moge opnemen bet ftilzwijgen bcwaren , en in geen
geval fmaad met fmaad of fclielden met fchelden beantwoorden ; want waar zou dan wel bet einde zijn aan
een' zoo nutteloozen als onchristelijken handel ? Mogt
ook VAN S E N D E N dit eindelijk bedenken , en — wij
wenfchen het den driftigen man hartelijk toe — de geest
des vredes op en in hem zijn ! Ons is het odium Diabolicum even vreemd als het odium Theologicum ; maar
-wij kennen en vreezen des to meer de listige raadflagen
en verderfelijke omleidingen der aanklevers van bet Pausdom en der werktuigen van bet Jezuitisme , die, wat
elders , in deze dagen , zoo krachtdadig wordt afgebroken , zoo gaarne , indien zij 't vermogten en God het
niet verhocdde , in ons gezegend Vaderland zouden wenfchen op te bouwen. Daartegen behoorde al wat Protestantsch beet zich broederlijk te vereenigen , opdat de
booze vijand niet voortga onkruid te flrooijen op den
akker der kerke Gods. Hierdoor zou gewis meer goeds
en heilzaams geflicht worden , dan door het nutteloos
twisten en harrewarren over het vieren van Eeuwfeesten , waaruit niemand eenig nut of ilichting trekken
kan. Tantum.

Emig Irenken over do Pathogenic, Pathologic, Therapie en "Etiologie der Aziatifehe Cholera , medegedeeld door C. NIEUWENHUYS, Med. et Chir.
Doctor , enz. Te Lastdrager en
Lori6. 1833. In gr. 8vo. 151 131. f 1- 50.
Toen wij in het jaar 1832 en 1833 ook in ons Land
overftroomd werden met gefchriften over de Aziatifche

632

C. J. NIEUWENIIIIY:4

Cholera , en men , zoo als de Schrijver zijne Voorrede aanvangt, den Wald vor lauter Bilume nicht fehen
kOnnte , verfcheen ook dit gefchrift. Over alle deze fchriften vond men , zoo wel in dit maandwerk , als in andere tijdfchriften , min of meer gunftige of ongunftige
beoordeelingen ; alleen deze Wenken van Dr. NIEUIVENHUY's werden met ftilzwijgen voorbijgegaan. Wat
toch , vraagt Rec. , kan hiervan de reden zijn ; te meer,
omdat hij zich door andere fchriften op geene ongunftige
wijze heeft bekend gemaakt ?
Wanneer Rec. nu ook niet alles , wat de Schrijver in
dit werkje ons aanbiedt , voor bewezene daadzaken en
waarheid kan aannemen , zoo heeft hij toch daarin zoo
veel eigenaardigs en zelfs vreemds gevonden, dat hij daardoor als 't ware genoopt wordt , op dit nog weinig bekende boeksken de aandacht van het geneeskundig publiek te vestigen , vooral omdat het zich van alle hem
vOorgekomene gefchriften over dit onderwerp onderfcheidt
en daarvan in vele opzigten afwijkt , ja in het nafporen
van den aard der ziekte zelve , zoo wel als in derzelver
oorfprong , verreweg de meeste overtreft , en , volgens
het gevoelen van Rec. , het naast aan de waarheid komt.
Om dit aan te toonen, zullen wij dit werkje eens doorloopen , en een uittrekfel geven van hetgeen de Schrijver van
de pathogenic der Aziatifche Cholera, bl. 5, zegt : „ Stel„ len wij nu eens : de geheele oppervlakte van het men„ fchelijk ligchaam worth door eene de vitaliteit ver„ doovende en de zenuwen verlammende inwerking , of
„ een' prikkel x , zoodanig aangedaan , dat het fystenaa
„ capillare der huid en fpieren zich langzamerhand, mar
tevens aanhoudend zamentrekt, zoodat de gewone daarin
• plaats hebbende bloedomloop vertraagd wordt of fill„ that; zoo volgt daaruit zeer natuurlijk , dat daardoor
„ de huiduitwafeming belet wordt , eveneens als zuiks
„ door inwerking van koud , nat en mistig weder ge„ fchiedt, waarbij zich dan doorgaans diarrhoea, als eene
„ vicarierende werking tusfchen huid en buiksingewan„ den, vergezelt. [Dit is geen gocd Nederlandsch.] Houdt
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deze toeftand in de huidvaten langer aan , dan wordt
de warmte-ontwikkeling in de haarvaten geftoord ; de
turgor vitalis neemt af; de levenskracht en tevens
het gevoel vermindert ; de omloop van het bloed vertraagt of houdt geheel op , waardoor het uit de pere-,
pherie naar de grootere takken wordt teruggedreven.
Strekt zich deze werkeloosheid of torpor der huidzenuwen tot de grootere, de takken der bloedvaten omgevende zenuwen uit , zoo trekken zich ook deze te
zaam , de pols aan de hand wordt kleiner , gefpannen,
draadvormig , houdt eindelijk geheel op , en krimpt als
het ware op tot de arteria brachialis, waar men den
„ pols foms nog kan gewaarworden , terwijl ten laatfte
„ de carotides nog kloppen en dan ook deze ophouden.
„ Eindelijk wordt ook het fystema capillare van andere
„ organen, en vooral der longen , in dezen krampachti„ gen toeftand betrokken ; alsdan wordt het hart over„ flelpt met bloed; het parenchyma der longen laat geen
• bloed [geene genoegzame hoeveelheid] meer door, wes„ halve ook de groote bloedvaten daarmede gevuld , en
„ de oxydatie verhinderd wordt; het bloed verkoolt , en
wegens belette beweging wordt het dikker,, het ftremt
in de aderen. Dit pabulum vita hu ontbrekende ,
„ zoo kan het ook de zenuwen niet meer daarvan bedee„ len ; de werktuigen worden in hunne verrigtingen be„ lemmerd ; overal ontbreekt het aan eenen normalen
„ prikkel ; de haarvaten van alle deelen worden buiten
„ activiteit gefteld , zij vallen te zaam ; alle groote
„ vaten van de inwendige holten , als hoofd- , borst„ en buikholten , worden met zwart geronnen [ver„ dikt] bloed tot berftens toe opgevuld ; eindelijk ver„ mag het hart het reeds in de aderen geftplde bloed
„ niet meer voort te nuwen ; de omloop flaat fill ;
„ de mensch flikt in ziln eigen bloed; — ziedaar het
„ ware beeld van onze Aziatifche Cholera!”
Nadat nu de Schrijver in deze phy/iologifche daadzaken het algemeene beeld der Aziatifche Cholera gefchetst
heeft , leidt hij daaruit alle beftendige pathologifcbe ver-
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„
„
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fchijnfclen of , welke bij de Cholera gevonden worden
waaruit moet blijken , dat zij in deze ziekte moeten en
in geene andere kunnen gegrond zijn, ja zelfs dat flechts
zoodanige geneesmiddelen dezelve kunnen genezen , wake
deze eerfte oorzaak uit den weg ruimen , en dat zonder
dit er geene grondige genezing op volgen kan ; terwijl
tevens uit de lijkopeningen wordt aangetoond, dat al hetgeen door waarneming kan ontdekt worden met deze pathogcnie overeenftemt.
Rec. moet bekennen , dat hij den logifchen gang van
den Schrijver hierin bewonderd , en , ,bijaldien ook niet
alles daarin overeenftemt , ten minite bet voorname doel
bereikt wordt , orndat het met de ervaring in deze
ziekte ftrookt.
Verder verdeelt de Schrijver de Cholera paralytica in
cephalica , thoracica en abdontinalis , en tracht zulks
door lijkopeningen te bewijzen ; waarin wordt aargetoond,
dat bij alle aan .z.L.-,iatifche Cholera geftorvene lijders in
deze deelen bet bloed onregelmatig opgehoopt gevonden
wordt , nogtans met dit onderfcheid , dat bet in deze
holten niet overal , in evenredigheid der ruimte , regelmatig verdeeld is , maar fours meer in de groote vaten
van den onderbuik , dan wederom meer in die der borstholte of van het hoofd wordt aangetroffen , met dat gevolg , dat deze verfcheidenheid van organifche afwijkingen ook een groot verfchil in de uitwerkingen of fymptoman moet te weeg brengen , hetwelk de Schrijver door
de ervaring poogt te ftaven. Trouwens zoodanige lijders , welke aan de zoogenaamde Cholera atonita plotfelijk of binnen weinige urea flierven , trokken zijne bijzondere aandacht ; en de refultaten van vijf lijkopeningen, die NIEUIVENHUYS in zijn werkje opgeeft, van
fubiet aan Cholera overledene voorwerpen , bewezen ,
dat aldaar eerie buitmgewone ophooping van bloed binnen den fchedcl plaats had.
Bij de Cholera thoracica vooronderftelde hij , dat bij
cenige lijders, die bijzonder over eene anxietas inpr,ecordigs geklaagd hadden , en waar de ademhaling meer dan
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gewoonlijk belemmerd was , de ophooping en aandrang
van het bloed in de groote vaten van de borst , en vooral
in de arterhe et venee pulinonales en de boezems en
ooren van het hart , grooter was , dan bij lijders , waar
deze verfchijnfelen in eenen geringeren graad plaats hadden. Vermits hij echter in dit geval niet in that was,
zoo vele daadzaken bijeen te zamelen , als tot een bcwijs noodig waren , geeft hij zulks ook weer voor een
vermoeden dan wel voor eene door genoegzame daadzaken geftaafde ondervinding.
(Het vervolg en hot hierna.)

lets over den in de Geneeskunde gebruikelgken Bloedzuiger,, enz. Naar het Hoogduitsch van A. w. L.
SCHEEL. 's Gravenhage, bij W. P. van Stockum.
1835. In gr. 8vo. 71 Bl. f : -75.
Dit boekje kan zijne nuttigheid hebben ; en daar de
aanwending der bloedzuigers in de Geneeskunde zoo belangrijk is , en men in ons Vaderland niet altijd even
fpaarzaam met de eens gebruikte bloedzuigers omgaat ,
is het veelligt niet ongepast , in dit Tijdfchrift opmerkzaam te maken op de handelwijze des Schrijvers , orn
dezen dieren na het zuigen het bloed weder te ontnemen.
Hij legt ze daartoe op een' verwarmden doch niet te
heeten fchotel , en befirooii hen , terwij1 zij onophoudelijk door elkander geroerd worden , met zeer fijn poeder
van foda , waarna zij het bloed wederom grootendeels uitfpuwen. Men wascht ze dan eenige malen met laauw water af, legt ze op een' anderen fchotel, met fuiker beftrooid , roert ze daarin om , wascht ze andermaal , doch
nu met koud water, af, en zet hen in een glas met koud
water, waarin eenige fuiker opgclost is ; nadat ze hierin
24 uren vcrtoefd hebben , kan men ze in fchoon water
plaatfen. Op deze wijze kan men de bloedzuigers Ian-
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gen tijd om de drie dagen tot zuigen bezigen. Ook
kan men ze voorzigtig uitdrukken , en in fuikerwater
het overige bloed laten uitfpuwen ; maar dit uitdrukken
vereischt te veel tijd , wanneer men een groot aantal
bloedzuigers te gelijk gebezigd heeft. — Overigens bevat dit boekje veel over de natuurlijke gefchiedenis en
de voortplanting der bloedzuigers , 't geen wel grootendeels uit andere buitenlandfche , werken bekend is , maar
hetwelk in ons Vaderland zekerlijk nog voor velen nieuw
en onbekend wezen zal. Wij gelooven dus , dat de vertaling van dit werkje aan onze landgenooten niet onaangenaam zijn kan. Drukfouten vonden wij flechts weinige,
zoo als op bl. 3 gebruikt voor gebruik , maar wel bier
en daar enkele Germanismen , die evenwel aan de verftaanbaarheid van dit gefchrift geen nadeel van eenig be,
lang veroorzaken.

lets over de Kometen. Met een Kaartje , voorflellende
de loopbaan der Komeet van HALLEvin1835. Door
w. GLEUNG, J R ., Math. et Phil. Cand. Te Groningen, b;" J. Oomkens. 1835. In gr. 8vo. f : -30.

D it lets is eene Voorlezing , welke de Schrijver voorgedragen heeft in het Genootfchap : Ter bevordering
der natuurkundige Wetenfchappen , en welke, geplaatst
in het Tijdfchrift voor Onderw !yzers en ter' bevordering
der huifelilke Opvoeding van 1835. No. 3 , thans ook ,
ter bevordering van meer algemeene bekendmaking zoo
het fchijnt , afzonderlijk te verkrijgen is. — Is de Schrijver van dit lets een zeer jong mensch , wij willen zijnen lust niet uitblusfchen ; maar al wat met infchikkelijkheid aangehoord is , behoeft daarom nog niet gedrukt
te worden. Intusfchen , wie jets oppervlakkigs over de
Kometen wil lezen , hij leze dit lets.

I. F. VAN OVER IVI EER FISSCHE R, HET JAPANSCHE RUE.

637

Bdrage tot de kennis van het .Tapanfche Rijk, door J. F. v A N
OVERMEER FISSCHER, 4mbtenaar van Nederlandsch
Indii, laatst te Japan. Met Platen. Te Ainflerdain, bij J.
Muller en Comp. 1833. In gr. 4to. VIII en 320 bladz. f 24 - :

A an den oostelijkften uithoek van ons Halfrond ligt een Rijk,
door oudheid, onveranderlijkheid van gebruiken , een beftaan
van zesentwintig Eeuwen, en eenen finds twee Eeuwen on.
gefloorden vrede merkwaardig, hetwelk zichzelve gedurende
die tweehonderd jaren vrijwillig van alien omgang en handel
met andere Natien heeft gefpeend, onze landgenooten alleen
uitgezonderd. Er rust dus in zekeren zin eene zedelijke
verpligting op ons , als leden der groote Europefche Maatfchappij , om, als alleen gewettigde berchouwers , aan de
geletterde wereld de berigten van dat land en yolk, die voor
ons alleen toegankelijk zijn, mede te deelen. Hoe is aan die
verpligting voldaan? Onze oude Oostindifche Maatfchappij ,
uit den aard barer inflelling achterhoudend gelijk de oude
Kcirthagers, begreep, dat haar belang medebragt, hare Europefche broeders in MERCURIUS niet al te belust te maken naar de verbodene vrucht , ten einde niet van derzelver
zoet den eeh' of anderen
te worden beroofd, gelijk zij
voor
zelve , hoezeer vroeger voor
eene bende zeeroovers uitgekreten, den Portugezen wel den voet geligt hadden. Vandaar,
dat, vöd•r het einde der zeventiende Eeuw, geen enkel werk,
behalve de weinig voldoende berigten van C A R O N en M o NTANUS, door ons over Japan werd wereldkundig gemaakt.
Het beroemde werk van KaMPFER, door alle deskundigen
voor het meest omvattende en waarlijk klasfieke over Japan
gehouden, was van eenen Duitfcher,, wel is waar grootendeels getrokken uit de papieren en aanteekeningen van c AMP[Hs , die wij echter zonder liefdeloosheid mogen vermoeden , dat zonder KaMPFER het licht wel niet zouden hebben gezien, maar in de Archiven van Batavia zijn begra.ven gebleven. De berigten over Japan door THUNBERG
in 1776 waren het werk van een' Zweed. Eerst in de laatfte
tijden, nadat de flagboom van het Monopolie der Compagrile is gevallen , heeft Europa van de Nederlanders rijke be..
rigten over het oostelijkfte Rijk der wereld ontvangen. Dat
Wij door de Rusfen, door LANGSDORFF en GOLOWNIN
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werden voorgekomen, was de fchuld der omftandigheden, die
de gemeenfchap met Europa zoo zeer flremden , dat de Nederlandfche vlag de Oosterfche zeeen niet konde klieven.
Doch de doorkundige TITSINGH had bouwitoffen van het
grootfte belang verzameld; maar hij flied buiten het Vaderland , (hetwelk federt de inlijving van 1810 toch niet meer
als flaatkundig ligchaam beflond) en zijne papieren geraakten in handen des vreemdelings. De Heer MEYLAN, Oud
Opperhoofd , heeft in een kort beflek zeer zaakrijke befigten
gegeven. De Herinneringen nit Japan van den onlangs overleden' verdienftelijken D o EF F zijn vooral voor onze jongite
Gefchiedenis op Decima van belang, en handhaven de eer
van ons gedrag omtrent de Rusfen en in de flandvastige verdediging onzer vlag tegen de listen van RAFFLES; maar
over het land zelve en de zeden en gebruiken was hij minder uitvoerig, en hierin wordt op eene uitnemende wijze
voorzien door het onderhavige werk. De waarde daarvan
laat zich reeds daaruit opmaken , dat onze trotfche overzeefche naburen , voor welke bijna niets in de letterkundige wereld , wat uit Holland komt , naar den zin is, in hun beste
tijdfchrift dit werk van F I S SCHER, benevens dat van MEYLAN, als de beste nieuwere bronnen over Japan , naauwkeurig ontleed hebben, en daarbij tevens de pracht der uitvoering van FISscHERhebben bewondercl ; iets , 't Welk voor
Engelfchen zeer fterk is, en een bewijs oplevert, dat wij
hier een wezenlijk kunstwerk hebben geleverd.
De Heer VAN OVERMEER FISSCHER, vroeger Ambtenaar op Japan, had eene keurige verzameling van hoogstbelangrijke zeldzaamheden bij elkander gebragt , die een tijdlang in de Hoofciflad des Rijks door velen met groot genoegen is 'bezigtigd geworden. Thans is die kostbare verzameling ineengefmolten met het rijke Koninklijke Kabinet
van Zeldzaamheden , hetwelk omtrent Chindfche en Japanfthe
voorwerpen wel bezwaarlijk zijns gelijken heeft in Europa.
De verzamelaar geeft in de Voorrede met veel befcheidenheid to kennen , dat het werk, hetwelk wij bier aankondigen,
ilechts dienen moet , om op die verzamelingen de aandacht
te vestigen , en het bezigtigen derzelven te veraangenamen.
Doch dit boek levert ons veel meer, dan zulk eerie handleiding: het is ook op zichzelve , zonder eenige kennis aan
het Haagfche Kabinet, eerie bijdrage, of liever meer dan
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eene bijdrage, eene keurige fchets van Japan, zoo wel ten
aanzien van deszelfs natuurkundige als verflandelijke en zedelijke gefteldheid , en in een' doorgaans vloeijenden, gemakkelijken en duidelijken flij1 gefchreven , overheerlijk
gevoerd , wat druk en papier betreft , en voorzien met nitmuntende platen, volgens Japanfche originelen, verfchillende
voorwerpen van dat Rijk of zinnebeeldige figuren voorfiellende. Reeds tegenover den titel ziet men eene van de
laatfle foort, (behoorende tot de algemeene Inleiding)
als fymbool van Japan, FOEICE en S E N N o, volgens deze
eilanders het eerfle menfchenpaar, benevens eene voorflelling
der Wind- en Dondergoden , alsmede van het keizerlijk wapen,
door den kraanvogel , of zinnebeeld des geluks , befchermd.
Voorts heeft men zulk eene plaat voor elke der twaalf
overige Afdeelingen van dit werk, namelijk: Aardrijkskunde
en Landgefieldheid; Wetenfchappen; Oud- en Zeldzaamheden ;
Schilder- en Teekenkunst ; Godsdienst ; Krijgskunde en Oorlogstuig ;Pracht eta Weelde ; Uitfpanningen en Vermaken ; Dieren,
Planten enz.; Huishouding en Kleeding; Ambachten , Gebouwen en Vaartuigen ; diverfen, waartoe behoort eene Reis
van Java naar Japan , Befchrijving van het Eiland Decima
en van de Reis naar de Hoofdjlad van Japan, hetwelk men
misfchien onder den titel van Reisverhaal des Schrijvers had
kunnen zamenvatten.
Eene doorloopende fchets van dit werk zal de Lezer niet
van ons vergen. Wij voor ons zouden daartoe wel lust gevoelen, daar de voorraad rijk , uitlokkend en aangenaam toebereid is, en eene groote menigte van zulke bijzonderheden
behelst , die, nit den aard des yolks en der zeden geput,
hetzelve in zekeren zin nog beter, wat het karakter betreft ,
leeren kennen, dan KaMPFER. Nemen wij flechts iets nit
de algemeene Inleiding, die ons een algemeen denkbeeld van
de Natie en hare Gerchiedenis geeft (bl. 26-30). Eerzucht
is een hoofdtrek in het algemeene volkskarakter , en heerscht
van den Forst of Landsheer (der onderfcheidene provinciän)
tot den minflen onderdaan. Elk wil al hooger en hooger
klimmen, om deel to hebben aan de groote uitwendige onderfcheidingen , die naar mate van den rang telkens vermeerderen, (want er is geen praalzieker yolk dan de .Tapanners.)
Den eerften rang bekleeden de Vorflen en Edelen ; dan de
Ambrenaren; vervolgens de Geleerden , en daarna de Kunftenaars en Handwerkslieden , die om hunnen keurigen arbeid
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met regt hooggefchat worden. Daarom hebben zij ook eenen
afkeer van hetgeen door de hedendaagfche

machinerie wordt

vervaardigd, als welke de menfchen tot werktuigen vernedert , in zoo verre zij aan hunnen arbeid niets kunnen veranderen of verbeteren, maar

of flechts dienstbaar zijn aan de
of buiten

machine, (wier uitvinder alleb verdienile bezit)

werk geraken en nieuwe behoeften moeten uitvinden, die in

Japan als een groot kwaad befchouwd worden. (Is deze wijze van redenering niet een bewijs van een denkend y olk? en
hebben zij niet in zeker opzigt gelijk , wanneer men in Bur,w Ell' s England and the English ziet , tot welken ongehoorden , ziel- en ligchaambedervenden arbeid aankomende knapen
bij de ftoommachines worden genoodzaakt of — weggezon.

Japan de welvarendile klasfe,
dus veel verdienen. De reden
hiervan is , omdat de .Tapanners over 't algemeen te trotsch
zijn, (even als de oude Romeinen) om zich aan het verdienen van geld toe te wijden. Maar, even als bedienden, tot

den?) De kooplieden zijn in
daar zij niet talrijk zijn en

het gevolg van eenen Vorst re behooren , en daardoor onderfcheidingsteekenen te bekomen , dit achten deze lieden, die
geen denkbeeld hebben van onze

onafhankelijkheid, voor een

geluk, hetwelk hun veel gelds waardig is. De boeren zijn
arm, en bewonen ellendige hutten. De laagfte klasfe zijn
de villers, die tevens gevangenbewaarders en beuls zijn, en
die men, even als de Inds/eke Paria's, met affchuw behandelt. Zij worden niet eens onder de volkstelling begrepen,
maar mogen nogtans op de laatfle en eerfte dagen des jaars
aan de huizen rondgaan om te bedelen , en bij den vreemdeling altijd.
(BI. 31.) Daar alle flanden in de Maatfchappij zoo
geregeld zijn, heerscht er eene groote orde, en , de afgunst der ondergefchikten mag in hun hart wonen, uiterlijk
durven zij die niet openbaren.
(B1. 33.) De regtsoefening in

japan

is geflreng en zelfs

wreed, maar onpartijdig. Elk moet zichzelven verdedigen,
en men kent zoo min hooger beroep als Advocaten. De gevangenisfen voor halstnisdaden zijn zulke rampzalige hokken,
dat zij de bewoners naar de teregtftelling doen fmachten.
De Grooten onttrekken zich aan de doodftraf, die bier nog

Europa, veeltijds, door
zich den bulk open te fnijden, waardoor hun geflacht in alle

fchandelijker wordt gerekend dan in

eere blijfc; en de kinderen den post des vaders behouden.
(lets dergelijks had ook te

Rome plaats onder de twaalf eerfte
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Cefars. De zelfmoorder heet dan flechts aan den binnenkant flood; de zoon bekomt den post des vaders , en
neemt den rouw over hem aan. Over 't algemeen is het
Befluur zachter in de Vorflenlanden , dan in de keizerlijke Domeinen. Doch die geflrengheid heeft de heilzame
werking, van de misdaden, zoo wel als de regtsgedingen,
zeer te verminderen. Dit words ook veel daardoor be.
werkt, dat de wijken des nachts met hekken zijn afgefloten , en dat de hoofden der huisgezitinen im elke wijk,
order toezigt van eenen fladsambtenaar, zelve met de Policie belast , en voor het gedrag der aan hen ondergefchikten
in die buurt verancwoordelijk zijn. Dus is er nergens eene
fchuilplaats voor een' misdadiger , te minder , daar niemanct
verhuizen kan, zonder een bewijs van goed gedrag van zijne
wijk te kunnen vertoonen, waaronder ook behoort, dat hij
geene

onteerende fchulden gemaakt heeft , d. i, die uit weel-

de , knevelarij, fpeelzucht of fpeculatie ontflaan. (Wat zou
er op Meidag te

ilinfierdam minder clrukte zijn , zoo die wet

eens bier te lande wierd ingevoerd!) Eindelijk zijn er geheime fpionnen van het Hof, die , tot in de afgeiegenfle ProvinciGn toe , alles komen befpieden , en waarvan de Schrijver
een treffend voorbeeld bijbrengt van eenen

Japanner ,

die hem

met allerlei voorwerpen had voorzien, waarvan de uitvoer
verboden was , doch die terftond op het zien en herkennen
van zulk eenen fpion dien handel flaakte , doch gelukkig nog
ongearaft bleef. De vrees voor deze lieden belemmert alle
vrije uitboezemingen van den

Japanner over zaken van alge-

meen belang zeer.
(B1. 44). De geldmiddelen van het Rijk zijn in de beste
orde. Zij hangers alleen van den landbouw af. Zelfs worden de bezoldigingen Corns

in natura

met rijst voldaan. Dus

is een misgewas eene algemeene ramp , niet alleen voor den
landman, maar ook voor den Staat. Voor een' overrijken
zegen des Hemels fchijnt men er minder bang te zijn dan in
onze hoogbefchaafde

Europefche Staten, waar men in zulk

een geval, in fpijt van dien zegen, den armen door kunstmatige rijzing dour brood doet betalen. Staatsfchulden zijn
er niet. De eenige belasting is van een vijfde der veldvruchten , gelijk josEP H zulks v66r veertig Eeuwen in

Egypte

invoerde. Voor de fledelijke behoeften en de eerdienst moeten er echter zoogenaamde srijuillige
130EKBESCH, 1835. NO. 15.

giften opgebragt worUu

J.

642

v ra

()VERMEER FISSCHER

den. Dc handel is volkomen vrij ; doch overal worden dien{len door kleine gefchenken vergolden.
(B1. 48). De Schrijver geeft een bekoorlijk tafereel van
het voorkomen des lands , en van de aangename verfcheidenheden der winkels in de groote fteden. Zonderling is het
echter, dat men tot het vervoer van perfonen geene last.
dieren, maar menfchen gebruikt. De posterijen tot dat vervoer zijn eene flaatsinrigting.
(B1. 57.) Men houdt de Regering van
volflagen

Despotismus. Dit

Japan

voor een

is het geval niet. Iedereen is

aan de wetten gebonden , en mag den ondergefchikten niet
willekeurig behandelen.

Niernand is in Japan hovels de Wet.

Die wet dient , om veiligheid voor perfonen en eigendommen
te verzekeren. floezeer zelfs de Keizer oude inftellingen
ontzien moet , blijkt daaruit , dat , in weerwil der moeijelijkheden . , die er van tijd tot tijd met de Hollanders zijn gerezen,
de Keizers echter altijd den pas, of vrijbrief tot handel, door

GONGEN,

den flamvader van het tegenwoordige Vorflenge-

flacht , hun verleend , hebben moeten ontzien. De

Japanner

leeft in diepen , beflendigen vrede ; hij behoeft voor geene
verwoesting van zijn land of voor oorlogsbelasting te vreezen. „ De

Japanner,

die zijnen pligt betracht is volkomen

„ vrij en onafhankelijk.

Slavernij is een onbekend woord ,

„ en zelfs worden er geene leendienflen zonder belooning ge.
5,

vorderd. De nijvere ambachtsman float in hooge achting;

„ de mindere klasfen hebben weinig behoeften ; terwijl het
„ gezegend klitnaat en de vruchtbare grond eenen overvloed
), van voortbrengfelen opleveren , die voor eene dubbele be„ volking voldoende zouden kunnen wezen. Armoede tot
„ broodsgebrek is in

Japan

onbekend, en de beleefde en

„ zachte omgang van den meerderen met den minderen boe„ zemt algemeene tevredenheid en vertrouwen in. Elk ge„ voelt zich in zijnen fland gelukkig: de knecht zoekt zich
„ niet te verheffen boven zijnen meester; de jeugd tracht
van zijne (hare) vluggere vermogens geen misbruik te ma„ ken , om den ouderdom het gezag te ontwringen. Ik on„ derwerp met bercheidenheid deze uitweiding aan een lege„ lijk , en vraag , of men zeggen kan, dat er in een land
„ Despotismus beflaat , waar de wetten, en die flechts al„ leen, regeren, waar elk voor de wet volkomen gelijk is,
„ waar alles ftrekt om perfonen en eigendommen te belcher„ men , waar de meerderen de minderen niet met trotschheid
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maar met zachtmoedigheid behandelen ; en eindelijk neem
,9

ik de vrijheid te vragen, of de hooggeroemde verlichting

„

onzer dagen tot nog toe in flaat is geweest , diezelfde

„ heilrijke uitkomften en voordeelen wel aan een' eenigen

„ der Europefche Staten, in gelijke mate als in Japan,

te

„ verzekeren ?"
Wij hebben deze plaats geheel overgenornen , deels mu
daardoor een flaaltje te geven van den goeden en niet onbevalligen flijl, deels om de firijdigheid dezer befchouwingswijze van

Japan

met de gewone, zoo als men die onder an_

deren bij 1HONTES Q U I E U aantreft. Wij gelooven
dat onze Schrijver,, verliefd op

Japan,

het portret zijner

fchoone eenigzins gevleid heeft. (Wij brengen flechts bet
verbod van alle zeevaart en omgang met vreemdelingen, en
het wreede beginfel, dat zelfs

onwillekeurige overtreding van

's Keizers bevelen eenen ambtenaar fchuldig , ja doodfchuldig maakt , bij, ten bewijze, dat het toch in alien deele zOO
fraai niet is, als het bier gefchetst wordt.) Maar nail den
anderen kant komen alle bevoegde regters , alle perfonen,
die, van wege onze Regering naar

Japan

vertrokken zijnde,

aldaar gewoond hebben, in den lof dezer Natie overeen,

Rus ooLo vvJapanners gevangen, volkomen in. Ze-

en met dien algemeenen won ftemt ook de
NIN, fchoon bij de

dus de denkbeelden omtrent de bardheid der wetJapan , bij ons verfpreid , overdreven.
Dat aithans de Keizer even min als de Europefche Monar.
chen , ja als de Koning van Engeland, naar grillige willekeur,
kerlijk zijn

ten en Regering in

maar door Staatsraden en Ministers regeert , blijkt op bl. 23,
waar wij zien , dat de Keizer zich blootelijk met pligtplegingen
en ceremonial bezig houdt , terwijl men de bemoeijing met de
bijzonderheden der regering heneden hem oordeelt ; bet Befluur
ftaat eigenlijk aan zeven eerfte en zes tweede Rijksraden en
twee Tempelheeren ,

(inquifiteurs,

vooral ten aanzien van

Christenen) onder de voorzitting van eenen Rijksbefluurder.
„ Wanneer de zaken in hunnen Raad zijn afgehandeld, wor„ den ze aan den Keizer ter bekrachtiging voorgelegd , en
„ in het zeldzame geval, dat deze zijne goedkeuring mogt
„ weigeren , wordt de beflisfing der drie fcheidsmannen of

„ Arbiters ingeroepen, zijnde de drie naaste verwanten, of de
„ vermoedelijke erfgenamen der kroon. Wanneer in die uitfpraak de Keizer in het ongelijk wordt gefteld, fchiet hem
niets anders over, dan zich aan het gezag te onttrekken
Uu2
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„ en zijnen zoon te laten opvolgen ; maar indien zulks
„ Ministerie treft , is daarmede het leven van hem gcmoeid,
„ die de zaak het flerkst doorgezet beeft." Hieruit ziet

Japan niet eens de magt heeft, geEngeland , om naar verkiezing van Mi-

men, dat de Keizer van
lijk de Ironing van

nisters te veranderen ; maar aan den anderen kant ontdekt
men in deze geheele handelwijze weder de al te veelvuldig
toegepaste dooditraf, en de minachting voor 's nienfchen level] ,
die er iu de zeden en in de wetten van

Japan

doorftraalt.

Omtrent de zeden prijst VAN OVERMEER FISSCHER
(bl. 61) de

Japanfche vrouwen, (die, terflond Da bet hu-

welijk , door verw, blanketfel, zwartmaken der tanden, affnijden der wenkbraaiiwen en witpleisteren der ' wangen, afzigtig leelijk worden gemaakt) als door huwelijkstrouw uitmuntende. De mannen daarentegen geven zich aan omgang
met bijwijven over; ook zijn de huizen der ontucht, vooral
in de gtoote fleden , zeer menigvuldig.
(BI. 63.) De bevolking wordt, met de bezitttingen op

.Tesfo, Corea en Lieoukeou , op 34, door fommigen zelfs op 40
millioenen begroot ; dus eene volksmenigte, welke tusfchen
die van Frankrijk en Rusland in 't midden ftaat. De vrouwen zijn talrijker dan de mannen.
Docli, op dezen voet voortgaande, zou ons verflag veel

te

breed uitloopen. Wij hebben ons echter het vermaak niet
kunnen ontzeggen, om van dit oorfpronkelijke werk van
eenen Landgenoot, over een zoo weinig bekend en toch zoo
merkwaardig gewest, lets meer, dan b. v. over eene vertaling
of eenen Roman, (waarvan dit werk er een paar dozijn
opweegt) te zeggen. Wij zullen omtrent het overige veel korter zijn, daar bet cello Hoofdfluk zekerlijk bet merkwaar-

natuurlijke gefleldheld des lands, alsmede de voortbrengfelen nit bet delffloffe-

digile is. Het tweede Hoofdfluk omvat de

lijke rijk , waarvan flechts de kopermijnen thans voorwerpen voor den uitvoer opleveren. Ook wordt bier van de
Provinciat

Corea, de Lieoukieou-eilanden en Tefo gefproken.
wetenfchappelijke befcha-

In bet derde handelt men over de

ving , bet Alphabet en het woordenboek, door den zeer
onlangs overleden' Heer DOEFF vervaardigd en door onzen

Europa overgebragt; over
Hollandfche wetenfchappelijke
werken (het fchijnt waar, 't geen de Quarterly Review zegt,
dat men meer Hollandsch kent te .redo dan teParijs); over de
Schrijver volgens een affchrift naar

de kennis der

Japanners

g eneeskunde der

aan

japiT pnerc hunne leergierigheid enz, (Vol.

HET jAPANSCHE RIjk.
gen& GOLOATNIN kunnen
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alle Japanners lezen en fehrnven.

Zoo ver hebben wij bet zelfs met onze Armenfcholen nog niet

Ilullandsch-Japanfche zaoudheden
en zeldzaamheden. Daarin wordt gefproken van de weerminnen , die men in Japan gevangen wil hebben, doch die

gebragt.) Hier achter komen eenige

menfpraken. Kort is het volgende over 's lands

flechts een fabrikaat zijn , waarmede men het yolk misleidt;
van zeer oude handfchriften (van vdOr 2000 jaren ! enz.) Her
vijfde loops over de

fehilder- en teekenkunst.

Men kent

de olieverw niet ; goede portretfchilders hebben zij niet ; de

Grieken , mar een'
typus bewerkt te zijn. Bij deze gelegenheid words ,
volgens Japanfehe teekeningen, over de gebruiken bij de ongezigten fchijnen , even als bij de oude

vasten

derfcheidene tijdperken van 's menfchen leven gehandeld. De

Godsdienst is het onderwerp des zesden Hoofdfluks , met de
Sinto , (de oude Godsvereering)
waarvan de Dayrie of geestelijke Keizer het hoofd is, en die
ook hare kluizenaars of monniken heeft, de Budsdo- of Siakaleer, (van Ceylon over Tibet en Ava door geheel het Oosten
verfpreid) en de leer van c o N F u c los, beide uit China
gekomen. Krijgskunde en oorlogstuig worden in bet zevende
drie gewettigde fekten van

Hoofdfluk vermeld. Nog blijft het y olk, hoe vreemd zulks
fchijne , na eenen tweehondercijarigen vrede, een moedig,
her en krijgshafcig y olk. Wraakzuclit is hun als aangeboren.
Kluchtig is .de afbeelding, voor dit Hoofdfluk, van een'

panfchen

ja-

veldheer. Voorts behandelt men hunne krijgskun-

(lige inrigtingen; gelijk

pracht en weelde

in het achtfle

Hoofdfluk. De veranderingen der Mode kennen zij niet;
alles blijft bij hen Eeuwen lang in denzelfden, ook omtrent de kleeding en woning voorgefchreven' vorm , die ook
den Keizer beheerscht , 'en hem verbiedt zijn paleis te verlaten. Voorts worden die vormen, alsmede het

.Tapanfche

huisraad en fees ten, hier eenigermate befchreven; doch
daaromtrent verdient TITst N G n's ook in onze taal over-

de Hulvelijks- en Begrafenisplegtigheden,
vermaken, in het negende Hoofdiluk, natuurlijk. De Japanners zijn

gebragte werk, over

te worden nagezien. Van bier is de overgang tot de

daarop uitermate gezet , en rekenen die bijna als pligt; ook
moeten daarin alle buisgenooten deelnemen. Hunne muzijk
is Hecht. Zij hebben ook tooneellpelers , die echter weinig
geacbt worden, boezeer het tooneel de verwacbting des
Schrijvers te boven ging en het Yolk die ultfpanning zee?

GIG J. B. VAN OVERMEER FIS SCHEE, HET JAPANSCIIE EIJIC,
bemint. De vrouwen houden zich ook met het maken van alterlei handwerken bezig. Hier volgt de Schrijver hoofdzakelijk
den Heer MEI'L A N. De overgang van dit onderwerp op

Japan's dieren en planten,

in het tiende Hoofclftuk, is een

wat Iterke fprong. Dit laatite is kort , en men vindt daarin
weinig nieuws. De aardappelen zijn derwaarts overgebragt,
doch maken zoo min als de groenten veel opgang. Het
elfde Hoofdfluk befchrijft de

huishouding en Heeding ,

en

loopt this eenigzins met het achtfie ineen. Lieden van aanzien hebben een brandvrij pakhuis bij hunne mooning. De

ambachten, gebouiven en v\aartuigen

zijn het onderwerp des

twaalfden HoofclItuks: de plant Itch eene drifhpers voor, die
federt vele Eeuwen, doch flechts gelijk bij ons in de
kindschheid dier kunst, in gebruik was. De

Japanners zijn in

de ambachten, die zij meest zittende oefenen, doorgaans zeer
handig, hoewel hun de geinakkelijke werktuigen, die wij
bezitten, ontbreken. Eindelijk befchrijft bet dertiende of laatite de reis des Schrijvers van

pan

in 1820, de

Nederlandfche

Batavia naar JaDecima en de

Faktorij te

leefwijze onzer laudgenooten aldaar, alsmecie de verpligte
reis des Schrijvers naar

.redo ten Hove in 1822, die men ook

in het werkje van DOEF F vindt befchreven. Ook bier vindt
men meer de befchrijving der plegtigheden dan der bereisde
landftreken; eent bewijs , dat het niet vergund wordt, deze
naauwkeurig op te nemen. Dit Hoofdfluk heeft drie heerlijke platen,

.Tapanners voorftellende. Over 't geheel zijn de platypographifche uitvoering, (Tiede Heer

ten voortrefFelijk, en de

F I S S CHER alleen op zijne , kosten (naar wij vernemen) ge:

daan heeft, flrekt hem zeer tot eere. Wij hopen, dat een
goed vertier van dit pracbtwerk hem eenigzins zal fchadeloos flellen.

Deutsch-Niederldndifches TafchenwOrterbuch, enthaltend aile
gebra.uchliche WOrter,, nebst Angabe ihres Gefchlechts ,
and ihrer fowohi eigenthilmlichen als bildlichen Bedeutung,
fowie Anweifung zur Erliiuterung der Declination. Herausgegeben von J . c. DE 'WILDE, Lehrer zu Dordrecht. Ifier

NederMndsch-Hoogdziitsch Zakwoordenboek ,
bevattende wile gebruikelijke woorden , bcnevens opgave van
derzelver gellacht, en derzelver zoo wet eigenlijke, als on-

Theil. 1832. —
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eigenlke beteekenis. Tide Dee/. Te Dordrecht, bij Blusf6
en van Braam. 1833. In 12mo. Te zanier; VI, 1358 bl.

f -:
Ooze Letterkunde is niet rijk aan Woordenboeken voor de
nieuwere talen, en de uitgegevene voor het Fransch, Engelsch en Hoogduitsch (want andere talen komen niet eens
in aanmerking) laten veel to wenfchen over , wanneer men
dezelve vergelijkt met den omvang, den rijkdom en de kracht,
welke die talen in onzen leeftijd verkregen hebben. Dit geldt
inzonderheid van de Woordenboeken voor het Hoogduitsch.
De arbeid van KRAMER en MOERBEEK moge bij deszelfs
verfchijning wezenlijke verdieniten hebben gehad: die arbeid
is thans geheel onbruikbaar geworden, daar de fchier ongeloofelijke vorderingen in de ftudie der Duitfche taal, en de
gewigtige veranderingen, welke zij, ten gevolge daarvan, in
fchrift en fpraak ondergaan heeft, van dien tijd of dagteekenen. De later bier uitgekomene Woordenboeken zijn van te
geringen omvang, dan dat zij aan de tegenwoordige behoeften zouden voldoen , en fchijnen ook in de bewerking niet
te beantwoorden aan de hoogte, waardp , door den vereenigden arbeid van voortreffelijke Taalgeleerden en Schrijvers,
het Hoog- en het Nederduitsch in onze dagen flaan. Rec. blijft
daarom den wensch koesteren, dat een Geleerde, doorvoed
met de kennis der oude en nieuwere , met name der beide genoemde talen , en in ftaat om den arbeid van rnannen , als ADELUNG,
de Gebroeders GRIM M, GRaFFE, BILDERDIJK, SIEGENBEEK, LULOFS en anderen, te waarderen en te gebruiken, zich eens verledige, om een volledig Hoog.Nederduitsch en Neder-Hoogduitsch Woordenboek zamen to ilel-•
len. Zulk eene onderneming, die alleen met Nederlandfche
bezadigdheid, naauwkeurigheid en vlijt in eenige jaren ten
uitvoer zou kunnen gebragt worden, zou vrij wat meet., algemeene en bijzondere taalgeleerdheid vereifchen , dan de vervaardiging van een Woordenboek voor eenige andere nieuwere taal, zoo wel om de rijkbeid, den wijsgeerigen geest en
de naauwe verwantfchap van het Hoog- en Nederduitsch, als
om het verbazend verfchil , hetwelk, door het zeer onderfcheiden volkskarakter,, zich tot in de fijnile beilanddeelen en
den geheimfien organismus der beide talen openbaart. Rec.
kent geen' Geleerde in ons Vaderland, die, naar zijn oordeel, bewezen heeft, voor zulk een' belangrijken arbeid meer
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berekend to zijn, dan de Hoogleeraar L u I. 0 F s , en hij
fchroomt niet dit bier uit te fpreken, wel overtuigd, dat de.
vervaardiger van een Woordenboek wat meer is dan „a harmless drudge, that. bufies himfelf in tracing the original, and
detailing the lignification of words," gelijk de gramme j oil NS 0 N in zijn Dictionary zichzelven noemt.
Maar, offchoon Rec. zijne wenfchen omtrent een Woordenboek voor de beide bedoelde talen zoo ver uitfirekt , is
hij daarom toch niet onverfchillig voor de pogingen, die
door anderen onder onze Landgenooten worden aangewend ,
om de vervulling van dezelve meer nabij te komen. In dit
licht befchouwd, mag de arbeid van den Heer DE wILDE,
dien wij bier aankondigen, allezins verdienilelijk genoemd
worden, en heeft de ijverige man door het gemeenmaken van denzelven regtmatige aanfpraak verkregen op den
dank van het Publiek. Gewisfelijk wint zijn Woordenboek
in rijkheid het van de tot hiertoe uitgegevene, en zal
ook ieder deskundige in 't algemeen het plan goedkeuren
dat hij voor hetzelve gelegd heeft, en de beginfelen, die
hem in de uitwerking hebben geleid. Ten aanzien van woorden , nit andere talon ontleend , fchijnt de Schitver minder
vaste beginfelen gevolgd to hebben. Wil men ook dergelijke woorden opnemen , zoo dient men vooraf de grenzen
te bepalen, binnen welke men zich zal houden. Nu is er

exegetisclz, hermenog meer
gebruikelijke woorden liberal , migraine , rationalismus ont-

geene reden, waarom b. v. de woorden

veutisch , hermetisch

opgenomen zijn, terwijl de

breken. En hoe onvoldoende moeten ook de verklaringen
van zulke woorden zijn, meestal tot een zeker bepaald
vak behooren, vooral in een Zakwoordenboek! Men zie
flechts de woorden

mus.

deist, hermetisch, magnetism us , pietis-

Daarenboven kan ooze taal zich die woorden met even_

veel regt toengenen als het Hoogduitsch, en wag men zich
dos verwonderen , dezelve niet in bet tweede deel opgenomen to zien. Ook is de oneigenlijke beteekenis niet overal

Anficht de zeer
denkwijze, gevoelen , bij Angug
die van zweenz, geringe , opperrlakkige kennis , bij Haudegen
die van mull, en dapper krijgsman. Om den Heere DE WILDE

bij de woorden gevoegd. Zoo mist men bij
gebruikelijke beteekenis van

een bewijs te geven, dat Rec. deszelfs arbeid waardeert, en
in de volmaking daarvan being flelt, zal hij enkele woorden , die onder het doorbladeren zijne opmerkzaamheid hob-
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ben getrokken, aanflippen, en de vrijheid nemen , daaromtrent eenige bedenkingen te opperen. Bij het woord

ilbtritt

zoekt men de in bet dagelijkfche leven zoo zeer gewone en

Abersvitz is niet
iflboofdigheid ; de beteekenis
waanw;jsbeid is ook zeer gebruikelijk. Bij ilbfertigen

algemeen bekende beteekenis te vergeefs.
enkel, noch ook cloorgaans ,
van

ontbreekt de beteekenis , waarin het woord veelal voorkomt,

kart en bits cntwoorden. zikademie is niet hetzelfde
Hoogefchool (er beflaat b. v. te Berlin eene Akademie en eene floogefcbool of Univerfitat). Allee ; waarom ontbreekt bier het woord laan? Anglotzen is niet enkel aanflaren , maar het heeft de meer lage beteekenis van iets met
domme verbazing aankijken. Zoliegen beduidt nooit op zichzelf kommer of hartzeer ; want een Anliegen kan evenzeer
van

als ons

van een' verblijdenden als van een' bekommerenden aard we-

aanbei door
goldne "Icier , voor den in Duitschland zeer algemeenen
kunstterm van flamorhoidallibel , bijkans onverflaanbaar.
Kan ons aangezigt ooit door het Duitfche "Inficht overgezet
worden, en aangluren door liebdugeln? Rec. twijfelt grootelijks. Bij de woorden aanheffer en -fler ilaat Vorfinger en -fingerinn, in plaats van Vorfiinger - en -fiingerinn. Bij de
woorden aanlanger en .fier leest men: der, die angebet
voor angiebt. Zekerlijk zijn de Hoogdultfehe woorden Freyel , Frevelmutb enz. en de Necierduitfche wrevel, wrevelig
zen. — In bet tweede deel is de vertaling van

enz. van denzelfden itam; maar de beteekenisfen, waarin zij
nu gebruikt worden , verfchillen. Het komt Rec. voor, .dat

Revel door wrevel of weerbarfligheid, frevelhaft door wrevelig , weerbarfli g , yermetel , en Frevelt hat door vermetel
bedrijf niet juist worden overgezet, terwiji onze woorden
svreve/, wreveldaad (?), wrevelig en wreveligbcid voor de
Duitfchers niet volkomen verklaard worden door de woorden

Frevel ,

, Freyekhat ,

, Fre yelmuth.

Bij

ons gelds omtrent die woorden in 't algemeen de beteekenis
van hooggaande misnoegdheid en ithurfche ontevredenheid,
wat de

Duitfchers Untruth

noemen; deze verbinden met de

boosbeid, boosaardigheid euvelmoed. Zoo is ook het Hoogduitsch rucblos,
Ruchlofigkeit niet hetzelfde als ons roekekos , roeheloosheid ,
gelijk de Schrijver zegt; het laatfte is het Hoogduitfehe tollkiihn ; het eerile beantwoordt aan ons ondeugend, Goddeloos,
Godvergeten.
genoemde woorden meer het denkbeeld van
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De neer DE WILDE heeft het korte Voorberigt , of de

Vorerinnerung , in het Hoogduitsch en Nederdnitsch gefteld.
Het laatfle is in een' vrij goeden ftijl gefchreven , hoewel
zinfneden als de tweede , ten aanzien van gemakkelijkheid en
duidelijkheid , nog al wat te wenfchen overlaten, hetgeen
Diet minder van dezelfde zinfnede in het Hoogduitsch geldt.
De eerfte Duitfche zinfnede mist bepaaldheid en klaarheid.

groszen Schatze der
deutfchen Literatur frfiherer Zeiten ," die de Nederlanders
De Schrijver fpreekt daarin van de „

fteeds hebben aangefpoord tot het leeren van die taal; maar
Rec. kan niet begrijpen , welke

vroegere tijden bier bedoeld

worden , daar men toch weet , dat de rijkdom der Duitfche
Letterkunde nog lang geene eeuw oud is. En wie zijn thans

hochgefeierten gleichzeitigen Dickler und Profaisten der
deutfchen Nation"? Het is toch evenzeer bekend , dat de
de ,

Hoogduitfche Letterkunde den tijd van Karen hoogften bloei
reeds gehad heeft. Eindelijk komt het Rec. voor , dat de
Schrijver door die

Vorerihnerting wel bewezen heeft, de

Hoogduitfche taal goed gramrnatikaal te kennen, en in flaat
te zijn dezelve grondig te onderwijzen , maar dat hij nog
Diet genoeg in haren geest is ingedrongen , om ze zuiver
(dat

is

niet, zonder grammatikale fouten , maar overeen-

komflig met bet taaleigen) te fchrijven. Rec. zelf vermeet
zich evenmin , daartoe de noodige bekwaamheid te bezitten;
echter neemt hij de vrijheid , de drie eerfle zinfneden der

Vorerinnerung met eenige veranderingen aan den Heer DE
WILD E ter proeve aan te bieden , en dezelve befcheidenlijk
aan zijn oordeel te onderwerpen:
DE WILDE.

Recenfent.

Die groszen Schfitze der
deutfchen Literatur frfiherer
Zeiten haben _gets viele /Viederliinder zum Erlernen der
deutfchen Sprache ermuntert ;
zu keiner Periode ist jedoch
das Studium derfelben ausgebreiteter gewefen, als in der
jetzigen, veranlaszt lurch
die /zochgefeierten gleichzei-

Die grosfen Schfitze der
deutfchen Literatur haben die
Liebe zur deutfchen Sprache
feit lange in den Niederlanden geweckt und geniihrt;
dock zu keiner Zeit hat das
Stadium dieter Sprache fo
Fehr unter uns zugenommen
als jetzt , wo fo viele trefflichc
DeutschGeisteserzeugnisfe
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tigen Dichter und Profaisten lands jedes dafiir empfiingder a'eutfchen Nation.
liche Gemlith in iinfpruch
Dies hat nun auch die nehmen.
Hiilfsmittel zum Erlernen dieDieter angeregte 'Sinn far
Ter Sprache fehr vermehrt ; die deutfche Sprache hat die
und von denen , welche feit Iliilismittel zas ihrer Erlerkurzem erfchienen find, haft nung (lark verMekrt. Der,
der Verfasfer gegenwartigen Verfasfer diefes Würterbuches
WOrterbuches, dasz es feinern lebt indesfen der Hofnung,
Streben nicht ganz mislungen Bass er, auch neck den bisist, dery Publikum ein zweck- herigen Leistungen , feine 4kficht, um dem Publikum ein
masfiges und wohlfeiles
mittel darzubieten. Zwar ist zweckmasfiges und wohlfeiles
er fehr weit entfernt von dery Hiilfsrnittel zu verfchaffen
Wahne, dasz fein Witrterbuch nicht ganz verfehlt babe.
einen groszen Werth hake , Zwar ist er welt entfernt ,auf
dennoch aber glaubt er, dasz feine flrbeit grosfen Werth
gerechturtheilende Manner es zu legen, dock er erlaubt fiat,
fiir kein fchlechtes und un- feine Ueberzeugung auszufprebrauclzbares IVerk erkliiren chen , class billige und fachkundige Manner feinern Bawerden.
che nicht alles Lob verfagen,
und es nicht far unbrauclzbar
erkliiren werden.

Bloemlezing nit Nederiandfche Prozafchrijvers, van de zestiende tot de negentiende Eeuw. Door N. G. VAN K A M.
PEN. Ifle Stuk. Van ALDEGONDE tot WAGENAAR.
Ilde Stuk. Van S T IJ L tot F O K K E. Te Haarlem, bij de
Erven F. Bohn.. 1834. In gr. 81'o. Te zan:en 480 bl.
f 3 - 80.

ale

fmaakvolle, geleerde en werkzame V A N K A M P E N Le-

vert ons bier de twee eerfle deelen eener Bloemlezing uit
Nederiandfche Prozafebrijvers, op foortgelijke wijze bijeengezameld , als zijn vroeger Handboek voor de Hoogduitfche
Letterkunde, namelijk niet in rubrieken , gelijk bij de

Le-
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cons de Litterature Francaife

van N o e L en LA PLACE.;

zoodat men Verhalen bij Verhalen, Befcbrijvingen bij 11e
fchrijvingen , Allegorien bij Allegories vindt , maar naar tijdsorde ; de oudfle Schrijvers eerst , en zoo eindelijk tot de
nieuwfle der overledene Schrijvers toe. Van de nog levenden zal alleen Prof. VAN DER PAL m in aanmerking komen,
daar deze algemeen voor den besten , thans levenden , Prozafchrijver in Nederland erkend wordt. Daar de Heer Mr.
s c II ELTEM A nu kort geleden het tijdelijke met het eeuwige
verwisfeld heeft , hopen wij , dat uit de zoo uitmuntend gefielde fchriften van dien Geleerde , al ware zulks oorfpronkelijk bet plan niet geweest , mede iets in bet vierde deel
der Bloemlezing zal worden opgenomen. Want

vier deelen

worden ons in de Inbeiding beloofd. De nu verfchenen
twee eerfie flukken behelzen , het eerfle fink fragmenten
uit de wcrken van ALDEGONDE, SPIEGEL; COORNHERT, WILLEM MEERMAN, (nit het begin der 17de
eeuw) P. C. HOOF Ti VAN DEN V ONDEL, JACOB
CATS, S VINNAS, G. BRANDT, K. BRANDT, VLAIVIING, VAN EFFEN, het werkje de Philofooph door een'
ongenoemden, zoo ook nit

de Philanthrope en de Onderzoeker.

Voorts van ONNO ZWIER VAN HAREN en JAN WAGEN A AR. Het tweede fink bevat fragmenten uit sIm oN
S T IJL MejlINT011Well WOLFF, geb. B EK K ER , en A. DEKEN, BEL LAIVIV, VAN ALPHEN, CAPELLEN TOT DE
POLL, ALLARD HULSH OF F, KA NTELAAR, R. FEITH,
NIEUWLAND, W. A. OCKERSE, STUART, A. LOOSJES,PZ., LUBLINK DE JONGE en OICKE, SIMONSZ.
Met oordeel en fmaak , gelijk men verwachten kon , is de
Hoogleeraar bij bet verzamelen dezer Bloemlezing te werk
gegaan. Wij hebben edn ernilig verzoek. Bij bet Handbock der Hoogduitfche Letterkunde is nergens een Register
te vinden. Dit maakt bet zoeken moeijelijk. Ook bij deze
twee eerfie flukken der Nederlandfche Bloemlezing bellaat
hetzclfde gebrek. Noch vciOr,, noch aan bet einde van elk
fink ontmoet men Gene lijst der Schrijvers , met aanwijzing
der bladzijden. Doch bet werk is nog niet voltooid , en
door een algemecu Register achter het vierde deel , of anders des noods in een afzonderlijk boekje , kan in dit gebrek
nog voorzien worden ; Welk laatfle huipmiddel ook voor bet
Duitfche Handboeit nog kan worden aangewend. Wij hopen, dat de Hoogleeraar aan dezen onzen wensch , die den-
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keiijk de wensch van het algemeen is , zal voldoen , op zulk
eene wijze, als hij zelf de gefchiktfle oordeelt.
Ikrinneringen, Indrukkcn , Gedachten en Tafereelen, opgedaan gedurende eene Reize naar het Oosten (1832-33),
of Aanteekeningen van een' Reiziger, door ALPHONSE,
DE LAMARTINE, Lid der Franfche Akademie. Ifle Deel.
Te Breda en Amfierdam, bij F. P. Sterk en L. van Bakkenes. 1835. In gr. 8vo. XII en 294 bl. f 2- 90.
in de Bredafchc Courant van 3 Sept. 1835 werd reeds eene
kernachtige beoordeeling van het eerfle deel dezer Reis geplaatst; met hetgeen daarbij wordt aangemerkt , kan Recenfent zich hoofdzakelijk vereenigen, vooral wat bet eenzijdige
en zonderlinge van LAMARTINE' S oordeelvellingen over de
overblijffelen, der Griekfche Bouwkunst hetreft. Met grond
zijn ook eenige onnaauwkeurigheden , zoo in de vertaling
van het proza, als in de over het algemeen niet ongelukkige
navolging der ingevlochtene dichtftukken, in dat nieuwsblad
aangewezen. Wij meenen verpligt te zijn, de volgende aanmerkingen op de overbrenging der gedichten bier nog bij te
voegen, daar deze feilen door den Recenfent in voornoemde
Courant (hoezeer zijn de dagbiaden van hunne oorfpronkelijke, eigenaardige beftemming afgeweken!) fchijnen over het
hoofd gezien:
86:
Wij lezen
boor nog mijn denken rijpte, en 's levens fteile baan
Nog onbekend was aan bet knaapjen, dat, bij 't fpelen
Aan moeders kniea , zich vervaren liet of fireelen
Door berfenichimmen , enz.
Dit zou beteekenen: v66r nog mijne denkenskracht rijp
werd, en vOdr nog de baan des levens onbekend Was aan het
knaapje enz.; loch de meening is blijitbaar: v6Or dat de levensbaan bekend was. De zin vordert derhalve deze of foortgelijke verandering:
VOOr nog mijn denken rijpte, en 's levens flee baan
Bekend was aan den knaap, die, bij 't onfchuldig fpelen
Aan moeders
zich vervaren liet of fireelen
Door herfenfchimmen, enz,
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Bl. 87 flaat er,, midden onder de Alexandrijnen:
Geen fchettrend krijgsgefchrei, geen trillend fnarenruifchen
Der heilge Harp , geen toon, die 't ziedend bruifchen , enz.
Lees den laatften regel, tot behoud

der maat:

Der Godgewijde harp , geen toon, die 't

ziedend bruifen, enz.

De Vertaler bevlijtige zich dus , in het volgende deel oplettender en getrouwer te zijn. Aan bekwaamheid , indien hij
zich de noodige moeite getroost , fchijnt het hem niet te ontbreken ; en , niettegenftaande de aanmerkingen , welke op het
oorfpronkelijke kunnen gemaakt worden , bezit het zoo vele
fchoonheden van flij1 , befchrijving en gedachten , dat de
overbrenging de infpanning des Vertolkers wel waardig is.

Vrijmoedige Bedenkingen , betrefende de zaak der Kandidaten
tot de H. Dienst, inzonderheid bij het Hervormd Kerkgenootfchap. Te Utrecht , bij N. van der Monde. 1835. In
gr. 8vo. 55 Bl. f :- 55.
T
a a hetgene Rec. over het onderwerp, in dit ftukje behan-

deld, gezegd heeft, bij de beoordeeling

locandidatus

en

Wenken en Illeeningen,

der flukjes van Phi-

in dit Tijdfchrift No.

IX , zal hij thans korter kunnen zijn. — De Schrijver,, die
zich onder de Voorrede

Justus Philecelefins

noemt, gaat (bl.

7-39) eerst de oorzaken na , waaruit de tegenwoordige
overvloed van Candidaten bij het Hervormd Kerkgenootfchap
bier to lande voortgekomen is , en noemt daaronder voornamelijk (gelijk ook Rec., t. a. p. b1.366, reeds gezegd heeft)

de overdrevene klagten over gebrek , en de ten gevolge daarvan genomene maatregelen. Verder fchetst hij de nadeelige
gevolgen, die Munk thans voortvloeijen , en brengt hiervan
maar al te bekende dingen to berde, doch die wel molten
ter harte genomen worden. Hierop flaat hij, in de overige
16 bladzijden , eerst eenige middelen ter voorkoming voor het
vcrvolg voor; te weten , gelijk gedeeltelijk de beide vroegere Schrijvers , het ophouden van alle fubfidiGn , ook die,
welke van 's Lands wege sal) Predikants-zonen verleend worden, of tcu minfte de beperking dozer laatfte 'tot zeker aan-
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tal, alsmede het weder invoeren van de Theologifche Collegiegelden. Men zie, wat Rec. omtrent het eerfte , t. a. p.
bl. 366, gezegd heeft. Het ontnemen echter of beperken van
de Theologifche Akademiegelden voor Predikants-zonen komt
hem , bij de doorgaans niet ruime bezoldiging der Predikanten , te hard voor, en ook om het belang der zaak onraaci_
zaam: bet laatfle acht hij billijker en doelmatiger. Vervolgens , na verwerping van het eerfle en derde door Philocand. voorgeflagene , maar door Rec., t. a. p. bl. 363, ook
afgekeurde rniddel tot fpoediger plaatfing van Candidaten ,
ftelt Philecel. als hoofdmiddel voor , de opvolging naar ancienneteit , door Philocand. onder de bijkomende middelen
genoemd, en zegt hierover het een en ander goeds. Reeds
v6Or dat een der drie gemelde ftukjes Rec. onder de oogen
kwam , is dit denkbeeld bij hem opgerezen , hij het
ook , t. a. p. bl. 365 , verdedigd heeft; en hoe meer hij bet
federt heeft ingedacht, hoe aannemelijker het hem voorgekomen is : de veel grootere kans voor de Candidaten , om
binnen zekeren tijd geplaatst te worden, de befparing van
vele kosten en onaangenaamheden voor dezelve, de veel minder moeijelijke keus , ja mindere moeiten en kosten zelfs voor
de Kerkeraden; deze en meer andere redenen fchijnen hem
hiervoor allezins te pleiten , en de tegenredenen verre over
te wegen. De ruimte ontbreekt hem bier, om deze ganfche
zaak en een hiertoe dienend ontwerp naar behooren te ontwikkelen; maar hij behoudt zich voor, om hierop welligt
nog eens ter gefchikter plaats en gelegenheid terug te komen. — Ook de Adjunctiedienst wordt door Philecel. voorgeflaan , en ter meerdere uitbreiding met een woord aangeprezen. De aanftelling echter van eenige Candidaten tot Catechifeermeesters komt Rec., behalve om andere redenen,
wegens het reeds beflaan van zoodanige ondergefchikte Gods.
clienstonderwijzers , niet raadzaam voor. — Om eindelijk de
achting voor den geestelijken (land , die bij bet prediken op
beroep vooral thans zoo veel lijdt , op te houden, flelt de
Schrijver voor, dat de aanvragen, om op eene vacante
plaats te prediken, niet bij den Kerkeraad , maar bij bet
Clasficaal Befluur zullen gefchieden , hetweik dan de aanwijzing van eenigen zal doen: op zichzelf fchijnt dit niet
kwaad ; maar de verdere bepalingen, die hiervoor volgens
den Schrijver misfchien zouden noodig zijn , maken dit ook
al hoogst moeijelijk , zoo niet onuitvoerlijk. Konde „ het
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„ prediken op beroep, daar het toch," zoo alc Rec. met

Philecel. zegt , „ in de daad weinig nut heeft, geheel wor,, den afgefchafc , het ware misfchien het wenfchelijkst van
„ alien": en waarom moeten toch eenige Landgemeenten
hierin meer voorregt, zoo het al een voorregt te noemen is,
boven andere en boven Stadsgemeenten hebben ? Doch indien de maatregel van opvolging naar ancienneteit in werking
kon gebragt worden, zouden er reeds vele nadeelen, die nu
Lilt het overgroote aantal . van Candidaten ontflaan , van zelve
grootendeels wegvallen. De voorflag des Schrijvers, om in
eene vacante Gemeente eenen Candidaat voor eenen tijd als
Hulpprediker aan te nemen, op hoop van mogelijke beroeping, komt Rec., zoo wel om de groote onaangenaamhe- •
den, hieruit to voorzien, als om pecuni6le redenen ten nadeele van Ringbroeders en Gemeenten, gansch onaannemeiijk voor. Gaarne daarentegen vereenigt hij zich met den
wensch des Schrijvers, dat er eenige maatregel moge bedacht worden, om voor te komen, dat Gemeenten, die te
voren Predikanten beriepen, nu dikwijls , ten nadeele van
dezer bevordering, zich met Candidaten vergenoegen. —
Ten flotte beveelt Rec. dus ook dit fiukje, met zijne boventlaande aanmerkingen, indien zij zoo veel waard zijn,
aan de aandacht van alien, die de magt hebben, om in deze
genoeg belangrijke zaak het goede uit te voeren.

Vaderlandfche en dichtlievende Mengelingen van A. DE J ON G,
Gs z. Tc Ainfierdam , bij L. van der Vinne. 1835. In
kl.Svo. VI, 14 en 158 bl. f 1- 80.
opfleller van dit bundeltje fchijnt in geene gunflige finantidle omflandigheden te verkeeren ; en fchoon hij zelf erkent ,
wel te weten, dat zijn werk niet onder de beste voortbrengfelen onzer dichtkunst behoort , heeft hij het nitgegeven, ten
einde op die wijze aan het . opgemelde to gemoet te komen.
Het koopen van dit werkje is dus eene weldaad, (het woord
floote den eerlijken Man nict !) waarvan wij niemand zouden
willen terughouden , ook al ware er niet inderdaad veel
goods , ja fchoons in deze Mengelingen te vinden. Het oogmerk , dat de Opfieller bij de uitgaaf had, heeft hem echter
misfchien wel eens met eenige overhaasting doer te werk
pan. Anders zou hij mogelijk bl. 1 niet gezegd hebben
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vergeefs verklaren zal, voor vergeefs TRACI-IT te verklaren.
B1. 2 zou hij tusfchen vers 2 en 3 geene twee flepende regels hebben overgeflagen. Tegenover s CHILLER, GöTHE
en ic L OPSTOCK zou hij (om bij de overledenen ons te
bepalen) eer VONDEL, niLn ERD K en FEITH, dan de
als Dichters verdienfielijke, maar als zoodanig toch minder
uitffekende NIEUWLAND en BORGER, hebben
genoemd. B1.6 zou hij dan welligt niet gezegd hebben: Het
heug den vierfprong: want de taal vordert dit heugt mij , en
niet ik heug dit. Bl. 7 zou reg. 14 geenszins een voet te
kort zijn. Bl. 8 zou de Tijd niets ontrooven met gewiekte
fchreen. Langs de wanden mijmeren (bl. 9) begrijpen wij
niet. Bl. 10 iemands leed fchragen voor lenigen, en bl. 53
een geringe GLOED , die de ontloken vriendfchap scur.AAGT ,
zijn almede onjuiste uitdrukkingen. Doch liever, dan meerdere leemten aan te wijzen , •erklaren wij de Avondfiond
(bl. 28) en vaderlandsch Winterlied (bl. 55) met uitftekend
genoegen te hebben gelezen ; dat er ook in de meeste andere
verzen fchoone plaatfen voorkomen, en dat wij onzen welwillenden landgenooten •kunnen verzekeren, dat zij met het
koopen van dit bundeltje geenszins zullen miskocht zijn.
Keur van Scherts en Luim. Door onderfcheidene Nederlandfche Dichters. Ilde Bundel. Te iluallerdam , bij F. Kaal
en C. Bakker , Bz. In kl. 8vo. 182 Bt. f 1 -80.

Hebben wij in het algemeen gunflig over den eerfien bundel
der onder den titel van Keur van Scherts en Luim verfchenen
verzameling dichtflukjes kunnen oordeelen, ook de tweede
verdient eene even loffelijke vermelding: want ook dit boekdeeltje bevat' een aantal gedichten en versjes , zeer gefchikt
voor eene den geest opruimende lectuur. KINKER, IJ NTEMA, OOSTERWIJK BRUYN, VAN ENST K ONING

en anderen hebben menige welgeflaagde bijdrage geleverd,
waaronder wij die van KINKER, Europa op den Stier in
1830-1831, en het Godenpraatje op den Olimp ten huize van
Jupiter, door uNTE Ai A, bijzonder onderfcheiden. Onder
de geestige flukjes van CHARANTE beviel ons met name
het Schuifgordijntje , hetwelk wij, fchoon het gelukkiger kon
zijn ingekleed, om de kortheid, bier mededeelen:
Vv
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Phidile.
Lieve moeder! zeg mij eens,
Wat heeft dit met Frits gemeens?
Als gij hem flechts aan ziet komen
Langs dit huis, ('t gebeurt al ligt)
Dra hebt gij het niet vernomen,
Of gij zegt: 't gordijntje digt.
Moeder.
Zwijg, mijn dochter 't is uw pligt ,
Schuif gij maar 't gordijntje digt ,
Want de liefde van dien jongen
('t Geen ik van de buren boor)
Is reeds tot u doorgedrongen.
Daar helpt geen gordijntje voor!
Dat niet alles in deze verzameling even geestig en puntig is,
behoeft niet te worden aangewezen: het laat zich vooraf
wel vermoeden. In het onmiddellijk daarop volgende
de Hollandfche Kaas, b. v. , door STORM VAN ' S GRAVEZANDE, kunnen wij het regte aardige, luimige, zinrijke
niet vinden, dat wij er zoo gaarne, behoudens de vereischte
kieschheid, in zouden ontmoet hebben, en het is ook wac
lang voor een toast. Herinnering door CHRISTEMEIJER.
Oh 136) is ons te gekunfleld. Doch bet zou te veel plaats
wegnemen, al de ftukjes afzonderlijk te befchouwen. Alvorens affcheid te nemen van dit bundeltje, moeten wij echter
nog zeggen, dat wij van Mejufvrouw P. MORNS, ook in
het luimige, wel gelukkiger flukjes hebben gelezen, dan die
Manna; alit drakentanden gegroeid (bl. 13 en vervolg.), en
dat vele bier voorkomende dichtflukjes, waaronder ook het
gemaskerde Bal, door WEISSMANN DE VILLEZ, ons beter
behaagden. Over het geheel zal men dus dezen tweeden bundel, tot verpoozing van erniliger bezigheden, met genoegen
doorbladeren, al is trier alles boven gegronde berisping
verheven.
Ter Nagedachtenis van CORNELIS LOOTS, door H. HAI, xM A N 5 Mr, M. C. VAN HALL, Mr. J. KINKER, J. VAN
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WALRA,

TOLLENS, CZ.

der Hey en Zoon. 1834.

In gr.
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Te Ainflerdam , bij J. van
881, o.146 Bl. 12- 80.

Het was eene gelukkige gedachte van de Uitgevers , „ iets
toe te brengen ter vereerende nagedachtenis van den verdienftelijken en waarlijk oorfpronkelijken Dichter LooTs;"
en aangenaam is het , dat „ hun voornemen bij eenige van
's Mans vrienden en kunstgenooten dien bijval mogt vinden,"
waarvan deze bundel nu welfprekend getuigt.
H A A K M A N heeft

ter nagedachtenis van CORNELIS
Felix Meritis, en doer

LOOTS gefproken in de Maatfchappij

hem in deze Redevoering (bl. 1-59) kennen in zijnen levens.
loop tot aan zijnen dood ; maar vooral zoo als hij , genoegzaam alleen door het lezen van VONDEL, en voorts door
eigen genie en oefening , die groote Dichter geworden is,
welken men te regt in hem bewondert ; en , hij wont deszelfs
voortreffelijkheid als zoodanig in verfchillende bijzonderheden
aan, geftaafd en opgehelderd door ingevlochtene flukken uit
deszelfs Gedichten. — VAN HALL zingt (bl. 61-83) met
de hem eigene kracht

ter nagedachtenis van

L o OT s , karak-

terifeert met fikfche trekken de voornaamfle van deszelfs Gedichten, in de

Aanteekeningen (bl. 8492) nader aangewe-

zen , en vermeldt alzoo waardiglijk des Overledenen lof. —
KINKER legt (bl. 93-98) een loovertakje op het graf van
LOOTS, en vestigt daarbij , als wijsgeerig Dichter , zijne
bewonderende aandacht op hem, zoo als hij alleen onder de
leiding der Natuur tot een vindingrijk Dichter gevormd is. —
K L IJ N heeft , in het Genootfchap

Doctrina et Amicitia ,

LOOTS gehuldigd door een Dichtftnk, (bl. 99 —125) waarin
hij hem , als Hoofd van zijn Gezin , maar voornamelijk als
oorfpronkelijk Dichter van rein natuurlijk gevoel, als zedelijk , vaderlandlievend en godsdienftig Dichter, mer fierlijke
uitvoerigheid fchiidert. — VAN WALlt vlecht (bl. 127134) eens grijsaards loofkransje om den gedenkfleen van den
voortrefelijken Dichter L o o T s; maar een loofkransje, zoo
friscb , zoo fraai , zoo geurig , dat men naauwelijks gelooven
kan , dat het , zwakke , flramme vingeren" zijn, waarmede
hij dit „ zelf flervende am de urn te vingeren" weer, maar
zijne jongere kunstbroeders hem toeroepen : Grijsaard! gij
zelf hebt zulk een' krans verdiend ! -- To L I. s zingt,

ter uitvaart van L o OT s , (bl. 135-146) in toonen van zeer
fomberen weemoed , her affterven van hem , die tweemaal,
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vereerend voor beiden, zijn mededinger in den dichterlijken
wedflrijd , maar ook federt zijn edele kunstvriend was, wien
hij nu, met diep-donker gevoel van het vervlogene genot ,
het laatfle aardfche vaarwel toeroept.
Steller van dit korte verflag hoopt hiermede het eigene en
de waarde van elk der in dezen bundel vervatte flukken genoegzaam uitgedrukt te hebben ; vergenoegt zich liever met
de taak van Referent, dan van Recenfent , achtende , dat
verdere beoordeelende aanmerkingen, zoo hij ze al hebben
mogt, hier minder te pas komen ; en dankt de Heeren vervaardigers , uit naam der vrienden en hoogfchatters van
LOOTS, voor dit Gedenkteeken , ter eere van hunnen ontflapen Vriend opgerigt.
Berigt aangaande de Utrechtfche Vereeniging tegen het misbruik van flerke Dranken: door jonocus HER I N G A,
ELIZA' S ZOON. Te Utrecht , bij J. G. van Terveen en
Zoon. 1835. In gr. 8vo. 25 Bl. f t -25.
Nederlandsch Bouu,kunflig Magazijn. II—IVde Stuk. Te Amflerdam , bij M. Schooneveld en Zoom 1835. In gr. 8vo.
Bl. 65-256.
Supplement op het Woordenboek. Door j. VAN W R O ELAIVDSZ. Ilde Aflevering. Te Amfterdam, bij C. L.
Schleijer. 1835. In gr. 8vo. Bl. 97-192.
Grondbeginfelen der Natuurkundige Wetenfehappen. II en
IIIde Aflevering. Te Breda , bij F. P. Sterk. 1835. In gr.
8vo. Bl. 49-144. 1 1 - 86.
Perflag van de Commisfie voor den Veenbrand van II en 12
Junk 1833. Met eene gefchiedkundige Aanteekening door
Mr. H. o. FEIT H. Te Groningen, bij C. M. van Bolhuis
Hoitfema. 1835. In gr. 8vo. 79 en 25 Bl.
Gedachten over de Oproeding , (door F R. R. FRUAUF,Hoofdbefluurder der Opvoedingsgeflichten te Zeist.) Te Groningen , by J. Oomkens. 1834. In gr. 8vo. 35 Bl. f : -25.
1'Education par PAmicid. La Haye, chez W. P. van Stechum. 1835. petit en 8vo. 47 pag. f : -60.
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De Illaatfchappy Tot Nut van 't illgemeen , als eene Christelijke Inrigting gefchetst , in eene Redevoering , enz. op den
21 Noy. 1834 uitgefproken door Mr. A. TELTING, Advocaat en Secretaris der Stad Franeker. Te Franeker., bij
G. IJpma. 1834. In gr. 8vo. 54 .131. f - 50.
Wij voegen deze verfchillende brochures , afleveringen van
nog onvoltooide werken, fupplementen enz. bij elkander ,
omdat zij meerendeels veeleer eene aankondiging , dan eene
beoordeeling vereifchen.
Wij zullen van alles, naar volgorde. een enkel woord
zeggen.
No. 1. Men ziet reeds uit den titel , dat het doel der
Utrechtfche Vereeniging niet, gelijk bij de meeste Matigheidsgezelfchappen in Grootbrittanje en Noord-Amerika, de
veering van het gebruik , maar flechts van het misbruik der
fterke dranken is. Hoe verderfelijk dat misbruik is , blijkt
bier nit eene ingelaschte verklaring van Genees- en Heelkundigen te Utrecht. Wij wenfchen, dat de Vereeniging
in hare heilzame oogmerken wel moge flagen! Gelukt haar
dit , zoo heeft zij welverdiend bij Menschheid en Vaderland.
Want wij fchromen niet , te beweren , dat wel het derde
cleel der beflaande of voorvallende huifelijke en maatfchappelijke ongeregeldheden het gevolg zijn van dronkenfchap.
No. 2. Het Bouwkunflig . Magazijn wordt geregeld en ,
naar ons toefchijnt , uitmuntend voortgezet.
No. 3. De Heer VAN WUK oncziet geese moeite, om
zijn algemeen aardrijkskundig Woordenboek tot de hoogfte
volkomenheid op te voeren, en alle misftellingen telkens te
verbeteren. Dank hebbe de kundige en ijverige man voor
zijnen niet genoeg te waarderen arbeid!
No. 4. Ook het belangrijke werk , dat de Grondbeginfelen der Natuurkundige Wetenfchappen ten onderwerp heeft ,
wordt telkens verder gebragt. Mogelijk zullen wij in eenige
meerdere beoordeeling treden , als het voltooid is. Voor het
tegenwoordige merken wij flechts aan , dat de (till wel iets
te wenfchen overlaat. Zoo vinden wij b. v. van gasfen op
bl. 50 gefproken. Dit is niet overeenkomifig het taalgebruik :
men zegt gazfoorten , omdat het kunstwoord gaz niet wel
voor verbuiging vatbaar is.
No. 5. Het Verflag van de Commisfie , ter verzorging
van de door den Veenbrand in 1833 ongelukkig gewordene
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ingezetenen van da Provincie Groningen, levert een nieuw
bewijs van de hulpvaardige weldadigheid onzer Natie. De
gefchiedkundige Aanteekening , ten flotte , zet blijvende belangrijkheid aan dit werkje bij.
No. 6. De Gedachten over de Opvoeding doen den Heere
F R U A U F eer aan, en zijn eene aanbeveling voor de Opvoedingsgeffichten te Zeist , daar het verftand van den be11uurder zoo helder en zijn hart zoo welgeplaatst blijkt te zijn.
No.

7.

Schoon wij het goede doel en den menschlieven-

den zin van den Schrijver van het flukje:

l'llinitid,

?Education par

niet willen ontkennen, fchijnt hij ons een fend-

mentele dweeper,, die met zijne hooggefpannene denkbeelden
in de werkelijke wereld weinig nut zal flichten. Wie kan
zich van lagchen onthonden bij de lezing van bl. 31 en 32,

tirades affchrijven : „ Tout hornme revit dans fes enfants et dans fes ouvrages , oft it exprisne
fon cline. Tout homme est donc ss POATE
chaque bomme est FAISEUR. " Nu ja! van' zuutE poeten is de
wereld vol I De Schrijver van dit boekje is als voortbrenger van hetzelve een poeet, en als hij vader is of worth van
een kind , dan is hij het dubbel , Uns par fon ouvrage en
dens par fon enfant !
waaruit wij de volgende

No. 8. Tot onze vreugde kunnen wij onze beoordeeling
befluiten . met de aankondiging van een opflel van iemand,
die wel bij zijne zinnen is. De Heer Mr. A. T E I. TING
heeft op eene overtuigende wijze de Maatfchappij:

van 't 4lgemeen

Tot Nut

als eene Christelijke Inrigting gefchetst.

Men zal zijne Redevoering met genoegen en bijval lezen.

Jodoka de Kaartlegfier , door I. E. SCHUT. II Deelen. Te
rIntflerdam , bij J. C. van Kesteren. 1835. In gr. 8vo. Te
zamen 547 bl. f 4 -90.
Peze Roman van den Heer s c nuT is beter bewerkt, dan zijne
vroegere opftellen van die foort; maar,, zonder zijnen arbeid
aan de vereischten van den historifchen Roman in deszelfs
hooge volmaaktheid te willeh toetfen, of te vergelijken met
de meesterflukken van eenen WALTER SCOTT en dergelijke

Genien, hetgeen flechts ten nadeele van den Heer sCH UT ZOU.
kunnen nitvallen , is er buitendien nog veel in te vinden , dat
onze berisping verdient. Waarom

is

eene

kaartlegiler, die

I.

SCHUT, JODOEA.
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met deze hare befpottelijke kunftenarij toch niets wezenlijks
uitwerkt , tot heldin gekozen ? Gefchiedt dit , om den Roman belangrijker te maken, dan deugt het middel niet, zoo
als het hier is aangewend: het veroorzaakt flechts teleurflelling. Deze kaartlegfter is Arminiaansch. Maar juin onder
de genen, die de Remonftrantfche begrippen waren toegedaan,

is zulk eene vrouw, vooral daar zij zelve aan de deugcantradictio in terminis,

delijkheid barer kunst gelooft, eene

vermits alle waarzeggerij , even als de flerrewigchelarij, met
de leer van een voorbeftemmend noodlot beter rijmt, dan met
die van 's menfchen zedelijke vrijheid. Mogelijk zou men den
Schrijver ook wel van eenige partijdigheid in zijne wijze van
voorftellen kunnen befchuldigen; maar wij willen den Ro.
manfchrijver daarin eens zijne vrijheid laten: hij behoeft ons
geene rekenfchap te geven , waarom hij perfonen en zaken
alzoo en niet anders beoordeelt. Hij wederfpreke flechts de
Gefchiedenis niet! Hij zegge niet , gelijk hier Seoul . (eerfte

Hoekfchen)
Kabeljaauw-

Deel, bI. 258): „ De roode mutfen (d. de
hielden het met den Heer des Lands ; de grijze (de

fchen)

trachtten zich door buitenlandfche hulp te veriter-

ken ," enz. Want, hoe men over die twisten denke, ieder

Kabeljaauwfchen de aanhangers van Graaf w ILHoekfchen daarentegen die van Gravin MARGRIET

weet, dat de

LEM, de

waren. Ook doe de Romanfchrijver zijnen begunfligden held
geene befpottelijke keus in zijne liefde doen , gelijk PHILIP
DUIVENBERG, die eerst verlieft op een meisje boven zijnen-ftand, en, toen hij die beminde eindelijk, na Kapitein bij
de Muskettiers geworden te zijn, verkrijgen kon, liever
huwde met een boerinnetje, dat een onecht kind bij een ander had, Welk kind PHILIP echter op zijne rekening als vader overnam. Voorts wachte zich de Romanfchrijver voor
zulke onwaarfchijnlijkheden, als dat PHILIP DUIVENBERG,
toen hij nog Luitenant in Staatfche dienst was , eigendunkelijk
zijne uniform in de visfchershut van zijnen vader kon afwerpen, en op nieuw visfcher worden te

Scheveningen, zonder eenige

vermomming en zonder vervolging voor misdaad van defertie; dat die visfcher-Luitenant vervolgens weder dient onder
den Koning van Boheme , daarna aan Prins MAURITS vrijmoedig verk!aart een Remonftrant te zijn , intusfchen genade
verwerft voor JOD OKA de kaartlegfler, en , in weerwil van
zijne vorige defertie, door den anders op krijgstucht zoo ge-

zetten Prins MAURITS nog tot Kapitein bij de Muskettiers
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words benoemd! Over bet wonderbare in de laatfte redding van JUSTINA willen wij niet fpreken, even min als
over een aantal andere onwaarfchijnlijkheden van minder belang. Ook feilen in flij1 en taal gaan wij voorbij ; van de
drukfouten noteerden wij alleen (bl. 184 van het tweede
Deel, aan het begin van Hoofdfluk 18) FL o RI s , blijkbaar
voor PHILIP. Niettegenflaande de veelvuldige leemten, houdt
dit boek echter de belangftelling gaande; er is veel inwikkeling in, en de ontknooping is in zeker opzigt voldoende,
fchoon wij voor onszelven liever PHILIP aan jUSTINA
verbonden hadden gezien, en F LORIS M U Y S VAN H o L Y,
als berouwhebbend en terugkeerend minnaar,, vereenigd met
de bevorens door hem verleide ROSALIA, wier huwelijk
met Kapitein PHILIP DUIVENBERG altijd iets fluitends
heeft voor ons gevoel, vooral dewijl nu de vroeger door dezen beminde en hem wederliefde fchenkende JUSTINA
ftillen hartewensch ziet teleurgefteld.

Moed en tegenwoordigheid van geest. Eene Verzameling van
merkwaardige en buitengewone Voorvallen uit het menfcheleven in den nieuwfien tijd. Naar het Hoogduitsch van
G. H. RETORCII S. Te Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. 1835. In gr. 8vo 238 Bl. f 2 - 40.
Kloldpijs voor Leesgezelfchappen en Leesbibliotheken.

De

flootngeest is ook tot ons doorgedrongen , maar openbaart
zich tot dusverre meer van binnen dan naar buiten. Reeds
hebben wij ftoomgezelfchappen en leesbibliotheken , floomlezers , floomvertalers en ftoomdrukkers — ook floomfchrijvers ?... act:, dat wij hierop in gemoede

neen konden ant-

woorden! Doch, wat daarvan ook zij, wij herhalen, met betrekking tot dit boek: Klokfpijs van den dag. In 33 langere
en kortere verhalen , worden bier zee en land , ijs en fneeuw
en ftorm en onweer,, woud en veld, rots en berg en dal op
fchatting gefteld , om ons bet wonderbaarfte en treffendfle en
ijfelijkfle to vermelden. Dat wij bier ook oude bekenden ontmoeteden, die ons meer- en minder welkom waren , mogen
wij wel zeggen, maar niet berispen , dewijI de Vertaler zelf
dit opregtelijk erkent. Maar door „ krachtig zielevoedfel"
verftaan wij toch iets anders , dan hij. Zich verdienftelijk

ons
mede een hooger denkbeeld, dan de overbrenging van dit en

maken bij de menschheid," hieraan hechten wij voor
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dergelijke fchriften. Wij hadden oak wel onder het lezen
het een en ander aangeflipt, dat oils of min waarfchijnlijk, of te

1Vapoleontisch, of min gelukkig vertaald of kwalijk gecorrigeerd
voorkwam; maar bij dusdanige lectuur neemt men dit zoo
naauw niet: het boek is allezins onderhoudend ; de flrekking
gocd; de verfcheidenheid veelvuldig, en een zeer fraai titelvignet firekt den voorgevel tot een wezenlijk fieraad.

Graaf Eduard For filer. Een oorfpronkelijk Nederlandsch Verhaal. Te Arnhem, bij C. A. Thieme. In kl.8vo. 213 Bl.
f 1 - 80.
De

ongenoemde Schrijver waagt het, eenefi

eerJleling aan

te bieden. Op zeer befcheidene wijze drukt hij , in eene
korte Voorrede, zich uit over de waarde van dezen letterarbeid , en verzoekt verfchooning voor

flopene drukfouten ,

de bier en daar inge-

betuigende, dat hij niet in de gelegenheid

is geweest , om zelf de proeven na te zien. Gaarne laten
wij verontfchuldiging gelden, zoo veel dezelve vermag, doch
vragen: Was er dan zoo veel haast, bij de uitgave? De
fouten, die het werkje ontfieren, zijn te menigvuldig. Ook
de welke niet boven bet middelmatige zich verheft,
laat veel te wenfchen over. Wij mogen voorts gunflig oordeelen , wat de zedelijke firekking des verhaals aangaat. Geene
ondeugd wordt hier bekoorlijk of in een verfchoonend licht
voorgelleld. Integendeel, de Schrijver tracht menfchelijke
verkeerdheden en gebreken, tot waarfchuwing, ten toon te
fiellen. Hij fchijnt vooral de heillooze gevolgen van kwaadfprekendheid te hebben willen fchetfen. Het plan is niet onaardig gevonden, maar de bijzonderheden hadden beter uicgewerkt kunnen worden. EDUARD, de deugdzame, doch
wel eens onvoorzigtige jongeling, belasterd en miskend , had
velerlei zonderlinge wederwaardigheden, die, offchoon niet
onmogelijk, foms toch tegen het waarfchijnlijke inloopen.
De Schrijver had zich meer inoeten toeleggen, om verfchillende karakters met fikfche trekken te teekenen. Ook ontbreken die treffende befchrijvingen, welke vooral in den

man behagen en boeijen. Wij vertrouwen echter,,

ro-

dat het

verhaal door menigeen met genoegen zal gelezen worden.
Papier en druk zijn goed. Een kartennen bandje en fraai titelblad verfieren het werkje.
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Nieuwe en belangrijke Tafereelen uit den
Slavenhandel, naar het leven gefchetst. Door EUGhNE
SUE. Uit het Fransch. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots.
1835. In gr. 8vo. XVI en 223 bl. f 2 - 40.

A T.A R GULL.

Hoe iemand lust kan gevoelen, om zulke menschonteerende
gruwelen, als bier, te befchrijven , ten deele ook te verzinnen , en te vertalen, verklaart

Rec. opregtelijk , niet te

begrijpen. De Schrijver vreest , in eenen voor het werkje
geplaatflen brief aan J. F. COOPER, voor een affchuwelijk
mensch door te gaan , die met vermaak afgrijzen verwekt ;
en inderdaad , die vrees is niet ongegrond. Even gelijk er
menfchen zijn , welken de gewoonte gedurig naar meerder
en meerder prikkelende fpijzen doet verlangen ; even gelijk
de dronkaard , wien eerst brandewijn flerk genoeg was , later
rum behoeft; zoo zijn er ook Romanlezers , wien de gewoonte dier lectuur bij voorkeur doet grijpen naar de zoodanige , welke de hevigfie hartstogten fchilderen. Wanneer
LOOSJES de Levens van Maurits Lijugager of Hillegonda
Buisman befchrijft en vaderlandfche zeden fchildert, geeuwen
zij ; wanneer WALTER SCOTT Waverley volgt in de Schotfche Hooglanden , of zijnen lezer in de woning van den vrolijken Udaller, Magnus Tral, binnenleidt (in den Zeeroover), dan vervelen zij zich ; ja zelfs in den .food kan SPIN DLER hen alleen &dr bekoren , waar hij de ijfelijkheden van
trtoord en brand in de woning van

Judith's

ouders of

Zodick's

affchuwelijken aanflag op Frankfort fchildert. Zij beminnen
de ijfelijkheid niet om haarzelve , maar Omdat zij eenen fierken , hevigen indruk willen ; dien alleen zoeken zij, daar.
voor lezen zij eenen Roman , en bevredigt deze dien heeten
dorst , dan is het boek hun naar den zin ; terwijl integendeel
over de grootfte meesterflukken in dit vak een veroordeelend
vonnis wordt uitgefproken, omdat zij de hartstogten niet

zulke Romanle.
zers is dit boek gefchreven. In Frankrijk vindt het ongehevig genoeg in beweging brengen. Voor

twijfeld vele , bij onze landgenooten , hopen wij , weinige
goedkeuring. Het woeste en wilde van plan , inhoud , fliil ,
met ea woord van het geheel , maakte op

Rec. eenen in-

druk, gelijkfoortig aan dien, welken hij als hind meermalen
had van het lezen of aanhooren van fpookvertellingen, die
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hem de haren menigmalen deden te berge rijzen, en voor
naar bed gaan en zelfs omzien met bange vrees vervulden.
ATAR GULL IS een ijfelijk boek.

Tafereelen nit de Otnfireken der Stad Arnhem , in Kunstplaten , naar de Natuur geteekend door A. J. COUWENBERG,
en tide Aflevering. No. 1 tot 7. Te Arnhem , bij
J a.
I. A. Nijhoff.

Er

komen, ondanks den bloei der Schilder- en Teekenkunst

in ons Vaderland, zoo weinig oorfpronkelijke Plaatwerken
onder ons in het licht, dat wij, offchoon anders niet gewoon,
in ons enkel Letterkundig Tijdfchrifc, genoemde Kunstwerken , als zoodanig, in hetzelve op te nemen , ons het genoegen niet kunnen ontzeggen, het boventhande kortelijk
aan te kondigen. Het flrekt inderdaad zoo wel de Kunflenaars en de Uitgevers, als ons Vaderland tot eere , en behoort niet flechts op eene ruime onderfteuning van bet vaderlandsch Publiek te kunnen rekenen, maar is ook allezins berekend, om de Prentverzamelingen van buitenlandfche Kunstliefhebbers te verfieren. Wij wenfchen zulks te meer, opdat
onze Naburen , vooral de

Franschman , gewoon te fmalen op

ons gezegend Vaderland , als op een ongezond moeras , meer
gefchikc voor kikvorfchen dan voor menfchen , zich leeren
fchamen , bij het befchouwen van flreken, die met hunne fraaiffe
oorden naar den prijs mogen dingen, en waar Natuur en Kunst
fchijnen te wedijveren, om dezelve tot een' lusthof te
vormen! Inzonderheid vindc het gezegde zijne toepasfing op

Gelderland, en met name op de zoo bevallige als grootfche
omflreken van Arnhem. Wij ontvangen bier van deze een
zevental keurig uitgevoerde Tafereelen, waarin teekenpen en
graveerflift

con amore

zich zusterlijk vereenigd hebben,

om het oog te treffen , de verbeelding op te wekken , en den
lust te ontfleken , om dezelve in natura te befchouwen, bij
hem , wien dit genot nog niet te beurte viel. Wij voegen ,
na deze algemeene aanbeveling, bier nog flechts de vermelding nevens van de bijzondere gezigtpunten , welke bier oordeelkundig gekozen zijn (de teekening is van A. j., de gravure van h. W. COUWENBERG): 1. Gezigt op de Stad

Arnhem. 2 Gezigt op den Rijn beneden dezelve.

3.

Vallei
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bij Oosterbeek, met het Dorp in 't verfchiet. 4. Vallef in het
Dorenweerdfche Bosch, van de hoogte by den Kapelleboorn.
5. Gezigt op de Landhuizen Hemelfchenberg en Oorfprong, bij
Oosterbeek. 6. Gezigt op den Rijn en de Hunnefchans , genomen voor het Landhuis Dunoog, (bij maanlicht.) 7. Gezigt
op het Dorenweerdfcbe Bosch, genomen van Dunoog.
Vertellingen nit de Gefchiedenis van Engeland. Naar den
tienden Engelfchen Druk , door D. BOMH0.7F, HZOON.
Met 8 Plaatjes. 181 Bl. f I - 30.
De Gefchiedenis van Albert Julius en zijne Lotgeno(o)ten,
op het Eiland Rotfenburg. Nieuwe Uitgave , met Platen.
156 Bl. f I - :
De Kinderen der Natant-, of de Gefchiedenis van den jongen
Paulus en Virginia. Met Plaatjes. 136 Bl. f : - 70.
Kleine Vertellingen voor Kinderen , door
Plaatjes. 121 Bl. f :- 75.
Allen to Deventer, bij

W

P. M o E N s.

Met

J. van den Sigtenhorst.

ij kunnen doorheen flechts met een enkel woord kinder-

werkjes , die er thans in grooten getale uitkomen , aankondigen.
No. 1 brengt, behalve zijne tien herdrukken in het oorfpronkelijke, het getuigenis mede van Sir WALTER SCOTT,
die „ het voor zijne

Vertellingen van eenen Grootvader

tot

, Model verkoos." Dit zij genoeg ter aanbeveling. De
plaatjes zijn voldoende voor dusdanig werkje.
No. 2 is, nit vroegere aankondiging , reeds bekend: de
plaatjes zijn veel minder dan de Araks bezigtigde; men moest
bedenken, dat het vormen van den

kunstfmaak der jeugd met

het ontvangen der eerfle indrukken wel degelijk in verband fiaat.
No. 3 bevat de bekende aandoenlijke gefchiedenis , voor
kinderen bewerkt, in gefprekken, en met flichtelijke opmerkingen doorvlochten. De prentjes zijn lief, en het boekje
verdient aanprijzing.
No. 4, beflemd voor kinderen van 5 tot 8 a 9 jaren, werd

om de voorhanden zijnde gekleurde prentjes gefchreven, en
de waardige MOENS kweet zich van deze niet gemakkelijke

taak barer waardig.
Meng. vah dit No., laatfte bladz., leze mem t,

COODICERIC• POO L.
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BOEKBESCHOUWING.
Gefprek op den Drachenfels, medegedeeld door J. GEEL.
Te Leiden, bij H. W. Hazenberg , Jun. 1835. in
kl. 8vo. PH/ en 81 bl. f 1- 20.

Toen, v66r omflreeks dertig jaren, de woorden klasfiek en romantieZ , en de twist over de meerdere voortreifelijkheid van beide opkwam, be y ond dat gefchil zich
op een geheel ander grondgebied , dan tegenwoordig. In
zoo verre het ons voorkomt , beweerden de s e x LEGE L s en hunne vrienden , (de eerften , die deze woorden bezigden) dat er in de nieuwere of moderne kunst ,
met influiting der Middeleeuwen , in tegenoverftelling
der oude , een. wezenlijk , in den aard der zaken gelegen onderfcheid was. Zij gaven aan gene den naam
van ron2antifche , naar de Romanfche talen der Middeleeuwen , als zamengefteld uit verfchillende beftanddeelen gelijk deze, namelijk Noordfche en R.omeinfehe ;
terwijl de oude letterkunde , de klasfieke , veel meer eenfoortig was (*). Dit loopt door, zeggcn zij, tot in
de Muzijk , waar Melodie de oude, Harmonie de nieuwere fchool kenmerkt , gelijk de GothlAhe van de Grieklche bouwkunst in het wezen der zake verfchilt. In de
Pazij is veredelde zinnellykheid de grond der klasfieke —
godsdienfligheid die der romantifche fchool. Men ging
dus van het denkbeeld uit , dat de middeleeuwfche en de
volkspazij (tot SHAKESPEARE en CALDERON ingefloten) de minachting niet verdienden , die zij bij de
Geleerden tot daartoe hadden ondervonden , en dat men
even goed in hunnen geest , als in dien der Ouden kon
dichten. Doch de geestrijke mannen , die dit gevoelen
to berde bragten , waren even verre van de gevolgen
(*) A. w. S C H L E G E L, Taber drarnat. Kunst and Literatur , 1809. 1. B. S. 13.
Ww
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daarvan te voorzien , als kort te voren de bewerkers der
eerfte Frankhe Ornwenteling , eon i i t rt A B E A u en
B A I L L Y inzagen , wat daarvan fpoedig de gevolgen
zouden zijn. De SCHLEGELS hadden een' afgodifchen eerbied voor G ö THE, die reeds in 1775 tegen
de regels in de kunst had gepredikt , en dit federt door
zijnen Glitz en Faust met voorbeelden had geftaafd.
Van nu af begon men to begrijpen , dat regelloosheid en
romantjfche poezij wel een en hetzelfde konden zijn ;
en terwiji SCHLEGEL, TIEQK en NOVALIS nog
heerlijke gedichten gaven , (fchoon in een' ongewonen
en wel eons middeleeuwfchen vorm) wierpen anderen ,
met minder genie maar nog veel meer ftoutheid bezield ,
alle banden af, en predikten , in flukken , die Spanje en
Noorwegen op de zonderlingfte wijze aaneenfchakelden ,
de noodzakelijkheid van den zelfmoord voor groote misdadigers , als middel onz hunne fchuld te'verzoenen.
Misfchien zou echter juist de ellendigheid van zulke voorbeelden de geheele foort in minachting hebben gebragt , zoo niet een groot , maar fomber Genie aan dezelve een' verblindenden luister had bijgezet.
Het was Lord BYRON, eon zielkundig raadfel , groot
op zichzelve , maar alles behalve navolgenswaardig. Tot
die navolging toch werd eene even verfcheurde en diep
ongelukkige — door de misdaad ongelukkige ! — ziel
vereiseht , als die van dezen Bard. Maar men vond ,
dat hij ron2antisch was — en romantisch wilde nu ailes
wezen. In Frankrijk ontfloeg zich de Letterkunde bijna gelijktijdig van de twee Eeuwen lang gedragene banden, of liever doorbrak de zoo tang Rand gehoudene
perken, toen de' oudile flam der BOURBONS, met alle
uit Frankrzyk
de herinneringen aan LODEWIJK .
gebannen word. Nu word de deur voor Regeringloosheid in de Letteren opengezet. VICTOR HUGO en
DUMAs gaven zich nit voor navolgers van sHAKE sPEAR E. Natuur19'k wilde men zijn : hoe die natuur
na to volgen was , en of men het afzigtige zoo wel als
het fchoone daartoe bezigen kon , dit word voor onver-
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fchillig verklaard , en weldra door het gebruik ten voordeele van bet eerfte beflist. Niet meer vorften of helmen — dit was te !tiff — maar fchooijers , bandieten ,
beulen en ligtekooijen , of, onder de hoogere klasfen ,
monflers , die deden walgen , zonder ons door grootheid
van ziel belang in te boezemen ; ziedaar de perfonen
van het nieuwe tooneel ! De ondcrwcrpen zijn : overfpel , bloedfchande , verkrachting , fluipmoord en andere ijsfelijkheden. Het is waar, men is natuurlijk ; maar
het zijn geene Idealen , bet zijn caricaturen, die men
fchildert. Men ftelle zich b. v. een' perfoon voor, berucht wegens afzigtigheid en trekken , waarin zich eene
even afzigtige ziel fpiegelt : wanneer het nu eenen fchilder gelukt , dezen volkomen gelijkend te treffen , of de
trekken zelfs nog te overladen , zal men dit voor een
meesterfluk houden ? of zal men een fchilderfluk prijzen , waarin eensdeels ijsfelijke martelingen , anderdeels
de zedeloosheid bijna naakt voorgefteld wordt ? En dus
gaat ook de nieuwe fchool te werk , en wil daarbij echt
natuurlijk en — 't geen alle geloof te boven gaat en
't geen echter \Plc TO R. H U G o in alien ernst bezelfs zedelijk zijn !
weert
Deze fchool nu , die in Frankrilk de volkomene zegepraal over bet klaslifehe tooneel heeft behaald , vindt,
helaas ! bij ons ook vele vrienden en voorflanders. Niet
alleen worden V I C TOR HUGO en zijne onmiskenbare
talenten bij eenigen onzer bekwame Letterkundigen zeer
hoog geacht , maar men duidt hem zelfs het misbruik
dier talenten naauwelijks ten kwade. Doch het bepaalt
zicli Diet bij de goedkeuring in het boekvertrek. E uGENIUS SCRIBE, die , OM zoo te fpreken , de voorhoede van bet nieuwe leger aanvoert , betwelk tegen de
oude Letterkunde optrekt , — SCRIBE en zijne flukken vinden op onze Tooneelen een gretig onthaal. Zijn
Robert le Diable , die , voor een Leven vol gruwelen , behouden wordt , omdat toevallig de klok flaat ,
die zijnen vader naar de Ifel roept , wien de zoon
Ww2
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daarheen niet gaarne , maar wel naar de zonde , wit
volgen : dit God- en deugdtergende fluk is niet alle-en in
de HoofcIfIad bij de twintigmaal , maar ook voor het
Hof , vertoond ! Vie twijfelt er aan , dat , nu de weg
cenmaal gebaand is , fpoedig ook Marie Tudor , le Rot
l'amllie en LucrOce Borgia (misfchien zelfs wel vertaald
op ons tooneel) zullen volgen ? .... Gelukkig alzoo ,
dat er zich onder onze achtbare Geleerden ten minfle
g ene Clem tegen dit fnoode -misbruik verheft. Het is die
van den Hoogleeraar GEEL een' man , die zich evenzeer door kennis der nieuwere als der oude Letterkunde
onderfcheidt , blijkens zijne fchoone vertalingen nit w A LT E R S C O T T ' S Lady of the Lake in het Magazifn
van den Heer VAN KAMPEN, en van andere nit Aft LMAN ' S Fall of Jerufalen2. Hem is door de natuur
ook het talent verleend , om dwaasheid , aanmatiging en
wanfmaak met den geefel der fatire te tuchtigen. Hij
heeft den vorm gekozen eener zamenfpraak met twee geletterde vrienden op den flatigen Drachenfels , die zoo
vele echt romantifche herinneringen aan zijnen voct , op
zijnen top en in zijne oinflreken danbiedt , waar hij het
tooneel des gefpreks plaatst. Van zijne twee vrienden
is de een , CHARINUS, het Romantismus niet ongenegen , de ander , DI0CLES, geheel van hetzelve afkeerig. De Schrijver zelf that in het midden. In het begin
fpreekt CHARINUS het meest ; dock men kan wel
zien , dat hij met de romantifche fchool dat betere denkbeeld verbindt , hetwelk de SHAKESPEARES voortbragt , en hetwelk de SC IILEGELS en T I E C K S aan
de foort wilden geven , meerdere levendigheid en waarheid in de voorftelling , verheven boven de befchroomdheid der klasfifche regelen. Zelfs perfifieert hij niet onaardig de kunstfprongen en onnatuurlijke bewegingen der
nieuwere romantifche Dichters , (bl. 36.) Doch allengs , in de warmte van het gefprek , is hij niet flechts
tevreden, de bewondering van het enkel fchoone, door niets
verpoosd , voor eenigzins eentoonig te verklaien , maar
hij meent , dat die bewondering door de tegenflelling van
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het afzigtige , het gemeene , het valfche, het flechte
zelfs zal verhoogd worden , (bl. 59.) Hij beroept zich
op het gejoel der brooddronkenheid , het gemeene der
taal en der fcheldwoorden in de Romans van INALTER
SCOTT. Maar DIOC LE s doet hem te regt het onderfcheid tusfchen Roman en Treurfpel opmerken ; en
thans • doet hij het afzigtige der nieuwe kunst met eene
wegflepende- welfprekendheid gevoelen, die C HAR1NUS
geheel tot zwijgen brengt. Hij vergelijkt het Treurfpel
bij eene lijkftaatfie , die door de ftad trekt , en waarbij
de oude kunst wel contrasten voorflelde , doch die tot
verheffing van den geest dienden , zoo als een vorftelijk
paleis , dat de nietigheid des levens nog meer doet uitkomen , of een fpelend kind : maar de nieuwe Romantick brengt die lijkftaatfie over eene woelige markt , langs
een marionettenfpel of een' gemaskerden optogt , ten
einde het contrast regt levendig te maken. Op het antWoord. van CHARINUS geraakt DIOCLES in vuur.
„ Dat is eene verdoemcie kunst ," roept hij uit, „-die
„ frnaak en fchoonheidsgevoel op den dwaalweg brengt ;
„ die zich ve,rlustigt in de razernij van krankzinnigen ;
„ die liever het benevelde verftand fchildert , waar an
„ enkele lichtfcraal in doorbreekt , dan den glans van
\Vat onzinnig , wat afzigte„ een helder begrip ! .
„ lijk, wat afgrijsfelijk is, wordt bij voorkeur uitgeplozen,
• ontleed , in alle zijne deelen blootgelegd ; met kunst
„ en talent , God beter"t ! ..... maar men fla dat
„ talent niet te hoog aan. Een riool is een riool en
niets meer ; de enkele melding baart -walging....
„ Kruip er door , zoo het u lust , en wentel er u in !
„ mits ik wancjelen mag in de zalen van het gebouw,,
„ dat er boven ftaat. Die Wandalen ! Zij zullen den
„ A Pol., L o in onze Mufeums verbrijzelen en er den ge„ bogchelden r HERSITES voor in de plaats tlellen
„ want — een ligchaamsgebrek is waarheid.” En daarop
wordt de walgelijkheid dier natuurbefchrlivingen in een
kan het niet helfprekend voorbeeld aangetoond. „
„ pen ,” zegt D I O C L E S (een Duitfcher) op de uit3/
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roeping van afgrijzen des verhalers ; „ het is de Fran„ fche romantifche fchool. Gij moogt niet walgen : uw
„ Vaderland begint ze te huldigen.” — Gave God, dat
het laatfte niet waar mogt zijn !
Men zou zich echter vergisfen , indien men meende ,
hicr niets dan zulken ernst aan te treffen. Het geheele
f1uk bijna is in een' fchertfenden , vaak ironifchen toon,
en rijkelijk met Attisch zout befprengd. Van harte
wenfchen wij , dat dit geestige ftukje eene goede werking moge doen tot verbetering van onzen volksfmaak.
Doch wij kunnen niet voorbij , ten befluite , 6ene plaats
op te rnerken , waar GOTH E voorkomt als zich aan.
het klasfieke aanfluitende, terwijl S C H I L L E R de echte_
typus van het romantifche was. Wij willen niet ontkennen , dat het meerendeel van S C H I L L E R ' S ftukken en gedichten romantisch is , hoewel hij de bewondering der Griekfche Goden zelfs tot aan de grenzen
der Godslastering drijft , en in zoo verre althans , volgens de definitie van S C H L E G E L, geheel niet romantisch is. Maar G6THE klasfiek l Dit klinkt ons
wonderlijk in de ooren van den Dichter van Faust , en
zelfs van het tweede deel of vervolg op Faust , het
befpottelijkfte wanfchepfel , dat men zich kan voorflellen , en 't welk de Duitfchers , alleen uit eerbied voor
de groote fchim , niet durven afkeuren. Het is waar,
hij heeft de Iphigenia gedicht , en dit is zekerlijk een
klasfisch meesterfluk, waarin men ziet , hoe ver G 6 T H E
het op dien weg had kunnen brengen ; maar verre het
meerendeel zijner gedichten en de geheele aanleg van zijnen geest is toch romantisch.
Wij wenfchen aan dit vernuftige ftukje vele lezers , en
hopen , dat de Heer G E E L ons op meer dergelijke
vruchten van zijnen geest zal onthalen.
Onderzoek naar den inhoud en het wezen des Christendoms,
volgens de leer van JEZLIS en de ilpostelen, door N. MESSCHAERT, in leven Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam. Met ease Voorrede ran D. T. 11u e T
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MESSCHAERT, ONDERZOCE,

Predikant bij tie Tralfche Gemeente aldaar. Te Rotterdam,
bij J. van Baalen. 1835. In gr. 8vo, XVI, 54 en 226 bl.
f 3 - 60.
p it werk wordt voorafgegaan door eene zeer lezenswaardige

Voorrede, voornamelijk ftrekkende, om wijlen den Heer

MESSCHAERT als een' zeer kundig', helder en waarlijk
liberaal denkend' en gevoelend' , voor het redelijk en practisch Christendom rond en liefderijk uitkomend' Godgeleerde
te doen kennen. Wij -danken den Heer ri u e T voor dit
welgefchreven fluk , waardoor hij de verdienflen van zijnen
overleden' Ambtgenoot fchoon in het licht gefteld, en zijne
eigene met hem overeenkomflige denkwijze rondborflig verklaard heeft; gelijk hiervan onder anderen twee aanteekeningen , over de onverbasterde waarde der menfchelijke rede,
en over de ondoelmatigheid van verbindende kerkelijke formulieren , getuigen kunnen.
Het werk zelf is de vrucht eener beancwoording van eene
Prijsvraag bij T E Y L E R ' S
Rec. met H u

eT

Godgeleerd Genootfchap , waarvan

zegt , „ dat de inleiding van het voorftel

„ eene andere vraag deed verwac'nten , of dat de vraag eene
„ andere inleiding vereischte ;" terwijl hij tevens met hem
de uitfpraak van Beftuurders des Genootfchaps billijkt, die
dit ftuk niet bekroond, en verklaard hebben, „ dat het vele
„ verclienflen bezat, en het werk was van eenen bekwamen
„ Schrijver,, maar niet aan het oogmerk voldeed, door de
„ uitfchrijving der Prijsvraag eigenlijk bedoeld." Op verzoek van vele Vrienden des Overledenen, ziet cm deze Verhandeling het licht; vele Inteekenaars hebben hunne belangftelling daarin getoond, en zij zullen zich hiervoor, vertrouwt Rec., niet teleurgefteld vinden , want zij zullen er
(geen betere loffpraak weet hij

er

aan te geven) ME s-

SCHAERT nit leeren kennen, zoo als Hue r hem ge.
fchetst heeft.
De inhoud komt kortelijk hierop neder. In het

eerfie

Hoofdfluk wordt onderzocht , „ was JEZUS, zoo ten aanzien van het geheele ftelfel der Godsdienst, (uitbreiding en
volmaking van de Mozaifche Godsdienstleer , waarop• de zijne
gebouwd was) „ als met opzigt tot zijn' eigen perfoon ,"
(vooral in , zijne hooge betrekking tot God) „ en den card
„ der weldaden, door hem aan het menschdom aangebragt,
„ zelf uitdrukkelijk geleerd heeft." — Het

tweede Iltofd-

ituk wijst de leer der Apostelen aangaande dezelfcle onder-
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werpen aan. — Op grond van dit een en ander, bevat het

derde Floofdfluk een onderzoek, „ wat volgens die leer moet
„ befchouwd worden als het eigenlijke wezen des Christen.
•

doors, dat voor alle tijden gelchikt en,voor alle menfchen
behoefte is." Hier bewijst de Schrijver, 1. dat , de leer
van JEzus eene eigenlijke Openbaring van God," en 2.

dat het geloof aan de Goddelijkheid eener Openbaring en
„,

der

leer van JEZ

us

en de Apostelen redelijk is ;" welk

laatfle hij in drie hoofdpunten, als voorbeelden, aantoont,
namelijk in , de leer van God den Vader,, den Zoon van
„ God en den heiligen Geest,
•

de verlosfing door JEZu s'

dood, en de opflanding der dooden:" waarna hij, 3. „ het

•

ware wezen des Christendoms, voor alle tijden gefchikt,

,

en voor alle menfchen behoefte," voordraagt, als „ be-

,

grepen in geloof, hoop en liefde ," bij welker eerfte hij

kortelijk opfomt de hoofdpunten, die de Christen gelooft. —
Wie eene breedere opgave van den inhoud dezer Verhande-

Godgeleerde Bijdragen , IX , 4, waar eene zeer goede te vinden is.

ling verlangt, dien verwijzen wij naar de

Van verdere beoordeeling dezer

Verhandeling onthoudt Rec.

zich om meer dan eene reden ; vooreerst omdat de Schrijver
reeds overleden is , en dus Been nut van eenige omtrent zijn
werk gemaakte aanmerkingen meer hebben kan , en dit voornamelijk als eene vereerende gedachtenis voor zijne Vrienden , die de uitgave verlangd hebben, befchouwd moet worden ; ten andere, omdat over het geheel van deze Verhandeling , als antwoord op de bewuste Prijsvraag, door bevoegde
beoordeelaars eene uitfpraak gedaan is , waarmede Rec. zich
zeer wel kan vereenigen; en eindelijk, omdat, indien hij

zelfs maar het voornaamfle zou willen aanflippen van hetgene, waarover hij reeds lang op dezelfde wijze of nagenoeg,
als de Schrijver, gedacht beeft , en waaraan hij dus zijne
voile goedkeuring geven kan, als ook van hetgene, waaromtrent hij meer of minder met hem in gevoelen verfchilt ,
hij hiertoe eene ruimte van betoog noodig zou hebben, veel
grooter, dan het beflek eener gepaste aankondiging in dit
Tijdfchrift hem veroorloven kan. Het zij dus genoeg in het
algemeen te zeggen, dat men hirer overal , zelfs waar men
meenen mogt van den waardigen Man te moeten verfchillen,

den

bekwamen en zelfdenkenden Godgeleerde zal aantreffen ,

die met de beste wijze van Bijbeluitlegging bekend was, en
daarvan verfiandig gebruik wilt te maken ; den Man teveus ,
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die uit eigene oogen kon en durfde zien, en niet fchroomde,
zijne meening, al filet zij ook aan tegen die, welke door
Kekkvergaderingen en Godgeleerden als regtzinnig geijkt geworden is , ronduit te verklaren ; den Christenleeraar eindelijk , wien het om waarheid en liefde, our godsvrucht en
deugd, om verlichting en heii der menschheid te doen, en
hiermede hartelijk ernst was.
De flij1 dezer Verhandeling is, gelijk men lien in een werk
verwachten kan, dat met menigvuldig aangehaalde en vele
woordelijk uitgedrukte Bijbelplaatfen doorzaaid is, waarover
gecommentarieerd en waaruit geargumenteerd wordt, hetwelk dus de voordragt niet altijd even aangenaam kan maken; een flijl, waaraan misfchien bier en daar minder zorg
dan aan de zalten befleed , maar die nogtans cluidelijkheid
en gemakkelijkheid genoeg heeft, om met genoegen gelezen
te worden.

De TYonderwerken van jEZUS, in Gefprekken, door F.HOEKSTRA, Leeraar kij de Doopsgezinden te Harlingen. Te
Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1833. In kl. 8vo.
238 Bl. f 1- 25.

Met

dit werkje voltooit de Heer HOEKSTRA een fie] van

boekjes , die hij over de Gefchiedenis des Nieuwen Verbonds

de Gefchiedenis van J E z u s , de Gefthiedenis der Jpostelen en de Gelijkenisfen van den Zaligmaker, waarbij hij er nu een voegt
over de Wonderwerken van j a z u s. Een grootvader vervoor de jeugd gefchreven heeft, namelijk over

beeldt bier wederom met eenigen van zijne kleinkinderen over
dit onderwerp te fpreken; maar de jonge luidjes zijn nu al
gaandeweg wat ouder geworden, zoodat zij wat vaster' kost
kunnen verdragen, die voor kinderen in den volflen zin nog
niet dienen zou. Grootvader neemt, na eenige voorbereidfelen, elken avond (en hij heeft er zestien toe befteed) een,
fomtijds ook wel eens (wat misfchien minder verkieslijk is)
meer dan den voornaam wonderwerk des Zaligmakers tot zijn
hoofdonderwerp, waarbij hij dan evenwel ook fours van andere gelijktijdige of gelijkfoortige met een woord melding
maakt: hij heldert het gefchiedverhaal kort en duidelijk op,
toont het ware en het waardige van de gebeurde zaak aan,
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en leidt er eenige zedelijke leeringen uit af. — Grootvader
praat wel eens wat lang en veel, gelijk bet met oude lieden
fonatijds gaat; maar hij praat toch goed en nuttig, en

is

waardig, dat men hem hoore: vooral waar hij zich maar tot
ane gebeurtenis bepaalt, is hij wel bet belangrijkst.
Aankondiger dezes , die zich verbeeldde toe te luisteren, zou
wel eens iets te vragen gehad hebben; maar hij zou dit dan
doorgaans liefst niet in het bijzijn van de jeugd hebben gedaan, en hij wil het ook nu voor het Publiek niet doen,
te minder, omdat het van geen groot aanbelang zou geweest zijn, en hij niet wil fchijnen te vitten op het goede werk van bestevaér , die nog alles behalve een fuller
blijkt te zijn: hij wil bet dus liever bij deze eenvoudige
aankondiging laten, en hetzelve, ten overvloecle, aan jongen
en ouden aanbevelen, als die er over het geheel eene verilandige, onderhoudende en nuttige Bijbelfche lektuur in
zullen vinden, waartoe God bet zegene!

Gefprek over den voornamen inhoud der Openbaring van
J O A N N E S; vooral in betrekking tot de gebeurtenisfen van
onzen leeftijd. Te Kampen, bij K. van Hulst, 1835. In
gr. 8vo. 24 Bl. f :- 25.

Op 24 bladzijden zal men wel niets anders aangaande den
inhoud en de flrekking van de

Openbering van JOHANNES

verwachten , dan hetgeen zeer oppervlakkig is. °minekeurig viel ons oog , na het lezen van dit gefchriftje, op
de Verhandelingen en Leerredenen van Do. LAAN, waarvan
wij het tweede deel eerlang hopen aan te kondigen, en wij
dachten zoo bij onszelven, dat het toch wel gemakkelijk is,
wanneer men op eenige bladzijden in een gemeenzaam gefprek kan af handelen , waarover een ander jaren nadenkt en
dikke boeken fchrijft ; — maar wacht eens! de Schrijver
belooft aan zijnen vriend , eerlang een doorloopend en ophelderend overzigt van dit geheele deel der

Openbaring, de

vrucht van een veeljarig onderzoek , in handen te geven,
Bijzonder veel nieuws zal het, naar dezen voorlooper te
oordeelen, niet bevatten, en wij achten ons dus vooreerst
nog ontflagen van de moeite, om des Schrijvers denkbeelden
op te geven en te toetfen , gelijk wij, indien er nieuwe oog-
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punten in aangegeven wierden, zeker zouden doen , al ware
het boekje nog zoo klein. Maar het that ons niet fraai,
den geringen omvang van een gefchrift te berispen, dat

Rec.

al blijde toe was fpoedig ten einde te wezen , omdat het
noch voor het verfland , noch voor het hart bijzonder veel
voedfel bevat.

Eene voor onzen tijd gewigtige vraag van den ilpostel Paulus
overwogen. Naar aanleiding van 1 Kor. I: 13a. [Is Christus gedeeld ?] Door eenen Hervormden Predikant in de
Provincie Groningen. Te Appingadam, bij J. Mekel. 1834.
In gr. 8vo. 76 Bl. f - 70.
17

i—en der tallooze vlugfchriften, uitgelokt door de woelingen
onzer dagen in de Nederlandfche Hervormde Kerk. De
Schrijver geeft aan het Plot den hoofdinhoud en de bedoeling
van zijn gefchrift aldus op : Mijn tweeledig doel was, om
aan te toonen ,

eensdeels: dat het Christendom, hetwelk

,,

velen onzer tegenwoordige Hervormde Evangeliebelijders ,

11

met eene liefdelooze veroordeeling van andersdenkendm,

,,

eenige ware voorilellen en aanprijzen , bet ware
regten weg naar den hemel
brengt; en anderdeels: dat eene te ',erre gaande vrijheid
in denkwijze, eene onbepaalde toegeving aan de rede, zonder volledige onderwerping aan Gods openbaring in den
Bijbel , welke wij in onze belijdenis verklaren , geheel en
eeniglijk ten rigtfnoer onzes geloofs aan te nemen, ons tot
een ander uiterfle voert , hetwelk niet minder onwaar is,
als het

niet

1)
55
,,
11
11

is, en ons niet op den

11

en ons evenzeer van het fpoor tot ons geluk verwijdert.

,

1k heb derhalve in deze bladen getracht voor [tegen]

" overdrijving in

alle

het eene, zoowel als in het andere te

waarfchuwen, daarvan of te manen en integendeel tot
,/ eenen bezadigden, Christelijken zin , tot echten Godsdienstijver op te wekken." Als er tegen de Zeloten van
dezen tijd dan volilrekt moet en zal gefchreven worden, —
niet voor hen , want dat is boter aan de galg gefmeerd ,
maar voor zwakke en ligt vervoerbare gemoederen, — dan
is het in dezen geest nog bet beste.
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Eenige TVenken over de Pathogenie, Pathologie, Therapie
en "Etiologie der Aziatifche Cholera, medegedeeld door c. j.
NIEUWENIIU YS, Med. et Chir. Doctor, enz.
(Vervolg en ,'lot van bl. 635.)
31j

Cholera abdominalis is

eene meerdere bloedophooping,

met gevoel van drukking, fpanning en angstgevoel in den
buik; men ontwaart door de buikswanden eene vochtgolving
in de maag en Barmen, die clan vooral met eene ontlasting

ferum fanguinis gepaard
vena
illacx en groote leveraderen

ecner buitengewone hoeveelheid van

gaat. Bij lijkopeningen vond men in deze gevallen de

cava descendens, de aorta,

de

niet alleen tot berflens toe opgevuld met zwart bloed, maar
ook de darmen waren flerk geYnjicieerd, en fours derzelver flijmvliezen rood geverwd. In deze gevallen ziet men
ook foms de ontlastingen met bloed gekleurd, als een bewijs , dat de aandrang van bloed zoo groot was, dat het
door de haarvaten tot in het darmkanaal penetreerde. Aan
pofitive bewijzen van dien aard ontbreekt het den Schrijver
niet ; mar , vat

Rec.

zeer belangrijk voorkomt , is, Bat hij

zijne flelling ook door een negatief; bewijs nog duidelijker
maakt: een knaap, namelijk , waar, bij eene asphyctifche Cholera, noch drukking, noch pijn in den buik, en geene fluctuatie , alzoo noch affcheiding noch ontlasting van de eigenaardige Cholera-floffen aanwezig waren, zijnde de buik ingevallen maar wel eene buitengewone belemmering in de ademhaling plaats had. Bij de lijkopening vond men hoofd en borst
buitengewoon gevuld met bloed, en de ingewanden van den
buik geheel bloedledig, doende zich deze meer dan gewoonlijk bleek voor. Op niet Gene plaats van geheel het darmkanaal was eenig froor van bloedophooping noch van de gewone

Cholera-flof voorhanden. Zoodat deze verdeeling, wan-

neer zij ook als zoodanig nog niet als waar kan gelden, toch
daardoor vele waarfchijnlijkheid bekomt.
Thans gaat de Schrijver over, om uit de lijkopeningen zijne
befchrevene nofologie der

Cholera te bewijzen, en alle daar-

bij voorkomende verfchijnfelen te verklaren. Of en hoe hij
hierin geflaagd zij, oordeele de lezer.

Rec. gelooft, dat zij

nog veel te wenfchen overlaat , en, om zulks aan te too-
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nen, laten wij bier volgen hetgeen de Schrijver als bcwijs
aanvoert: „ Een andermaal vonden wij in het hospitaal het
„ lijk van een flerk gefpierd , kort na zijne aankomst ge„ florven man, niet alleen normaal warm over het geheele
„ lijf, maar de fpieren aan amen , handen , vooral aan
dijen en beenen , waren in eene gefladige trekkende bewe, ging; zoo zelfs, dat, als wij den tot op de borst geboge„ nen arm in eene uitgeflrekte ligging bragten, deze Bade„ lijk in de vorige Melling teruggetrokken werd,” enz. Uit
deze en foortgelijke waarnemingen meent NIEUWENIIUYs to
kunnen afleiden, dat gedurende de ziekte het

fystema capillare

zoo werkeloos en krampachtig zaamgetrokken is, dat daarin geen
bloedomloop kan plaats hebben; zoodra echter is deze vreemde prikkel, na den dood, niet weggenomen , of het herkrijgt
het aan hetzelve eigene opflorpend en inzuigend vermogen,
en trekt een' grooteren toevloed van het in de grootere bloedvaten zaamgeperfte bloed

is)

(dat echter verdikt of gecoaguleerd

tot zich, helwelk dan eene vermeerderde roodheid en

warmte, zoo in huid als fpiereti, ten gevolge heeft. (B I c n AT,

zlnatom. generale.)

Bij een' haastigen dood (vooral door

ftikking) is het leven in deze

perepherie nog niet geheel

nit-

gebluscht , maar onderdrukt , en wordt door nieuwen aanvoer van bloed wederom opgewekt ; zoodat er onwillekeurige
bewegingen der fpieren` op volgen , welke het opwekken

nit

eenen fchijndood zouden ten gevolge hebben, bijaldien het
bloed vloeibaar gebleven en niet ontmengd was. Op foortgelijke fcherpzinnige wijze verklaart de Schrijver het tranfpirant blijven der cornea en meerdere verfchijnfelen bij Cholera-lijken.
Over den Typhus Cholericus zegt NIEUWENHUYS veel
belangrijks en nieuws , wijkende van bijna alle, den Rec. bekende , Schrijvers af, zoo wel in nofologifche als therapeutifche befchouwing, en toont door lijkopeningen aan, dat
niet alle

Typhi met ophooping van bloed in de herfenen of

herfenvliezen of met ontfleking derzelven vergezeld gaan.
In zijne

Therapie der Aziatifche Cholera

doorloopt hij den

aard en de werking van vele in dezelve aangeprezene medicamenten , toont derzelver therapeutifche werking op het
menfchelijk

inechanismus aan , trekt daaruit de gevolgen , die

zij bij hunne aanwending op deze ziekte hebben moeten, en
legt daarbij veel therapeutisch doorzigt aan den dag.
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De

"Etiologie der Aziatifche Cholera words voorafgegaan

door eene philofophisch-phyfiologifche inleiding, betoogende
het flandpunt van ons

microcosmos tot het macrocosmus. N I EU-

WENHUY s beroept zich hier op zijne, reeds in het jaar 1810
uitgegevene ,

Vooroordeelen en Misbruiken in de Geneeskunde ,

die in vele opzigten gunftig zijn opgenomen door bet toenmalig geneeskundig publiek ; daaruit leidt hij eene
van

endemie, epidemie , contagium

en

miasma af,

definitie

verklaart

het ontaaan van epidemifche en contagieuze ziekten niet alleen theoretisch , maar ook practisch , onderzoekt 1 0 . of de

Aziatifche Cholera miastnatisch, 2 0. contagieus, 30. of wel
epidemisch is, en tracht zoo wel nit haar primitief ontftaan ,
als uit hare geboorte te Amflerdam , aan te toonen , dat zij
oorfpronkelijk epidemisch zijn moet, en tevens in hoe verre
deze ziekte contagieus worden kan — en in dit opzigt voegt
zich Rec. aan de zijde des Schrijvers.
Om nu tot de wezenlijke naaste oorzaak, tot de nog toe
onbekende x, der

Aziatirche Cholera

te komen , zoekt de

Schrijver (bl. 130-139) Haar eene werking van het een of ander beftanddeel van den dampkring , hetwelk dezelfde ver-

organisms te weeg brengt, als wij
Aziatifche Cholera hebben leeren kennen; en om daar-

fchijnfelen op het dierlijk
in de

toe te geraken, vorscht hij de eerfle gevolgen van zoodanig
eene oorzaak na, en onderfcheidt deze van eene reeks van
gevolgen, welke onmiddellijk wederom door deze eerfle inwerking geboren worden: en zoo bewijst hij op eene bondige

x niets zijn
dan eene verlamming of werkeloosheid der fijne huidzenuwen

wijze, dat de eerfie gevolgen van de inwerking
en haarvaten , welke met de

electro-galvanifche inwerking op
Phyfiologie van Dr. w J D h.

het dierlijk zamenflel, volgens de

MEIJER, (pag. 241 en volg.) zoodanig overeenflemt, dat zij

identiteit• van
Vooral deze afdeeling moet in haar

weinig of geen twijfel meer overlaat aan de
deze twee

factoren.

geheel gelezen worden , en heeft

Rec. zoo zeer bevallen , dat

hij zich overtuigd houdt, dat geen Geneeskundige, ook clan
wanneer hij niet geheel met den Schrijver overeenflemt , deze

Wenken onvoldaan zal ter zijde leggen.
Rec. zoude te wijdloopig worden, bijaldien hij nog de parallel , door Dr. NIEUWENHUYS tusfchen de Aziatifche en
fporadifche Cholera en de tusfchenpoozende koortfen getrokken , hetwelk niet minder verdient gelezen te worden, wilde
uiteenzetten; ook dit bevat veel waars.
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Wat den druk van het werkje aangaat , zoo heeft

Rec.

daarop nie:s anders aan te merken, dan dat hier en daar zinflorende drukfouten zijn ingeflopen; b. v. bl.
138: ook verwondert het

Rec.,

7. 31. 90. 98.

dat de Uitgevers aan dit

werkje geene meerdere publiciteit , welke het zoo zeer verdient , hebben ktnnen of willen geven.

Tijdfchrift voor Natuurlijke Gefchiedenis , uitgegeven door
J. VAN DER HOE . VEN, M. D., Prof. te Leyden, en W. H.
DE V RIE S E, M. D., Prof. te Anjierdam. Igen Deets
lfle Stuk. Te ylmfierdan bij C. G. Sulpke. 1834. In gr.
8vo. 90 Bl. De .Tag gangf 9 - :

V

an harte wenfchen wij , dat dit Tijdfchrift zulk een gun-

flig onthaal bij het lezend publiek moge vinden, dat de nitgever genoegzaam onderfleund worde in de kosten dezer
onderneming. Met leedwezen heeft men toch die zien ophouden , waardoor gedurende eenigen tijd de

de Natuurkundige Wetenfchappen

Bijdragen tot

het licht zagen. Jammer

zoude het zijn , dat een arbeid , door zoo vele verdienfielijke
manner bevorderd, nit gebrek van aanmoediging geenen verderen voortgang konde hebben. Dat

ephemere voortbrengfels

wederom fpoedig in het niet verzinken , dewijl derzelver nietigbeid van zeif hun geen tang bellaan kon verzekeren , is
een billijk gevolg, in den aard der zaak zelve gelegen ; —
beter lot zij dezer onderneming berchoren , die hare aanprijzing met zich brengt , en uit wier vruchten men het best den
grond leert kennen, op welken zij gekweekt worden. Tot
nog toe ontvingen wij flechts bet

eerfle flak ter

aankondiging.

Dit fluk behelst eene belangrijke Verhandeling over een geflacht der vleugelhandige Zoogdieren,

Bladneus genaamd, door

c. J. TEMMINCK; verder twee plantkundige, over de Ster.

w. H. DE VRIESE, en eenige waarnemingen omCulilawan-boom van RUMPHIUS, door c. L. BL u-

anijs van
trent den

m E; beide getuigen , van de konde en den ijver der mededeelers voor de wetenfchap , welke zij bij voorkeur beoefenen.
Dat Natuur- , Ontleed- en Ziektekundige Ontleedkundc in de
volgende flukken eene plaats vinden, hebben wij met genoegen gezien. De Heer VAN DER HOEVEN vervult terflond
zijne belofte van dadelijke medewerking, door een berigt
over de uitbreiding der Natuurlijke Gefchiedenis en Ontleed-
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kunde der Dieren in het jaar 1832. Het is , wel is waar ,
flechts verzameling van hetgeen anderen gedaan hebben; maar,
om z66 te verzarnelen, moet men zelf de wetenfchap magtig
zijn, en men ziet er nit, dat oorfpronkelijk werkzaam te
zijn welligt minder moeijelijk zoude vallen ; daarenboven , het
is een minder aangenaam, maar ailernuttigst, velen hoogst
welkom werk. Dit eerfte !Ink wordt befloten met eene beoordeeling der Disfertatie van G. J. LONCQ, door den Hoogl.
PRUYS VAN DER HOEVEN. Te regt wordt zij geroemd
als een bewijs , dat de klasfieke fludien aan onze vaderlandfche Hoogefcholen beoefenaars vinden. Eere Wien eere toekomt. Intusfchen kunnen alien dezen weg niet inflaan. De
ftudie moet velen tot eene kostwinning leiden. Mogt zij echter nimmer tot eene ambachtelijke uitoefening verlagen, wanneer het den meesten , om tijdelijke belangen , niet vergund
wordt

adire Corinthum I

Handboek van de Gefchiedenis der Letterkunde,
de Poornaansge Europif:he Volken in nieuwere tijden; door N. G.
VAN K AMPEN. Ifle Deel. Te Haarlem , bij de Erven
F. Bohn. 1834. In gr. 8vo, XXIV en 494 bladz. f 4- 50.
Weinigen onzer geletterde Landgenooten, indien iemand hunner , hebben het befchaafd Publiek zoozeer aan zich verpligt,
door het leveren • van Handboeken , die het gelukkig midden
houden tusfchen al te vermoeijende uitvoerigheid en al te
oppervlakkige beknoptheid , en die tevens eene onderhoudende lectuur verfchaffen en een' hechten grondflag leggen
tot meer uitvoerige beoefening van meer dan 6dn vak van
wetenfchap , als de altijd werkzame Hoogleeraar VAN KAMPF. N. Men behoeft flechts de lijst van 's Mans oorfpronkelijke en door hem omgewerkte of vrij vertaalde boekwerken
in te zien, om zulks volmondig toe te ftemmen.
Na ons , onder het getal der laatstgenoemden , de Handboeken voor de Gefchiedenis der Oude en Middeleeuwfche
Letterkunde van Prof. 1VACHLER in onze taal geleverd te
hebben, moest de aandacht des Schrijvers noodwendig vallen
op de voortzetting van dien arbeid , welke de

nieuwere Let-

terkunde omvat. Hij wilde dan ook een zoodanig overzigt
den Nederlandfchen lezer niet onthouden, maar begreep , om
goede redenen, bier het voetfpoor van zijnen vroeger gevolg
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tlen Duitfchen voorganger te moeten verlaten, en befloot ,
zonder hem geheel uit het oog te verliezen, in een weer oorfpronkelijk werk, de Gefchiedenis der Letterkunde, d. i.
der fraaije Letteren en Wetenfchappen, der Poezij en van
den fraaijen ProzaftijI, vooral gedurende de drie jongfte Eeuwen , in zamenhang met de lotgevallen der Nadal, te behandelen, en zulks wel met vereeniging der ethnographifche
en fynchronistifche manieren van behandeling, zoodat de vorderingen in letterkundige befchaving bij ieder Volk op zichzelve aangewezen, en evenzeer derzelver wederkeerigen invloed in dit opzigt befchouwd worden.
Dit doel kon niet bereikt en het vereischte verband der deelen van dit belangrijk geheel niet gevonden worden, zonder
in de Middeleeuwen, cot op de inneming van Konflantinopelen
de zoogenaamde herleving der Letteren , de kiemen der latere
letterkundige befchaving, vooral in het Oosten en in het
zuidelijk en Midden-Europa, te hebben opgefpoord. Dit
onderzoek maakt dan ook den hoofdinhoud uit der befchouwing van het eerfie Tijdvak , dat met het midden der XVde
Eenw eincligt ; het tweede behelst inzonderheid de Gouden
Eeuw der Italiaanfche Letterkunde, en zal met den aanvang
van den dertigjarigen Oorlog eindigen; terwijl het volgend
hoofdgedeelte van dit werk het verval der Letterkunde in
ItaliJ, haren toenemenden • bloei elders , vooral in Duitschland, Frankrijk en Nederland, moet in zich fluiten; en eindelijk het vierde hoofdzakelijk gewijd zal wezen aan de ontwikkeling van den invloed der Franfche denkwijze, ook in
het Letterkundige, op de overige Volken van Europa, tot
dat deze op hunne beurt op Frankrijk werken , en het van
zijne oude beginfelen te dien opzigte, gelijk vroeger in het
ftaatkundige, doen afwijken.
In dit eerfte Deel words het eerfte der opgegevene Tijdvakken en een belangrijk gedeelte van het tweede geheet
afgehandeld. Na in de Inleiding de noodzakelijkheid der kennis van de Middeleeuwfche Letterkunde voor die der nieuwere , den invloed der Mohammedaanfche Volken op Europa,
en de (trekking, die de vormen, onder welke het Christendom zich toen vertoonde, noodwendig aan de beoefening der
Letteren geven moesten , te hebben aangewezen, geeft de
Schrijver,, in de zeven Hooldftukken, welke de eerfte Afdeeling uitmaken , een beknopt , helder en aaneengefchakeld
overzigt van de Provencaalfche, Noordfranfche, Duitfche,
Bounscu.

Imo, 16.
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Nederlandfche, Britfche, Spaanfche en Portugefche, en Italiaanfche Dicht- en Letterkunde in het genoemde eerfte Tijdvak; opent daarna de befchouwing van het tweede met de
zeer juiste opmerking, dat welligt nook, na de invoering
des Christendoms, de wereld zulk eene algemeene en voiledige verandering heeft ondergaan, als gedurende de laatfte
helft der XVde en de eerfle der XVIde Eeuw, en maakt ons
vervolgens nader bekend met de perfonen en verrigtingen dier
Mannen, aan wier geestvruchten of befcherming Italie zijnen
hernieuwden dichterlijken roem, en Europa, voor zijne be_
fchaving, zooveel dank verfchuldigd is. Vooral worden de
MEDICISSEN, DANTE, ARIOSTO, de navolgers van
PETRARCA (die zelf nog in het vorige tijdvak te huis be.
hoort) , T A s $ o, in wiens leeftijd de vrijheid in Italid ten
onder ging, maar daarentegen de zedeloosheid meer dan vroeger werd beteugeld, en MARINO, wiens dichttrant, zoo in
als buiten zijn vaderland, van zoo grooten invloed was , op
eene zeer oordeelkundige wijze befchouwd en beoordeeld.
Deze oppervlakkige opgave moge volftaan, om te doen
zien, hoeveel belangrijks hier gevonden words, en wat men
ook in het tweede Deel billijk kan verwachten. Behalve
van den fchat zijner eigene kundigheden, heeft de Schrijver
zich bediend van de nieuwfle en beste Duitfche en Franfche
werken over de door hem behandelde onderwerpen, ook van
zulke, die bier te Lande minder bekend zijn, en de voornaamfte bronnen , tilt Welke hij geput heeft, onder den tekst
aangewezen. Dan, verre van zich op de getuigenisfen van
anderen te verlaten, befludeerde hij sevens zelf de klasfieke
fchriften, wier inhoud, geest, en invloed op de kennis en
zeden der tijdgenooten , hij zijnen Lezeren Wilde leeren kennen; en zij zijn hem .voor dezen arbeid , gelijk voor elken
vroegeren, dank verfchuldigd.
Te meer zijn zij dit, dewiji des Schrijvers liefde voor
Godsdienst en zedelijkheid ook bier wederom overal treffend
doorftraalt, en hij den maatftaf van het ware, goede en
fchoone tot Bien verkozen heeft, naar welken hij de waarde
der door hem befchouwde fchriften afmeet en verder denkt
of te meten. Te regt kondigt hij dus reeds bij voorraad aan,
dat men, ook ten opzigte der lettervruchten van latere Dichters en Prozafchrijvers , zijnen lof niet te wachten heeft ,
wanneer ze de kieschheid, het zedelijk gevoel en den adel
onder uatuur beleedigen , of aandruifchen tegen den eerbied
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voor het Opperwezen. Nogtans hopen wij , dat dit gevoel
voor hetgene zijn hart en verftand hem alleen als waarlijk
goed en fchoon doen erkennen , hem tot geene te groote onvolledigheid in de behandeling van de gewrochten der door
hem bedoelde Mannen zal Leiden, maar veeleer hem bewegen , om , zoo ver de kieschheid zulks toelaat , de wezenlijke gebreken in hun werk aan te wijzen, hetwelk veel meer
ftrekken zal , om den niet al te zeer bevooroordeelde van
zijne blinde , en niet zelden van anderen overgenomene , bewondering te genezen , dan eene bloote afkeuring , . die ,
zonder bijgevoegde bewijzen , door fommigen , hoe verkeerdelijk ook, aan vooringenomenheid tegen hetzelve zoude kunnen toegefchreven worden.
Le Ciel etoild. Cantate , traduite de j E R. VAN ALPHEN,
par AUG. CLAVAREAU. Utrecht , J. G. van Terveen et
Fils. 1835, gr. 12mo. 31 pag. f : -25.
, in de letterkundige wereld , kent niet VAN A L P HEN'S
heerlijke Cantate, den Starrenhesnel, dat dichtfluk , door bevoegde kunstregters , als een der fchoonfle voortbrengfelen
onzer godsdienflige poezij , geroemd ?
De begaafde CLAVAREAU, die reeds zoo menig treffelijk blijk gaf van den helderen wedrkiank , welken de toonen
van Nederlandfche Zangers in zijn gemoed vonden , deelt
ons, in het aangekondigde flukje , op nieuw een bewijs mede , niet flechts , dat hij den geest der beide talen uitnemend
wel gevat heeft, en met het fchoone onzer poezij , zoo als
zich van eenen man van zijnen aanleg en fmaak laat verwachten , naar waarde is ingenomen , maar ook , dat hij zelf
Dichter is. Want, om de denkbeelden van den waardigen
VAN ALPHEN zoo fchoon en zuiver weder te geven, als
dit in de voor ons liggende vertaling is gedaan , moet men
zelf bezield zijn door den gloed der echte poezij , die het
gemoed van den oorfpronkelijken Zanger ontvonkte, toen hij
den lof des Heeren , in deze fchoone Cantate, vermeidde.
Het verheugt ons daarom , dat een Dichter, alSCLAVAREAU,
dezen heerlijken beurtzang heefc vertaald , en geen louter
werktuigelijke hand zich daaraan heeft vergrepen. Wilt gij
hooren , Lezer hoe CLAVAREAU, in de taal onzer naburen, met den godvruchtigen VAN ALPHEN harmonisch eenen
Xx2
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toon aanflaat? Wij kiezen, tot eene proeve daarvan, de volgende regelen, waarin, naar ons gevoel, de vertaling het
oorfpronkelijke nog overtreft:
Eerfle Stein.
Wie kan al de ilarren meten ?
Wie fpreekt haar getallen nit?
Wie haar doel en during melden ,
Of den kring ,

die haar befluit?

Premiere Voix.
Qui pourrait mefurer taus ces globes lointains?
Qui nous dirait leur nombre, et leur but, et leur terme?
Quel campus tracerait, a nos yeux incertains,
Le grand cercle qui les enferme?
Tweede Stem.
Hij , die al wat Hij formeerde
Met een' wenk regeren kan,
Noemt de ilarren bij haar namen,
Meet den hemel met een fpan.

Seconde Voix.
Celui qui , d'un feul mot, peupla cet ocean,
Et regle, d'un coup
ces innombrables mondes,
Nomme tous ces foleils foul leurs vodtes profondes,
111efure les cieux d'un empan.
Uit de fierlijk geflelde Opdragt aan den Zoon des vereeuwigden Dichters , den Heer D. F. VAN ALPHEN, zouden
wij geneigd zijn , op te waken, dat een vriendelijke wenk
van dezen den Heer CLAVAREAU op het denkbeeld heeft
gebragt, hetwelk wij bier zoo gelukkig verwezenlijkt zien.
Het mag ons alzoo verblijden, dat beide waardige mannen
zich vereenigd hebben tot dit treffelijk doel ; waardoor tey ens bet gezegend aandenken van den vriend, ook van onze
jeugd en van onze kinderen, op nieuw onder ons verlevendigd worth.
Onder ons? Ja, Lezer! dewiji toch het Fransch ook hier
te lande vrij algemeen gekend en beoefend wordt, en het te
wenfchen is, dat ook deze vertaling, even als die van de
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Kindergedichtjes van Vader VAN ALPHEN, zonder dat dezelve het oorfpronkelijke bij ons verdringen, den jongen lieden in handen moge gegeven worden. Maar, wat wij vooral
hopen, is, dat deze overzetting van een der voortbrengfelen
onzer godsdienftige Muze onder onze ligtzinnige naburen bekend en verfpreid — dit niet alieen , maar ook naar waarde
hooggefchat moge worden, en de geest, die in dit zangfluk
leeft , in veler, veler harten moge overgaan, en er den verderfelijken invloed moge weren van gefchriften als die van
VICTOR HUGO, en wie, met hem , hunne heerlijke geestvermogens aan het rijk der dwaling en der zonde wijden!
De verfchijning van dit flultje, hetWelk zich ook door

ten

net-

uiterlijken vorm aanbeveelt, heeft den wensch bij ons

verlevendigd , dat de prijsvraag, welke, een' geruimen tijd
reeds geleden, door een GenootIchap ter bevordering der
Toonkunst, is uitgefchreven, tot bet bekomen van eene gepaste muzijk voor deze Cantate , met een gelukkig gevolg
bekroond moge worden.

De Zweden in Praag , of Vaderlandsliefde en Vrouwendeugd.
Door C. PICHLER. II Deelen. Te Zutphen , bif W. J.
Thieme. In gr. 8,'o. 580 Bl. f 5 - 60,
Deze .Roman, reeds vOOr geruimen tijd in het licht
verfchenen, behoort, wat bet onderhoudende van deszelfs
inhoud en flip betreft, voorzeker tot de bescen, welke federt lang in onze taal zijn overgebragt. De gefchiedkundige
verhalen, in welke bet romantifche met zeer veel fmaak is
ingeweven, flellen met naauwkeurigheid de gebeurtenisfen
voor, die voorgevallen zijn op het tooneel en in den tijd,
waarin deze Roman geplaatst is.
Kort vOOr het einde van den dertigjarigen oorlog onder-

Zweden nog eenen aanflag , die ten doel had, om
Praag , de hoofdflad van Boheme , bij verrasfing

namen de
zich van

meester to Timken. Zij bedienden zich daartoe van de hulp ,
den raad en de medewerking van eenen

Boheemfchen krijgs-

man ODOWALSKY, die, vroeger in Keizerlijke dienst, als
Majoor,, geftaan bebbende , nadat hij uit dezelve, zonder
billijke belooning voor zijne gewigtige dienflen, ontflagen
was , tot de partij der

Zweden was overgegaan. Offchoon
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dezen zich in een gedeelte der flad nestelen, gelukt het am
de burgerij, om in het overige gedeelte zich flaande te houden tegen hunne aanvallers. Onder de dapperfle verdedigers
der flad behoort vooral ook nYNKo, Graaf van WallenJlein, de neef en erfgenaam van den naam des bekenden
FRIEDLANDER. De tijding van den vrede, welke tusfchen de oorlogvoerende Mogendheden gefloten was , maakt
aan den worflelfirijd tusfchen de belegeraars en de verdedigers een einde , en de Pragers zien alzoo hunne flandvastigheid en dapperheid bekroond, door hunne flad tegen de
vreemde aanvallers voor hunnen Keizer te hebben bewaard.
Twee vrouwen vervullen in dit verhaal gewigtige rollen:
de bevallige, maar tevens listige HELENA VAN BERK A,
de minnares van OD OWAL SK Y. Haar liefdehandel heeft
een noodlottig einde; want ODOWA LS K Y fneuvelt bij eene
afgeflagene beflorming der flad. De andere vrouw, welke
met hoogeren lof vermeld wordt, is JOHANNA, aanvankelijk bekend als de dochter van WALLENSTEIN' S huisopzigter,, maar welke aan het einde, herkend zijnde als de
dochter van den Zweedfchen Graaf xöNIGSMARK, de
gelukkige echtgenoote wordt van Graaf IIYNICo, haren
voormaligen Heer.
Het heeft de Schrijffler, bij zulk eenen rijken voorraad
van gebeurtenisfen , niet ontbroken aan de gelegenheid , om
hare bekwaamheid tot het levendig fchilderen van belangrijke
tafereelen in beoefening te brengen. Zij heeft van deze gelegenheid op eene meesterlijke wijze gebruik gemaakt , en
als eene aangenaam onderhoudende lektuur kunnen wij dus
dit werk , zonder eenige bedenking, aankondigen. Van eene
andere zijde ecbter befc'nouwd , zullen wel fommigen bet
goedkeuren, maar ook anderen er zich aan ergeren, dat de
Schrijffler zulk eene flerke vooringenomenheid aan den dag
legt voor de Roomschgezinden en tegen de Protestanten,
dat zij daardoor, vooral in het verdichte gedeelte des verhaals, het waarfchijnlijke wel eens uit het oog verliest. Nog
velOr weinige jaren waren, op last des Keizers, zevenentwintig aanzienlijke protestantfche Bohemers op eenmaal (op
den 16 Junij 1621) te Praag ter dood gebragt. Het is dus
niet waarfchijnlijk , dat nu reeds de Bohemers en Pragers
met zoo veel geestdrift aan de zaak des Keizers gehecht
waren. De Jeznit PLACHY is een beminnelijk man. WALLENSTEIN en JOHANNA, beiden Roomschgezinden, ziin,
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de eerfte een BAYARD, een Ridder zonder blaam of vrees,
en de andere eene Heilige. ()DOW ALSKY, daarentegen,
en HELENA, beiden Protestanten, komen hier voor als listige intriganten. Dus is de voorfielling der verdichte perfonen in dit opzigt partijdig. Maar de Protestanten behoeyen om dit werk geenen index librorum prohibitorum aan te
leggen; het zal niemand van hen in zijn geloof aan het wankelen brengen; en, zoo als het boek nu is , is het eene
allezins bruikbare lektuur ook voor zoodanige lezers , voor
wie er,, onder de werken van fmaak in onze moedertaal,
weinig beflaat, hetwelk goedgekeurd words door de cenfuur
van hunne Hierarchij.
De Non van Gnadenzell; een zedekuudig Tafereel silt het
einde der vijftiende Beim. II Deelen. Naar het Hoogduitsch van SPINDLER. Te Haarlem , bij de Erven
F. Bohn. 1833. In gr. 8vo. 722 Bl. f 6 -30.

G oede wijn behoeft geen' krans , en de bekende Schrijver
van den .Tood en den Jezuit geene onmiddellijke aanbeveling, — dachten wij bij het zien van het jaartal der uitgave van dezen Roman , die thans wel in ieders handen zal
zijn. Ten gevalle van hen alleen, die dezelve nog niet gelezen hebben, willen wij zeggen, dat eene faildering van
het kloosterleven, zoo als dat in vele geestelijke gellichten
kort v66r het begin der Kerkhervorming was , in verfcheidene nonnenkloosters nog lang daarna beflaan heeft, en veelligt in enkele tot op heden beflaat , het hoofdonderwerp van
dit werk is. De vrijheid in ons land ging in fommige geilichten zoo verre , dat de kloostervrouwen , ter verpoozing
barer vrome overdenkingen , met de Heeren uitreden , achter
's.lonkers rug te paard gezet, waaruit de waarheid van de
fchilderingen des bekwamen Schrijvers is op te maken; of.
fchoon die waarheid foms met was al te krachtige en weelderige kleuren is geteekend , evenzeer als de leefwijze der
ruwe Ridders en roovers van dien ongelukkigen tijd, dien wij
met vreugde zoo verre achter ons zien. De hoofdperfoon
echter van den Roman is eene fiere , fchoone , jonge, arme,
adellijke dochter , die, in het broeinest van ongeregtigheden, aanhoudend onze belanglielling wekt ; en alzoo beantwoordt het werk zeer goed aan deszelfs titel. Wij hadden
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wel wat meer orde en regel gewenscht ; maar dat is , bij al
het romantifche, vreemde en verrasfende, niet meer een hoofdvereischte. — Gelijktijdig fchier met deze vertaling kwam er
ook eene in het Fransch , die allergunfligst in het 57f1e
Deel der

Revue de Paris gerecenfeerd werd , en waarin men
Robert

niet onaardig zegt , dat , hetgeen de Schrijver van

le Diable

in Ballet voorflelde , door SPINDLER in Roman

is gebragt ; en dat oordeel kunnen wij , met de noodige beperking, wel onderfchrijven. — De correctie had wel wat
zuiverder kunnen zijn.

De Loods, een Verhaal, door J. F. COOPER. II Deelen. Naar
het Engelsch. Te Anaerdam , bij J. F. Schleijer. 1835.
In gr. 8vo. 631 Bl. f 5 - 60.
Indien eenheid van tijd en plaats , levendig voortfpoedende
handeling , klimmende belangftelling , fchildering en ontwik.
keling van meest edele karakters , tragifche pofitien en eene
plukkige ontknooping de hoofdeigenfchappen van een goed
Treur- of Tooneelfpel zijn, dan zullen zij het ook wel wezen van
eenen goeden Roman ; en wij kunnen verzekeren , dat de lezers al die eigenfchappen in dit verhaal van COOPER zullen
aantreffen , hetgeen een kruistogt van weinige dagen in de
Noordzee in Wintennaand befchrijft , door een Amerikaansch
fregat en een fchooner,, in den oorlog voor de onafhankelijkheid , omflreeks het jaar 1779. Maar in dien korten kruistogt ontvangen wij eene ontwikkeling van het karakter van
verfchillende perfonen , bijzonder van eenen vreemden

Loods, die

wel niemand anders zijn kan dan de beruchte PAUL JONES,
en tevens de keurige befchrijving van zeegevaren , landingen , gevangennemingen , ontzet , zeeflag , flormen , fchipbreuk, ja alles , wat men, redelijkerwijze , op het zoute water,
klippige flrand , en aan boord van het beste fregat , dat ooit
Amerika's Itarren (deszeifs vlag) in de lucht verhief, kan verlangen , gefloffeerd met eigenaardige kleuren , krachtige ruwe
zee- en befchaafde Engelfche landtaal. Zoodat wij dit werk
ruimfchoots aanbevelen aan alien, wie het om levendige aandoeningen en edele gevoelens te doer is , vermengd met

zoo

weinig laagheid , als flechts beftaanbaar is , om al het voortreffolijke

der hoofdperfonen te meer aan het licht te brengen.
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Wij willen met den Vertaler niet twisten over de vraag,
onder welke foort van letterkundige voortbrengfelen dit product van de pen des bekwamen Amerikaanfchen s c o TT te
rangfchikken zij.

nuyeux !

Tons les genres font bons, hors le genre en-

Maar wij hadden gaarne gezien, dat de taak, voor

welke hij wel berekend is, met wat minder haast ware afgewerkt ; dan zon ook de correctie gelukkiger zijn uitgevallen,
fommige uitdukkingen van den Schrijver zuiverder teruggegeven, en geene fouten overgebleven zijn als op bl. '70,
Deel I , reg. 10 v. o. , waar

(chip in plaats van roer ftaat,

om van andere te zwijgen, zelfs van de zonde tegen het kostuum, wanneer een Kavalierie-officier de militaire eer bewijst
door het afnemen van zijne muts. Maar wij bekorten ons
verflag, en eindigen met herhaling onzer aanbeveling en lof.

De Speer van Ithurill , of Tafereelen en Schetfen op eene Reis
door Noord-Nederland en vaburige Gewesten , bijeenverzameld door W. R I s T. II Deelen. Te Arnhem , bij I. A.
Nijhoff. 1835. In gr. 8vo. 580 Bi. f 5 -80.
Dit werk

is

eigenlijk een vervolg op hetgeen de Schrijver

vroeger in hetzelfde vak heeft geleverd. Dezelfde eigenfchap-

Ring van Gyges , aan den Wonderbril
Egyptifchen Tooverflaf werden toegefchreven, bezit
Speer van Ithuri11. Nu eens maakt de Schrijver,

pen , die vroeger aan den
en aan den
thans de

door middel van die fpeer, zich onzigtbaar; dan wederom
noodzaakt hij de genen, welke hij ontmoet en uitvorfchen
wil, door hen met zijne fpeer aan te roeren, om aan hem
hunne geheimfle gedachten te openbaren. De fictie van zoodanig werktuig, het moge dan een ring, bril, ftaf of fpeer
zijn, begint , door het menigvuldige gebruik, wat afgefleten
te worden. I-let gaat er metre als met het wasfen beeld, dat
op onze jaarmarkten, bij afwisfeling, CARTOUCHE,
SCHINDERIIANNES, LOUVEL en FIESCHI moet verbeelden: ais men dan zelfs hoed en pruik jaarlijks niet wat
verandert, bemerken de bezoekers van het wasfenbeeldenfpel al te ligt , dat bun, onder eenen nieuwen naam, flechts
een Dude kennis words geprefenteerd. Het verwondert ons,
dat de bekwame Schrijver nu eens niet eenen anderen vorm
aan zijne tafereelen en fchetfen geeft. Zulk een oud Litte.
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rator kent immers het pictoribus atque poetis, en, wil men
niet oorfpronkelijk zijn, men heeft immers den toegang tot
Lettres .Tuives, Cabbalistiques, Chinoifes, tot Diables boiteux , Gilblasfen in alle talen en bij alle nada. Men kan
itumers met Munnichhaufen op een' kanonskogel reizen,
en muficeren in de maag van eenen haai. De Schrijver
kan een cent , eene vloo of eenig ander infekt zijne Iotgevallen laten vertellen. De Recenfent is te kuisch, om te
klagen: toujours la Reine ; maar hier zegt hij: toujours des
perdrix. Zoo kort van geheugen zijn de Hollanders niet,
of zij weten reeds , dat al die ringen, brillen, haven en
fperen hen rondvoeren in de voornaamfte logementen van
ons vaderland ; te Nijmegen vaart men altijd met de gierbrug
over, rookt eene pijp te Lent, fukkelt voorts den Rijn op,
drinkt Ifochheimer in het wijnland en dergel. meer. In edn
woord, hier ontvangt ons lezend publiek van dit thema eene
nieuwe variatie. Alwat wij tot beoordeeling van den inhoud
zelv' zouden kunnen zeggen , zou eene herhaling zijn van
hetgeen bij de aankondiging van des Schrijvers vroegere werken aan het publiek medegedeeld is.

De Verloving, nit het Hoogduitsch van L. T I E C K vertaald
door w. A. s. o. Te Leyden, bij C. C. van der Hoek. In
kl. 8vo. 138 Bl. f 1 -:
DeVertaler noemt in zijne voorrede dit verhaal van TIE CK
een kunstgewrocht , en zegt, dat vooral deszelfs weldadige
zedelijke flrekking hem tot de vertaling bewoog. Terwijl
wij, door deze aankondiging hoog opziende tegen het boeksken, hoe klein ook, in hetzelve flechts fleelswijze durfden
gluren , ontdekten wij tusfchen het fchemerlicht der nog niet
opengefnedene bladzijden de ons moed inboezemende fpreuk:
Definit in atrum piscem. Ja, Lezer het zou ons , wel is
waar, fpijten , dat een zoo allerliefst boekje, op zulk keurig fijn papier gedrukt , niet zou beantwoorden aan deszelfs
uitwendigen vorm en aan de hooggeflemde aankondiging van
hem, die door de uitgave in onze taal meent zich bij zijne
landgenooten verdienflelijk te hebben gemaakt; maar wij Waren in het geval van den fchooljongen , die, zonder een
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Ultra te zijn, alleen nit vrees voor flak en plak zich verheugde , dat de fchool afgebrand was. „ Echte wijsheid ,
in cegenitelling met Fransch ongeloof en Duitfche dweeperij.
Eene voortreffelijke onderfcheiding van het fubjectieve en.....
dok van bet objectieve , welke in het dagelijkfche leven onophoudelijk en bijna onmerkbaar ineenfmelten." Dit alles,
Lezer , in 138 bladzijden in klein 8vo! Dit alles nog wel
in eene novelle, in goed Nederduitsch een fprotkje! Wij
vreesden , dat dit boekje zou doen, even als de eikenboomen
in de eeuw van SATURNUS: Mella fudabant. En de
wakkere S AL o M o moist reeds , vat er op loopt , als men
te veel honig in eens gebruikt. Maar dit definit e in atrum
piscem, ons zoo regt van pas voorgekomen , deed ons dan
gelukkig met eene minder hoog gefpannen verwa chting het
verhaal lezen , en — qui f'eclipfe au premier reeng, brille
au fecond. Wanneer men hetzelve niet nit een zoo verheven
ilandpunt befchouwt als de Vertaler,, dan zal men bier eene
onderhoudende vertelling vinden, welke ons lezetnd publiek
nuttig en aangenaam kan bezig houden. Wenfch elijk ware
het, dat men het volgende, dat bier onder andcren voorkomt , ter harte name :
Hoe velen zijn mij bejegend die mij , nagenot!g bij het
groeten, te gemoet riepen, dat zij buitengewone C'hrisienen
waren. Door fommigen worth zelfs bij de onverrchilligfte
onderwerpen om het andere woord de Heiland genoc md; bij
elke aanleiding, al is zij nog zoo gering, bidden zij, en vertellen ons zuiks. In gezelfchap neemt men , elk e gelegenheid te baat , om van berouw , boete, fiichting en verlosfing te fpreken, en ontwijdt , volgens mijn gevoel, het
heilige, vergeet, , dat het eene overeenkomst met dt: liefde
heeft, welker gevoelens en bekentenisfen de ware n iinnaar
ook niet aan elk vreemd oor zal prijs geven."
Wat fchaacic het echter ," zeide de Baron, „ wstnneer
vrome gemoederen welligt te dikwerf van het voorwerp hunner liefde fpreken ?"
, Het kan geene liefde zijn ," hernam s RANDENSTE IN;
') het is ijdelheid, hoogmoed, die beter wil zijn , dan andere menfchen. Even als tijdens de overdrevene gevoe ligheid of verlichting , is het eene ziekelijke behoefte, die
overal voedfel zoekt, zichzelve vleit, en zich tot eene meer
en meer onherftelbare ziekte zet , op medemenfchen, die
veelal beter en vromer zijn, onverdraagzaam en verachtelijk
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nederziet, omdat dezen juist in den sangeheven toot/ niet
mede willen inftemmen."
Ik wil fommige broederfchappen niet laken , wanneer
zij zich opfluiten, en niets van kunst en gefchiedenis, van
wijsbegeerte en wereld willen weten. Maar wanneer deze
eenzijdige vromen ons telkens op nieuw toeroepen , dat wij
maar Jene behoefte hebben, dat fchilderkunst, muzijk
dichtkunst niet alleen overtollig, maar zondig zijn, en de
mensch flechts gebed , ingeving en boete op het oog moet
houden, dan zoude ik hun toch willen vragen: welk be.
krompen gevoel hunne Godsdienst beheerscht , om liefde ,
waarheid, rede en de liefelijke fcheppingen der verbeelding
voetfloots te verwerpen? Dus zoude den reinen heden ten
dage niet meer alles rein zijn ? Hij is reeds als dood te
befchouwen, tot wien God niet meet in de natuur en gefchiedenis fpreekt; hij is verloren, die in de kracht der rede deszelfs verhevene tegenwoordigheid niet meer ontwaart."
Het medegedeelde zal , zoo wij vertrouwen, genoegzaain
zijn tot eene proeve van den geest , die in het werkje
heerscht.
LaatJle Repliek aan de Heeren V R U G T en R U Y S.
Wie erg denkt, heeft doorgaans erg in 't hart. Kwade
trouw en woordverdraaijing zijn Rec. even vreemd , als ongetwijfeld het Publiek de gedachte, dat zijne welmeenende
loffpraak door de Heeren hem zou zijn afgebedeld. Wie
overigens in ftaat is , dien lof op dusdanige wijze te vergelden , als door hen nu bij herhaling is gefchied, en den zin
van Recs woorden: wij danken (de Heeren V R U G T en
EU y s), in naam der Nederlandfche Muzen , voor het
gefchonkene," ter kwader trouwe z66 te verdraaijen, dat
Rec. zich daardoor als zaakgelastigde der Nederlandfche Muzen heeft geproclameerd , en wat daar meer volgt , — over
zulk een Sujet, of zulke Sujetten , haalt' Rec., op zijne
beurt, de fchouders op ; en, zoo zij hem immer weer een'
traan uit het oog perfen, 't zal niet meet die der verteedering, maar die des medelijdens zijn met hunne verregaande
verwaandheid en verloochening der humaniteit.
No. XII. Meng bl 595, reg. 8 v. o. teze men maitresfen.
No. XIV. Boekberch. bl. 587. reg. 6. voor Calemborg , Monnikendam.
Meng. bl. 654. reg. x9. Evangeliedienaar,
No. XV. Boekbefeh. bl. 643. reg. ry. Lieenkieon.
114sterrhorelalfibel.
bl. 649. reg.
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REGIS T E R.
Halmael, Jr. (A. van) Peter de Groote , Treurfpel.
Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
71
Hamelsveld , (W. Ij. van) Verzameling van Gewijsden,
enz. IVden D. 1 - 4de St. en Vlden D. lite en 2de St.
261
Amft. bij S. de Grebber enz.
Hanke , (H.) geb. Arndt , Bloemenkrans. file en Hde
Verz. Dev. bij J. de Lange.
571
Harz, (W. G.) Melodien der Evangelifche Gezangen.
535
Gron. bij J. D. Smith.
Heldring , (. G.) De Natuur en de Mensch. Hde en
Hide of laatfte St. Amil. bij G. J. A. Beiferinck. 83
Mengel, (W. A. van) Memoria J. van Voorst. Lugd.
Bat. apud S. et J. Luchtmans.
234
Herbig, (F.) Hillegonda van Teylingen. II Deelen.
Leeuw. bij G. 7'. N. Suringar.
84
Heringa , El. Z. (J.) Berigt. Utr. bij J. G. van Terveen en Zoon.
660
Heusde, (Ph. IP. van) De Socratifche School. Me D.
Utr. bij T. Altheer.
165
Heyst , (D. van) Redevoering. Leyd. bij Hank en
196
Comp.
Hirfchig , Cz. (A.) Blikken in het menfchelijk hart,
naar Seneca. Alk. bij J. A. M. W. le Sage ten Broek. 20
Hoekflra , (F.) De Wonderwerken van Jezus. Haarl.
bij de Wed.
Loosjes , Pz.
677
Hoeven, (A. des ilmorie van der) Leerredenen. Leeuw.
541
bij G. T. N. Suringar.
Hofflede de Groot, (P.) 1nflitutiones Theol. Nat. Gron.
229
apud W. Zuidema.
Homberg , (H.) Godsd. en Zedek. Handboek. 's Hag.
ter Landsdrukkerij.
188
Hoogvliet , (J. M.) Rudimenta Linguae Graecae. Zaltb.
bij J. Noman en Zoon.
221
Hoop , yr. (A. van der) De Koning van Rome. Amfl.
bij Brest van Kempen.
225
en P. S. Scholl , Vertellingen
in Rijm en Proza. Dordr. bij J. van Houtrijve, Jr. 494
Het Slot van IJsfelmonde. Dordr.
bij J. van Houtr9Ve , Jr.
566
Johanna Shore, Treurfpel. Dordr.
bij J. van Houtrifve , Jr.
566
Hugenholtz , (H. J. de Haan) Disputatio Theol. Lugd.
Bat. aped Vid. du Saar.
273

REGIS T E R,
I.

Irving , (Washington) Ontdekkingsreizen. Haarl. bij
de Wed. 21. Loosjes , Pz.
130
J.

Jacqueline de Baviere. II Tomes. La Haye et !lm/i.
ches les Freres van Cleef.
401
James, (L. G.) Lettre a D. Serrurier. 21m/1. chez
W. Mesfchert.

459

Jong , Gsz. , (Z. de) Mengelingen. Amit. bij L. van
der IZinne.
656
Jofe, een Spaansch Verhaal. Amft. bij J. lmmerzeel ,
496
Jun.
Jozef in Egypte. Gron. bij J. ROmelingh.
395
K.

Kaifer,, (F.) Verhandeling over de Komeet van Halley.
's Hag. en Amft. bij de Gebr. van Cleef. 161 en 200
Kampen , (N. G. van) Bloeml. nit Nederl. Prozafchrijvers. Ifte en Ilde St. Haarl. bij de Erven F. Bohn. 651
Handboek van de Gefchied. der
Letterk. _Me D. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
684
Karakterfchetfen (De) van Theophrastus. Rott. bij J. W.
van Leenhof.
337
Keur van Scherts en Luim. Amft. bij F. Kaal
enz.
359
Hde Bund.
657
Kinderen (De) der Natuur. Dev. bij A. J. van den Sigtenhorst.
668
Kist, Ez. (Z.) Iets tegen.d. Capadofe. Dordr. bij Blusfe
en van Braam.
104
Kist (N. C.) en H. J. Roijaards , Archief voot Kerkel.
Gefchied. IVde D. Leyd. bij S. en J. Luchtmans. 194
Vde D.
298
De Christelijke Kerk op Aarde. II Deelen.
Leyd, bij S. en J. Luchtmans.
591
Kist , (W.) Lodewijk van Landen. II Deelen. Rott. bij
de Wed. J. Allan.
308
De Speer van IthuriO. II Deelen. Arnh.
bij I. A. Nfjhoff.
693
Klteppell , (K. L.) De Loots. Willemsoord, bij C
Bakker , Bz.
500

REGIS TER.
Kroef , (j. P.) Redevoering. Zierikz. bij y. van de
Velde Olivier.
350
Krummacher , (F. A.) Joannes , de Discipel des fleeren. Haarl. bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
534
Krufeman , (A. M.) geb. Rosf,, Mijn Reisverhaal en
Dagboek. Rott. bij J. L. C. Jacob.
130
L.
Lamartine, (A. de) Herinneringen , enz. Ifte D. Breda
en Aniff. bij F. P. Sterk en L. van Bakkenes. 653
Laura. II Deelen. Amft. bij J. van der Hey en Zoon. 90
Lauts, (G.) Handleiding. Utr. bij L. E. Bosch. 131
Lax , (L.) Avonturen van een Schoorileenveger. II Deelen. Anvil. bij J. Guykens.
42
Lektuur voor Blijmoedigen. Amft. bij J. C. van Kesteren.
538
Lennep, (D. J. van) De Werken en Dagen van Hefiodus. Tweede Druk. AmIt. bij P. Meijer Warnars. 219
(J. van) Vertellingen en Navolgingen in Poezij.
Amtt. bij P. Meijer Warnars.
301
Lesfen over de Christ. Herv. Godsdienstleer. Sneek , bij
F. Holtkamp.
250
Leszmann, (D.) Reisavonturen. II Deelen. Leeuw. bij
Steenbergen van Goor. 610
Liedercn. (Zestal Nederl.) Amft. bij M. H. Schonekat. 451
Loman, (J. C.) Affcheidsrede. 's Hag. bij de Erven
Doorman.
326
Lublink Wea'dik, (B.. T.) Gefprekken in Sokratifchen
vorm.
bij G. J. A. Beilerinck.
165 en 206
Lulofs , (B. II.) Reis naar Baden-Baden. Gron. bij
J. Oomkens.
32
Gedicht. Gron. bij J. Oomkens enz. 126
M.
Mac Farlane, (C.) De Bandieten en Roovers in Spanje.
II Deelen. AmIl. bij H. Frijlink.
135.
Magazijn 0\Tederlandsch) van Romans en Verhalen. Ilde
D. Amft. bij G. J. A. Beijerinck.
353
Martinet's (Vervolg op J. F.) Katechismus der Natuur. Vide of laatite D. Zaltb. bij J. Noman en
Zo on.
18
Masquerade. (De) 9 Februarij 1835. Leyd. bij C. C.
van der Hoek.
360

REGIS TER.
Meerten , (A. B. van) geb. Schilperoort, De Onlusten
in BelgiE. lfte St. Haarl. bij de Wed.
Loosj es, Pz. 265
Tafereelen uit den Bruidftaat enz.
Amft. bij G. Portielje.
266
De twee wegen des levens. Amft.
bij Schakkamp en van de Grampel.
446
LTfeesters , (P.) Twaalf ambachten en dertien ongelukken.
Amft. bij J. C. van Kesteren.
449
illesfchaert , (N.) Onderzoek van het Christendom.
Rott. bij J. van Baalen.
674
Meiler , (B. J.) Waarnemingen over het M a gnetismus ,
enz. Tide D. Rott. bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen.
b
284
Middelen ter plaatfing van Proponenten. Amft. bij J.
van Heteren.
362
Mioulet , (A. D. J.) Ecrile Beginfelen der Aardrijksbefchr. Rott. bij Menfing en van Westreenen.
131.
Mires , Ontleedkunde der Engelen.
bij H. D.
Santbergen.
469
Moos, (P.) Gedichtjes. Haarl. bij de Wed. A. Loos77
jes , Pz.
Zestal Brieven. Amft. bij G. Portielje. 78
Kleine Vertellingen. Dev. bij A. J. van
668
den Sigtenhorst.
Molema , (E.) Zedekundig Leesboek. Winfch. bij H.
V. Huilingh.
577
Midler , (H.) Bernard en Julia. 's Hag. bij
Kloots. 314
Muller, (J.
Statius) Leerredenen. Amit. bij C. L.
Schlefjer.
97
Een woord aan mijne Gemeente.
Amft. bij C. L. Schleijer.
97
Muntinghe, (II.) Gefchiedenis der Menschheid. Nieuwe
Uitgave. I—IVde D. Amft. bij G. J. A. .Beyyerinck.
236
414
V—Xde D.
Murat, (A.) Brieven over Noord-Amerika. II Deelen.
Zaltb. bij J. Noman en Zoon.
340
Muslin, (D.) Handleiding tot den Heidelb. Katechismus. II Deelen. Tweede Druk. Zwolle , bij J. Zeehuifen , Jun.
238
N.
Nagedachtenis (Ter) van C. Loots. Amft. bij y. van
der Hey en Zoon.
658
Nederl. Bouwk. Magazijn. Amft. bij M. Schooneveld
265
en Zoon.
II—IVde St.
660

REGIS TER.
Niemeijer , (A. H.) Bijbelfche Karakterkunde. I-111de
D. Leyd. bij L. Herdingh en Zoon enz,
59
Overzigt van de Gefchied. der Op558
voeding enz. Amft. bij L. van tier Finne.
Nierop , (A. S. van) Proeve. Amft. bij de Gebr. Diederichs.
305
Nieuwenhuis , (F. J. Domela) Herinnering aan
134
S. C. Klinkhamer. Amft. bij G. Goosfens.
Disfertatio. Lugd. Bat.
apud H. W. Hazenberg , Jun.
317
De hooge Feesten der
Christelijke Kerk. Leeuw. bij G. T. N. Suringar. 587
Niettwenhuys , (C. J.) Eenige Wenken over de Cholera.
Amfl. bij Lastdrager en Lorie.
631 en 680
Nijhoff,, (J. L.) Brief. Arnh. bij I. A. Nijhof. 629

0.
Olivier, Jz. (J.) De Oosterling. Ifte—IIIde St. Kamp.
bij K. van Hulst.
521
Oosten van Staveren , (G. L. van) Gedichten. Amit.
174
bij 111. Westerman en Zoon.
Het Beleg van Haar174
lem. Utr. bij N. van der Monde.
Oostkamp , (J. A.) Korte Levensbefchrijvingen enz.
265
Amft. bij J. C. van Kesteren.
Ootmoed en Liefde. Nijm. bij J. F. Thieme.
579
Outeren, (G. P. van) De Regtsmagt van Rijnland ver439
dedigd. Leyd. bij C. C. van der Hoek.
Overzigt der Evangelien. Utr. bij C. van der Post, Jr. 8
(Kort) der financi6le refultaten , enz. Kamp.
521
bij K. van Hulst.

P.
Palm , (J. H. van der) Leerredenen. IXde Tiental.
1
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
Bijbel voor de Jeugd. XXIII
en XXIVffe St. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon. 458
Pharizeen (De) van vroegere en latere dagen. 's Hag.
623
bij A. Kloots.
Pichler, (C.) De Zweden in Praag. II Deelen. Zutph.
689
bij th J. Thieme.
Politz , (K. H. L.) Uitgezochte Verhandelingen. Leyd.
106
bij C. C. van der Hoek.

REGIS TER.
Pontecoulant , (G. de) De Halleyfche Komeet , enz.
Breda , bij Broefe en Comp.
487
Pot , (C. G. van der) Specimen. Amft. aped C. A.
Spin.
625
Proeve eener Inleiding in de Redekunst. Rott. bij H.
W. van Harderwijk.
134
Punt, (C. L.) Berekening , enz. Dordr. bij Bliusfd en
270
van Braam.
R.
Rau , (S. J. E.) Epistola. Lugd. Bat. aped S. et J.
339
Luchtmans.
Reichardus , (C. T.) Orbis Terrarium Veteribus cog124
nitus. Gron. quid W. van Boekeren.
Rellllab , (L.) 1812. Een Gefchiedkundige Roman.
352
IV Deelen. Gron. bij W. van Boekeren.
Retorchs , (G. H,) Moed en tegenwoordigheid van geest.
Dev. bij A. J. 1,,-ii den Sigtenhorst.
664
Reudler , (R. T. l.) Hulde aan rnijne Gemeente. 's Hag.
bij de Erven Doorman.
326
Robert Fitzooth. Anat. bij Gebr. van Arum.
537
Rodenburg, (R.) Aanmerkingen over tie Rigters van
Israel. Sneek , bij F. Iloltkamp.
148
Roest van Limburg , (T. M.) De Vorst van Machiavelli. Leyd. bij y. C. Qjfveer.
427
Roorda van Byfiliga , (P. P.) De Kardinaal Hertog
van Richelieu , Treurfpel. Am11. bij J. Apart Rietberg.
180
Rosfum , (R. W. van) Het Christendom een work uit
God. 's Hag. bij J. P. Beekman.
103
.Roujaards , (U. J.) Hedendaagsch Kerkregt. Me D. Utr.
bij Y. Altheer.
24
Rfitenick , (K. A.) De Leer des Christendoms. (Geloofsleer.) Gron. bij W. van Bockeren.
405
.Ruyl , (J.) Raymond van Touloufe , Treurfpel. Amfl.
bij M. Westerman en Z0071 enz.
399
Rijkens, (R. G.) Handl. voor het rckenen. Gron. bij
J. Ounikens.
435
S,
Sadok en Mirjam. Rott. bij de Wed. van der Meer en
Verbrugg en.
355
Sande, (D. F. G. van de) Tafereelen. Gron. bij
van Boekcren.
520

REGIS T E R.
Sannes , (I.) De eerfle Brief van Petrus. Gron. bij
509
Zuidema.
Schaick, .jr. (C. van) Tweetal Leerredenen. Hooge150
vecn , bij P. Veenhuizen.
Scheel, (A. W. L.) Iets over den Bloedzuiger. 's Hag.
635
bij 1-r-. P. van Stockum.
Schthema , (J.) Menaelwerk. Vden D. 3de St. en
VIden I). lfte Stuk. Utr. bij J. G. van Terveen en
332
Zoon.
Schets van het Nlercantiele Stelfel. Utr. bij C. van der
577
Post , Jr.
Schimshcimer, (J. F.) Tiedgc's Urania. Tide D. Amft.
(39
bij L. van der I7inne.
Schmid, (C.) Bijbel voor Kinderen. Hde en IIIde St.
533
Anal. bij ten Brink en de Vries.
Alphonfus. Amft. bij ten Brink cn de
533
Vries.
Schouten, (II. J.) Handl. tot den Aziat. Braakloop.
67
Amft. bij S. de Grcbbcr.
Schroeder van der Kolk, (J. L. C.) Eene Voorlezing
over Natuurkrachten , cnz. Utr. bij C. van der
197
Post , Jr.
Schut, (J. E.) Jodoka. II Deelen. Amft. bij J. C. van
6.32
Kesteren.
Scott, (W.) Tafereelen nit de Gefch. van Schotland.
313
IIde 1). Amil. bij G. Portielje.
Graaf Robert van Parijs. II Deelen. Gron.
400
bij fr. van Bockeren.
Lord Nigel. II Deelen. Leyd. bij A. en
492
IIonkoop.
Sebastian , (A. A.) Phyliologia generalis. Cron. apud
555
J. Oomkens.
S6cr&an , (J. C. J.) Sermons. /hill. chez Mesfchert
et HOveker.
49
Seegers, (T. C.) Commentatio. Brcdae, apud F. P.
249
Sterk.
Disfertatio Med. Traj. ad Rhcn.
apud N. van der Monde.
249
Seleniten. (De) Leeuw. bij Steenbergen van Goor. 448
Senden , (G. II. van) Leerrede. Zwolle , bij R. 13oe938
lens , Jun.
Serrurier , (D.) Sermon. Dordr chez J. van Hon t459
rijve , Jr.
Reponfe. Dordr. chez J. van Houtrij459
ye , Jr.

REGIS TER
Siebolts (j.) Zestal Leerredenen. Gron. bij R. .7.
'
Schierbeek.
102
Smith, (A.) Bedenkingen tegen de HomOopathie. Winrch.
bij H. V. Huifingh.
420
Sonliral , (y. H.) Vriendelijk Woord. Amfl. bij J.
Guykens.
Spgjers , (F. A.) Het Tafereel van Cebes. Arnh. bij
220
C. A. Thieme.
Fabelverklaringen van Palaephatns.
Arnh. bij C. A. Thieme.
220
Spindler, (C.) De Dwceper. Haarl. bij de Wed. A.
Loosjes , Pz.
4/47
De Non van Gnadenzell. II Deelen.
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
691
Sprong, (IL van der) Uren van Aandacht. Schied.
dc Mannik en Wipiands.
372
Stewart , (C. S.) Reis naar de Zuidzee. II Deelen.
212
Rott. bij Menfing en van Trestreenen.
Stierling, (H. Griffioen) Disfertatio Anat. Chir. Hei592
delberg.
Story ,_ (J. J.) Vervolg op mijn werkje , enz. Leyd.
263
bij L. Hera'ingh en Zoon.
Stukken , betrekkelijk het Reitdiep , enz. Gron. bij j.
Ooinkens.
490
's Hag. bij
Kloots.
Sue, (E.) Atar
666
Suringar,, (G. C. B.) Epitome Therapiee generalis.
Axil. apt& C. G. Sulpke.
119
Sufanna , (J. A.) LeVensfchets van II. Boic. Amit. bij
P. Meijer Warnars.
134
T.
Telting , (A.) Redevoering. Fran. bij G. lJpina. 661
Tenckinck,
y.) Wenken aan mijne Gemeente. Fran.
bij G. IJpma.
459
Thouars, (De) Aan Narl. Jongelingfchap. Breda , bij
F. P. Sterk.
268
Tieck, (L.) De Verloving. Leyd. bij C. C. van der
Hoek.
694
Traxel , (A.) Het nieuwe Frankrijk en het nieuwe , Belgie. Leeuw. bij L. Schicrbeck. 215
Trekken nit de Gerchiedenis, enz. 's Hag. bij A. Kloots. 491
Trämlitz , (/1. von) Anna Groslot en Jacques Poltrot.
Nijm. bij J. T. Thieme.
89

R E G I S T E R.
Tijdfchrift voor de Gefchiedenis enz. van Utrecht. Men D.
575
Me St. Utr. bij N. van der Monde.
voor Nat. Gefch. Men D. Hie St. Amft.
683
bij C. G. Sulpke.
V.
Vader Anfelmus , enz. Schied. bij de Munnik en jpii.
309
nands.
Veen , (A. J. van der) Leerrede zonder R. Leeuw. bij
j. IF. Brouwer.
11
Leerrede in Schriftuurplaatfen.
Bij denzelfden.
11
Velzen(S. K. Thoden van) Comment. Theol. Gron.
apuiJ. Oomkens.
581
Verburg , (f.) Verhandeling over de MozaIrche Wetten , enz. Middelb. bij de Gebr. Abrahams.
341
Verhandelingen (Nieuwe) van bet Zeeuwsch Genootfchap. Vden D. 3de St. Middelb. bij de Gcbr. Abra341
hams.
(Natuurk.) van de Moll. Maatfch. der
Wetenfch. to Haarlem. XXIIte D. Haarl. bij de Wed.
Z. Loosjcs , Pz.
422
(Nieuwe) van het Haagsch Genootfchap,
voor 1832. Ifte D. 's Hag. bij de Ervc J. Thicrry
en C. Menfing en Zoon.
453
voor 1832. Hde D.
501
van het Bataviaasch Genootfchap. XVde
D. Batavia.
468
Verflag van de Commisfie voor den Veenbrand , enz.
Gron. bij C. M. van Bolin/is Hoitfema.
660
Vertellingen uit de Gefch. van Engeland. Dev. bij A.
J. van den Sigtcnhorst.
668
Verzameling van uitheemfche Vernuften. IIde St. Amft.
bij M. Westerman en Zoon.
38
Vlug Staatkundig Overzigt. Haarl. bij [7. Loosjes. 262
Vreede, (G. W.) Jets bij den cloud van van Hogendorp. Gorinch. bij J. van der Ira/.
262
De V erdienflen onzer Vcorouders, enz.
Gorinch. bij .j. Noorduyn.
489
Vrecde Bik , (P.) Graaf Lodewijk van Nasfau , Tooneelfpel. Amfl. bij M. Westerman en Zoon enz. 180
Vries , (R. de) Verhandeling over de Zielsverhuizing.
Amft. bij P. de Vries.
262

REGIS TER.
Vriefc , (W. H. de) Plantenkunde voor Apotheiters en
Artfen. Ilk D. Leyd. bij C. C. van der Hoek. 516
Vrolik , (W.) Befchrijving der Beenderen van het Menfchelijk Ligchaam , enz. Amit. bij J. Muller en
Comp.
152
Wagenaar's verkorte Vaderl. Hist. voortgezet. Dordr.
94
bij Blusf6 en van Braam.
Wagner, (F. L. G.) De officiis et conditione Pastoris
155
rusticani. Gron. aped J. Romelingh.
Warmelo , (G. van) Bijbelverfpreiding. Gouda , bij R.
196
Vogeknfank.
Warnlinck, ([P IL) Vertellingen , Romancen enz.
397
Amfl. bij H. Frillink.
Weeme, (G. ter) Troost voor Ouders. Zaand. bij y.
243
Groot en Comp.

Stille Onderwerping aan God. Zaand.
243
bij y. Groot en Comp.
Wenken en Meeningen. I. Haarl. bij de Wed. A. Loos362
/es , Pz.
de la Martine.
Westenbcrg , (J.) Harmonien naar
269
Kamp. bij K. van flulst.
Wetten enz. nopens den Boekhandel. 's Hag. bij
Be/infante.
134
Wieringa , (G. R.) Brief van goedkeuring. Gron. bij
Kamerling.
218
Vlugtige Gcdachten. Gron. bij A.
Kamerling.
218
Wilde , (J. C. de) Deutsch-Niederlandifches TafchenwOrterbuch. II Deelen. Dordr. bij Blusfë en van
Braam.
646
Windsma (R.' Friezne Blomrne-krdnze. To Snits by
E. Hollamp.
'450
Winterblocmcn. 's Hag. bij A. Kloots.
357
Woordenboek (Aardrijks- en Gefchiedk.) van de Provincie Vriesland. Sneek , bij dc Wed. F. W. van
Breest Smallenburg.
531
W9'k, Rz., (J. van) Handboekje. lite St. Kamp. bij
W. J. Tibout.
95
Supplement. No. 1. Amit. bij
C. L. Schleljer.
440
No. II.
660

REGIS T E R.
, Jz. (R. van) Welken Stand zult gij kiezen
Tweede Gefchenk, enz. Kamp. bij K. van Hulst. 445
Z.
Zeeman , (H.) Leven en Daden van Prins Maurits.
Amft. bij Gebr. Koster.
183
Leven enz. van . j. Camphids. Amft. bij
Schalekamp en van de Grange'.
.315
Lucretia Borgia. Amft. bij y. Allart
Rietberg.
578
Naberigten enz.
Brief van A. s T o L K E R aan den Redacteur.
138
Berigt wegens de Rec. van Prof. SURINGAR' S Epitome. 184
Teregtwn zing van J. AN . DRIESSEN.
315
Lompe Drukfout in den Recenfent o. d. Rec.
452
Antwoord aan V R U G T en RUY S.
624
Laatfie Repliek aan VRUGT en R. U v S.
696

ME NG EL WE R K,
v00R
1835

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN,
OF

TIJDSCHRIFT
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
WAARIN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERHANDELD WORDEN .

B E N E V E N S

ME N G E L WERK,
tot Fraa~Xe Letteren, Kunjten en Wetenfchappen,
betrekkeljk .

TWEEDE

STUK.

VOOK

X835 .

MENGELWERK.
Te ~4 M S T E R D fI M, bij

G. S . LEENEMAN VAN DER
ex

J. W. I/ N T E M A.
1835 .

KROE

I N H O U D
VAN HUT
MENGELW

R edevoering, ter

ER

Ke

viering van bet Vijftigjarig Beflaan
der Maatfchappij : Tot Nut van 't lllgemeen , gehouden to Haarlem, op den 17 November 1834, door
Mr. PIETER MABk , JUN .
Bl . 1
Het .4ar-Dal.
18
Tafereelen uit bet Maatfchappelijk Leven der Noordllmerikanen . - De Overvaart uit de Oude naar de
Nieuwe l~ereld . (hervolg van bl. 707 des vorigen
23
faars .)
Mijne Viool . I .
29
Het noodlottige Nachtbezoek. Gefchiedkundig Per38
haal.
Herinnering aan bet Vijftigjarig Beftaan der Maatfchappij
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Mr .

PIETER MA BE, JUN .

3 .\ iemand is er , z66 koel , z66 gevoelloos van hart ,
dat hij zich niet verheugen zou , wanneer hij eenen
menfchenvriend pogingen ziet aanwenden tot bevordering van bet geluk zijner natuurgenooten . Voorzeker ,
zelfs hij , die to traag is , om daartoe zelf handen aan
bet werk to flaan -- zelfs hij ziet bet gaarne, dat anderen er bet hunne toe bijdragen .
Loffelijk is bet gewis, wanneer wij iets van omen
overvloed afzonderen, om bet lot der armen to verzachten ; prijfelijk, wanneer wij onze vlijt aanwenden, om
de giften van anderen en van onszelven met wijsheid en
oordeel to befteden tot nut en lafenis van ongelukkigen en
hulpbehoevenden : maar de hoogere krachten , van den
Schepper ontvangen, aan to wenden, om den zedelijken
toeftand onzer medemenfchen to verbeteren ; vooral den
behoeftigen en naar bet uitwendige geringen door voorbeeld en onderwijs naar verftand en hart to befchaven ,
hem to doen befeffen , dat hij , even als de meet aanzienlijke naar de wereld, mensch is, naar bet beeld Gods gefchapen ; dat hij , als zoodanig , regten to vorderen ,
maar ook pligten to vervullen heeft, - dit voorzeker is
loffelijker , prijfelijker : want , gelijk gene flecbts zorgt
voor de tijdelijke en ras voorbijgaande behoeften zijner
medemenfchen , zoo werkt deze voor bet hoogere leven
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zijner natuurgenooten , en zijne weldaden reiken tot in
de eeuwigheid .
Wie, mijne Ho orders , zou zich dan niet hartelijk en
opregt verheugen over de pogingen , door den edelen
N I E U W E N H U Y Z E N, den Stichter onzer Maatfchappij , nu eene halve eeuw geleden , aangevangen , en zoo
kennelijk, federt then tijd tot op heden, door den zegen
des Allerhoogften bekroond ? Hoe veel is ons vaderland,
hoe veel zija wij alien alzoo aan deze inftelling niet verfchuldigd I -- Neen, M . H . , zij bedoelde nimmer, den
eenvoudigen burger van zijnen nuttigen arbeid of to trekken , om hem to hervormen in een waanwijs en opgeblazen bediller van de daden der regering ; zij leerde hem
nimmer, door ijdele redeneringen, de krachten to verwaarloozen, die hij , tot onderhoud zijns huisgezins en
tot nut van den $tact , door werkzaamheid en arbeid ,
moet aanwenden . Maar onze Maatfchappij trachtte deeds,
en dat was het hoofddoel harer inftelling , onder de min
begunfligde flanden die noodzakelijke kundigheden to verfpreiden , welke het verftand opklaren , het hart verbeteren , en alzoo op de betrachting van ieders pligten , als
Ilmensch en als burger, den heilzaalnften invloed moeten
uitoefenen .
En zouden w het Wet, met nederige dankzegging aan
Hem, van wien alles goeds afdaalt, erkennen, wat vooral
de gefchiedenis onzer dagen zoo krachtig heeft bewezen,
dat bet yolk van Nederland, in ware befchaving, in
zedelijkheid en gehoorzaamheid aan de . wet en aan zijue
wettige overheid, waarin alleen de ware vrijheid beftaat,
boven vele, ja de meeste andere volken uitmunt, en rustig
de zwaarfte pligten bleef vervullen, fchoon oproer, twist
en verachting van de wet , in al derzelver affchuwelijkheid, van rondomme het hoofd dreigend opftaken ;' Waar
was immer een yolk , in getal zoo gering als het ooze ,
dat , van vrienden verlaten , door magtige vijanden bedreigd, ja aangevagen, zoo rustig en zoo moedig,
zoo eendragtig ent zoo fterk door vertroa.wen , dat alles verduurde ?
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Zoo is het dan eene gefchiedkundige waarheid , dat
once natie zich op eerie wijze van hare pligten heeft gekweten, welke anderen volken ten voorbeeld mag verftrekken . Maar wie zal ontkennen, dat de pogingen deter
Maatfchappij , om alle ftanden met derzelver ware belangen bekend to maken, - pogingen, voor eene halve eeuw
aangevangen en Heeds met ijver voortgezet, - op die gezindheld onzer landgenooten krachtig ten goede hebben gewerkt?
Geen wonder dan, G . T., dat deze dag, waarop het joist
vijftig jaren geleden is , dat onze Maatfchappij Tot Nat
van it Algemeen ontftond ; dat deze dag door alle ftanden der
burgermaatfchappij, in alle oorden van ons vaderland,
met gelljke toejuiching en deelneming wordt gevierd!
Ook gij , geachte Toehoorders I ook gij zfjt , doordrongen van de hooge waarde van dit feest , herwaarts
gekomen, om hetzelve met gepaste vreugde to vieren .
Welaan dan, Feestgenooten ! doen wij dat met opgerdimden geest, en met dankbaarheid voor de vele weldaden, welke wij in ons dierbaar vaderland, boven zbo vele
andere volken, genieten, bedenkende, dat het jubelfeest
dezer Maatfchappij tevens het feest der ware vrijheid en
der ware verlichting is .
En gij , lieve Schooljeugd ! hoop des vaderlands ! die
reeds zoo vroeg de weldaden geniet van een onderwijs ,
waarvan door deze Maatfchappij de grondflagen gelegd
zijn ; gij , die alzoo , zonder zelve het nag in al deszelfs
kracht to kunnen gevoelen , reeds in uwen teederften leeftijd, de weldaden dezer Maatfchappij zoo ruimfchoots genies ; die derhalve zoo veel reden hebt, om u in haren
bloei to verheugen, - verhef gij uw gezang, en verhoog,
door uw kinderlijk eenvoudig lied, onze aandoeningen,
onze vreugde !
(Gezang der Kinderen .)
In Haarlem ontkiemde eenmaal de groote kunst, die
den nacht van vooroordeel en bijgeloof wegfchoof en het
licht der waarheid deed aanbreken . De drukkunst word
uitgevonden, en een nieuw, groot tijdperk van verlichA2
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ting en befchaving ving aan voor alle volken der aarde .
Het was ook hier, waar de man geboren werd, die bet
eerst bet grootfche plan ontwierp, om, door de oprigting onzer Maatfchappij , zijn vaderland de onfchatbare
weldaad to bewijzen, van aan zijne medeburgers, die tot
de minder begunftigde flanden behooren, de gelegenheid
aan to bieden, om deel to verkrijgen aan die befchaving
en kennis, waarop zij, als menfchen, aanfpraak mogen,
ja moeten maken, door bet onderwijs in nuttige kundigheden en wetenfchappen, zoo lang alleen bet voorregt
van aanzienlijken en meergegoeden, ook tot hen to doen
doordringen .
Grootsch was dit plan ; gering waren echter de middelen , om bet uit to voeren . N I E U W E N H U Y Z E N
was een eenvoudig man ; hij had geene geleerde opvoeding genoten , maar hij had een helder en gezond verfand en een' grooten lust tot onderzoek , vooral in zaken, de Godsdienst betreffende, waartoe hij eene bijzondere gelegenheid vend in een openbaar Collegie , dat in
hetzelfde kerkgebouw, waar wij thans voor deze feestviering zamengekomen zijn , destijds gehouden werd . En
bet gelukte hem, zoo door eigene oefening, als door bet
onderwijs van kundige vrienden , zich zoo veel kennis
to verzamelen , dat hij in Nat was, bet ambt van Leeraar
in de Godsdienst met waardigheid to bekleeden , zoodat
bij dan ook , eerst to Middelbarais en to AQrdenburg,
later bij de Doupsgezinde gemeente to Monnikendam ,
tot Leeraar beroepen werd . Het was daar, dat dit plan
bij hem opkwam ; terwijl hij in bet naburig Edam de
eerlle grondflagen legde , om bet to volbrengen .
Een eenvoudig burger, in eene kleine, afgelegene clad,
ontwerpt eene Maatfchappij, die zich over bet geheele vaderland zou verfpreiden , alomme hare weldaden uitftorten, ja bij vreemde natien bewonderd worden ! Ziet ,
M . H . ! z66 ontftaan uit kleine oorzaken groote gevolgen ; z66 kon een man , met cen vast karakter en een
helder hoofd, wiens hart voor bet geluk zijner natuurgenooten gloeide , en die daaraan zijn geheele leven toe-
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wijdde ; z66 kon de waardige N I E U W $ N H U Y Z E N,
in eenvoudigheid des harten , met bet oog opwaarts tot
den Almagtige, die met welgevallen op zijne pogingen
nederzag, hoe Bering voor bet uiterlijke zijne middelen waren , zulk eene grootfche , zulk eene weldadige
bedoeling verwezenlijken
Hij deed dit . Maar denkt niet, dat hij bij alle zijne medeburgers gereeden bijval vond ! Neen ! bet was
er verre af, dat zijn ontwerp algemeen zou behaagd
hebben . Het is eene ongelukkige waarheid ; er waren
ten alien tijde menfchen, die er belang bij meenden to
hebben, om, tot handhaving van hun gezag, iedere
poging tot verlichting en verbetering van het yolk, zoo
veel zij vermogten, to verijdelen . Men befchouwde bet
meermalen als gemakkelijk, eene domme en onwetende
menigte to drijven , werwaarts men begeerde . Dit was
de drijfveer, die zoo vele beftrijders van waarheid en
kennis bezielde ; offchoon zij zich fchaamden, den waken grond van hunnen tegenftand to erkennen .
Zoo ftonden er oak vele en velerlei vijanden op tegen den Stichter onzer Maatfchappij, die zijne pogingen op bet vinnigst beftreden . Qpenlijk en heimelijk
trachtten zij zijn doelwit bij bet yolk zelve , op welks
belang alleen zijne onderneming gegrond was, verdacht ,
ja gehaat to maken . Maar dankbaar erkennen wij tevens , dat N I E U W E N H U Y Z E N door eenige onbaatzuchtige en waardige mannen , welke hij met zijn ontwerp bekend gemaakt had, mannelijk onderfteund werd ;
zoodat hij , door dezen gefterkt, krachtdadig alien tegenftand kon beftrijden . Dar ftond de nederige, maar
ftandvastige man, de ware menfchenvriend, gefterkt
door zijne innerlijke overtuiging, dat hij niets bedoelde, dan bet ware geluk van anderen, die hem flechts
door dankbaarheid zouden kunnen beloonen , bijgetlaan
door zijnen waardigen Zoon, helaas to vroeg zijn vaderhart ontrukt ! en door eenige weinige vrienden ; dAir ftond hij , onbewegelijk als eene rots , aan wier
voet de woedende golven fchuimend uiteenfpatten ! en
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Lang na zijn affierven, in onze dagen, zou hij der
geheele natie, door zijne flichting, bewijzen, dat een
waarlijk verlicht yolk, 't welk zijn waar belang heeft
leeren inzien, door een vaderiijk en wijs beftuur gemakkelijk geregeerd words , ja , als door cigene aandrift, zich de vervulling der moeijelijkfte pligten kloekmoedig getroost ; daar elders flecht of in 't geheel niet
onderwezene volken hot woord vrijheid uitfchreeuw~
den , terwijl zij zichzelve de ketens fineedden der vreefehjkfte flavernij , en hat wettig gezag bedreigden of omverwierpen , zoodra zij door listige volksmenners , onder
den dekmantel van vrienc}fchap hunne bitterfle vijanden ,
werden aangehitst f
Ziet , zoo groot is de kracht der waarheid I Zij
fchittert grootfcher, naar mate zij meer befireden words.
Groot zijn de verdienflen dier mannen , die haar durven verdedigen, waar zij wordt aangevallen, - die door
flandvastigheid haar de overwinning doen behalen .
0 ! wij juichen zoo gaarne de fchitterende daden toe
van aanzienlijken en magtigen der aarde, die op het
oorlogsveld eene roemrijke overwinning bevechten ; en
den eenvoudigen burger, die in flute en nederigheid,
alleen door eigene kracht, foms zoo veel grootere hinderpalen overwon, merken wij naauwelijks op . Verre
zij het van ons, de verdienfien van moedige regenten
en oorlogshelden, die door vastheid van karakter hun
vaderland dienfien bewezen, to willen verkleinem ; wij
juichen hen toe met een dankbaar hart : maar wie ftaat
diet gaarne fiil bij bet beeld van eenen N I E U W E NIi U Y Z E N , die, zonder opzien to baren, eenvoudig
en nederig zoo veel goeds tot hand bragt, tot hell
zijns vaderlands ; die zich daarvoor zoo vele moeiten
en zorgen getroostte, zonder ooit jets voor zichzelven
€e begeeren ? Elk blad der gefchiedenis, van alle volken, wijst ons op helden en veroveraars ; maar fchaars
toont zij ons eenen N I E u W E N H U Y z E N aan, wiens
wandel ons beminnelijker toefchijnt, naar mate wij denzelven meer van nabij befchouwen . De zachtfte aan-
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doeningen ontwaken in ons gemoed, wanner wij op
hem ftaren ; en, door zijne deugd en fiandvastigheid
in het goede verrukt, juichen wij er in, dat wij hem
onzen natuur- en landgenoot mogen noenmen.
Ja , zalige N I E U W E N H U Y Z E N! gij hebt de grootheid der wereid niet gezocht ; maar gij hebt u een' grooter' fehat bereid , dan zij met al hare praal kan fchen.
ken . Gij hebt u eene eerzuil geftieht in de harten
uwer dankbare nakomelingen ; eene eerzuil, duurzamer
dart arduin , die door geen tijd words verwoest , maar
heerlijk prijken zal , zoo lang deugd en godsdienst her
yolk van Nederlasd dierbaar zullen wezen !

(Koorgezang .)
Zoo heb lk , M. H . , met vlugtige trekken het beeld
van den Stichter onzer Maatfchappij gefchetst , en u
gewezen op den eenvoudigen en geringen oorfprong dezer fiichting . Een redenaar , verre in kennis en begaafdheid boven rnij verheven (*) , heeft, op de vijfentwintigjarige feestviering , dit een en ander , van deze ztIfde
plaats , breeder behandeld. Het weinige, dat ik daar»
van gezegd heb, zij thans genoeg ter herinnering. Vergunt mij , dat ik nu, als tot having wan m 4u gezegde ,
dat deze Maatfchappij krachtdadig heeft bijgedragen tot
veredeling en befchaving van ons yolk, u. kortelijk wijze op hetgeen zij verrigL heeft . Verwacht ecl2ter geen
gefchiedkundig verhaal van hare werkzaamhedef ; het
verilag, van wege het Hoofdbeiluur tiitgegeven, bevat
zulks volledig, en een koud berigt daarvan zou gook
weinig firooken met het doel dezea feestviering . Evenmin zal ik mil opwerpen tot haren lofredenaar ; zij behoeft then met ; hare daden fpreken . Of is het misfchien onmogelijk, hare werken op to noemen, zonder
tevens haar lofredenaar to worden ? . . . . Gij , M. H . ,
nnoogt oordeelen .
't Ikon het header verfiand van den Stichter, en de
eerfte oprigters dezer Maatfchappij niet ontgaan, dat,
(') De Heft c.

SCROLL VAN YGMOND.
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zoo - men een yolk waarlijk wil verbeteren , men bet
moot onderwezen ; - maar, hoe kon dit gefchieden,
zoo lang zeer weinigen der genen , wier befchaving bedoeld werd, in de lees- en fchrijfkunst onderwezen
waren, en zij alzoo geene opleiding, tot bet ontvangen van eenige kundigheden, verkregen hadden ? Natuurlijk was bet derhalve , dat men zeer fpoedig begreep ,
dat , om her groote doel to bereiken , men op her onderwijs voor do jeugd in de eerfte plaats zijne aandacht
vestigen en hetzelve meer algemeen verkrijgbaar ftellen
moest . En zoo ontftond her denkbeeld, om krachtdadig to arbeiden tot verbetering van her fchoolonderwiys ,
destijds zelfs in ons vaderland zeer gebrekkig ; een denkbeeld, zoo boven verwachting gelukkig verwezenlijkt,
dat her later den grondflag heeft uitgemaakt van die
verordeningen op her lager onderwijs, welke tot zoodanig eene volmaaktheid gebragt werden , dat zij zelfs
den Geweldenaar, die, in zijnen euvelmoed, ons vaderland deszelfs beftaan ontroofde, om her als een wingewest aan zijn rijk to kluisteren, met bewondering
vervulden .
En in welk land ter wereld werd bet onderwijs aan
de minvermogende fianden zoo mildelijk gegeven, als
bier, in ons gezegend vaderland ? Geen onzer medeburgers is er, zoo behoeftig, wiens kinderen niet, even
als die der meervermogenden , aan her onderwijs in de
nuttigfte kundigheden deel kunnen verkrijgen ; niet om
hen tot waanwijze halfgeleerden to vormen , die voor
den nuttigen handwerksfland zich to verheven wanen ;
(daar, waar bet onderwijs voor een oogenblik zulk eene
ftrekking verkreeg, handelde men ftrijdig met de bedoelingen onzer Maatfchappij) maar om hun die kennis en verftandsbefchaving to doen verkrijgen , welke
fieraden zijn voor den handwerksman zoo wel , als voor
den aanzienlijken , en den eerften zoo wel , als den laatften, de pligten van zijnen Band leeren kennen en met
ijver betrachten , in de zekere overtuiging , dat elkeen ,
die zijne vlijt en kennis aanwendt tot nut van zijn ge-
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zin en tot heil der groote burgermaatfchappij , tot welken ftand hij moge behooren , van den Staat en van
bet vaderland een waardig burger is . Ziet daar bet groote werk , ter volvoering waarvan deze Maatfchappij niet
alleen den grondflag gelegd , maar 't welk zij tevens ,
onderfteund door de regering , tot ftand gebragt heeft !
Niets is meer gefchikt , om ieder mensch tevreden to
doen zijn met den werkkring , hem in de Maatfchappij
aangewezen , dan dat men hem achting voor zichzelven
en voor zljnen stand inboezeme, en hem overtuige ,
dat hij , offchoon minder aanzienlijk voor bet uiterlijke dan fommige anderen , echter voor bet geheel niet
minder nuttig is dan dezen . Dergelijk befef zal hem
afkeerig maken , om zich als een flaaf to krommen
voor de roede zijns meesters , maar hem evenzeer aanfporen, om zijne pligten , als burger en als huisvader ,
ijverig to vervullen ; om de wetten van zijn vaderland ,
die hem in zijne regten befchermen , to eerbiedigen ,
de wettige magten, die boven hem gefleld zijn, to gehoorzamen en , is 't nood , naar zijn vermogen to helpen verdedigen .
En welke deugd, welke burgerpligt is er, die door
deze Maatfchappij niet werd aangekweekt ? Slaat een
oog op de menigte van nuttige gefchriften, welke zij
met milde hand onder de minvermogenden verfpreidt ,
en op de inflellingen , welke uit haren boezem zijn voortgefproten , of waartoe zij aanleiding heeft gegeven
Zal ik ze u befcbrijven , flechts opnoemen , de middelen , die deze Maatfchappij onvermoeid aanwendde ,
om hare gezegende oogmerken to bereiken ? Befchaving en verlichting kunnen nooit to veel bevorderd worden ; zij zullen des to meer heil en geluk verfpreiden ,
naar mate zij zich verder uitbreiden . Het komt er alleen op aan , om die woorden in derzelver ware beteekenis op to vatten . Men zorge, dat, naar mate bet
verftand befchaafd en verlicht , tevens bet hart veredeld en verbeterd worde. Zonder deugd en, go dsdienst zijn ware befchaving en verlichting ondenkbaar ;
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haar ovtbreekt datgene , wat derzelver waarachtigen grondilag Goes uittnaken. Waar deze groote waarheid ook
vergeten werd, onze Maatfchappij heeft dezelve Reeds
betracht . H-Iaar onderwijs ftrekte alzoo niet alleen, om
do onvermogenden tot nuttige burgers, maar tevens,
om hen tot deugdzame Christenen to vormen . Deze
geest blinks door in al hare werken . Zij gaf den be,
hoeftigen daarom ook gelegenheid , om opzettelijk onderwijs in den Bijbel to erlangen, en onderffeunde alzoo de Leeraars van de Godsdienst , om ook den minvermogenden en eenvoudigen dat onfchatbaar boek to
leeren kennen, en hem alzoo op zijne pligten en op
zijne hoop als Christen to wijzen .
Maar, hoezeer zij met alle kracht hare pogiugen aanwendde, om bet mondeling onderwijs voor de jeugd
en ook voor voiwasfenen to volmaken, zij verloor haar
voorname doel niet uit bet oog, oln, meergevorderden in jaren door hare gefchriften to onderwijzen .
Zij wilde niet alleen bet goede zaad in den akker
flrooijen ; zij wilde het gezaaide koesteren en opkweeken . Niet alleen toch noodigde zij alle kundige mannen in ons vaderland uit, om, door het beantwoorden van prijsvragen, den minvermogenden, tot regeling van zijn gedrag en wandel, als mensch en als
Christen, ala burger en als huisvader, op eenvoudigen
trant , de fchoonfte lesfen to geven , of hem in de gewijde of vaderlandfche gefchiedenis en verdere nuttige
kundigheden to onderwijzen ; en welk eene menigte van
uitmuntende gefchriften hebben wij daaraan niet to danken ! maar zij zorgde tevens, dat de boeken, door haar
of door anderen uitgegeven, voor zoo verre do laatilen daarvoor gefchikt waren, den minvermogenden kosteloos ter lezing uitgereikt werden. Alzoo drongen,
dank zij hare bemoeijingen, de nuttigfe gefchriften door
in de woningen der behoeftigen, waar to voren alle
geestbefchaving onbekend was, en fchonken dddr mood,
om het moeijelijk pad met onderwerping to bewandelen ; troost ,
onverdiende miskenning ; nuttige uit-
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fpanning, in oogenblikken van rust, I n menige ongelukkige, die to voren koud, maar morrend bukte onde_r de wreede flagen van bet lot, of onnadenkend daarbeen leefde, rigtte bet hoofd nu moedig omboog, erkende in voor- en tegenfpoed bet beftuur eons liefderijken Vaders, en dankte onzer Maatfchappije den onfchatbaren zegen , dat hij , nu beter onderwezen , zijn
waarde als mensch gevoelde, en alzooaangefpoordwerd,
om , met moed en kracht, to arbeiden voor bet heil zijns
huisgezins en zijne eigene zedelijke verbetering .
Maar het was der Maatfchappije niet genoeg, to
leeren ; zij wilde tevens metdedaad den minwermogenden behulpzaam zijn in bet betrachten hater lesfen . Arbeidzaamheid en vlijt aan to kweeken , was alzoo melt
eene der bemoeijingen deter Maatfchappij . Zjj ondenwees , door menig nuttig gefchrift , den jongeling in
de eerfle beginfelen van zijn ambacht of beroep ; tigtee
op fommige plaatfen, alwaar daarin op eene andere wijr
ze niet voorzien was, en voor zoo verre de gelegen .
heid dat veroorloofde, Teeken- en Industriefcholen op,
of bood dergelijke inrigtingen de behulpzame hand, en
deed -- gelijk hier ter fede, onder bet opzigt van aanzienlijke en hoogstverdienflelijke vrouwen , Donatrices
dezer Maatfchappij, plaats heeft -- onderwijs geven aan
behooftige meisjes in de eerfle en nuttigfle handwerken
voor hare fekfe .
Nevens arbeidzaamheid en vlijt, is or voorzeker geene deugd, die belangrijker invloed heeft op bet geluk
der huisgezinnen, dan die van fpaarzaamheid. Men
mag haar , bij den arbeidsman althans , befchouwen als
do moeder van, vele andere deugden , als den grondflag
van de welvaart en den voorfpoed der huisgezinnen.
Green wonder dan, dat de befluren der Maatfchappij
hierop indachtig waren, zoodat bijkans in alle DeparWij ontkentementen Spaarbanken werden opgerigt .
nen bet niet, van deze inflelling is, ondanks de daartegen genomene voorzorgen, wel eens misbruik gemaakt
door meervermogenden, die dezelve niet als bewaar.
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plaats van uitgefpaarde penningen , maar, een- en andermaal , als een middel tot voordeelige geldbelegging
bezigden, tot groot nadeel van die genen, voor welke
deze inrigting was daargefleld . Thans zullen die misbruiken , althans hier ter flede , niet meer plaats hebben, evenmin als de nadeelen, die daaruit grootendeels
eenmaal ontflaan zijn ; en veilig en gerust zal, volgens
de beflaande verordeningen, de minvermogende zijn' fpaarpenning aldaar kunnen nederleggen, om ze in tijd van
nood to gebruiken , zonder gevaar to loopen - ten minfle volgens alle menfchelijke berekeningen - van immer
bet geringfle daarvan to kunnen verliezen .
Het goede to leeren ; de betrachting er van gemakkelijk to maken ; ziet daar alzoo , wat de Maatfchappij
allerwegen bedoelde! Zij deed echter nog meer ; - zij
wilde daarenboven bet volbragte goede, waar zij bet verBeloonen? - Neen ! Den menfchenmogt, beloonen
vriend , die zijn leven gewaagd heeft, om dat van hem
onbekende natuurgenooten to redden, kan geene andere
belooning gefchonken worden , dan die gelegen is in
bet getuigenis van zijn eigen hart , dat hij zijnen pligt
loffelijk vervuld heeft . Maar zoodanige edele menfchenvrienden , in naam der geheele burgermaatfchappij , die
zij tot luister verflrekken, door openbare teekenen, de
algemeene dankbaarheid en erkentenis to betoonen , dit
is een der pligten, die de Maatfchappij zich heeft opgelegd ; pligt, in welks volbrenging zij door onzen geeerbiedigden Koning krachtdadig wordt onderfleund . Het
zij zoo, dat deze weldaad der Maatfchappij nu en dan
door baatzuchtigen misbruikt werd ; bet zij zoo, dat zij
door fommigen is afgekeurd, alsof zij de zedelijke waarde van elke edele daad verzwakte, die geene openbare
belooning mag bedoelen ; -- bet is hier de plaats niet,
om dergelijke redeneringen to wederleggen ; genoeg zij
bet , aan to merken , dat bet misbruik van cene zaak
aan hare nuttigheid niets ontneemt, en dat de openlijke vereering eener edele daad bet natuurlijk uitvloeifel is van de dankbaarheid en bewondering, welke zij
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ons inboezemt , zonder hare verdienfte , of die van den
genen , welke dezelve verrigt heeft, in bet minfte to verkleinen ; terwijl de Maatfchappij nimmer iets anders bedoelde , dan ware verdienften uit al haar vermogen to vereeren .
Om in geene verdere bijzonderheden to treden , of
to fpreken van andere , federt opgerigte , Maatfchappijen en Genootfchappen, welke zij , middellijk of on.
middellijk , in derzelver loffelijke pogingen onderfleunde , - z66 nuttig , z66 uitgebreid was de werkkring
onzer Maatfchappij ! Het zij zoo , dat haar doel meermalen werd miskend, ja dat zij foms de verguizing niet
ontgaan kon van de zoodanigen, die , in hunne opgeblazenheid, op hare nederige pogingen met een oog
van medelijden, ja van verachting nederzagen ; bet zij
zoo , dat hare weldaden niet altijd dankbaar erkend werden door hen, voor wie zij beftemd waren , zoodat zij
niet al dat goede heeft kunnen verrigten, wat zij bedoelde, -- dit is toch zeker, dat, offchoon zij voor
hare leden zelve niets verrigten, hen niet eens met
eenigen titel befchenken, of in de geleerde en letterkundige wereld niet bet minfte aanzien verfchaffen kon,
zij desniettemin door mannen van onderfcheidene flanden, geleerden en ongeleerden, aanzienlijken en eenvoudigen, in hare weldadige pogingen is onderfteund
geworden, en nu, reeds federt eene halve eeuw, terwiji
zoo veel veranderd , zoo veel vernietigd is , wat later
dan zij ontftond , onder den zigtbaren zegen des Almagtigen , hare weldaden alomme verfpreidt , en , zoo wel
in bet aantal barer leden , als in de volharding in de
door haar opgenomene taak, Reeds in bloei blijft toenemen ; een bloei , die thans hooger geklommen is, dan
zij ooit to voren geftegen was . Ja, M . H . ! wel mogen wij dankbaar en in verrukking uitroepen
Juicht , jubelt voor deez' Maatfchappij !
God heeft in haar' duur behagen !
(Koorgezang .)
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Heb ik, Feestgenooten, de voornaamfte verrigtingen
dezer Maatfchappij naar waarheid opgenoemd, zoo zal
ik voorzeker niet noodig hebben uwe befcherming en
medewerking voor haar its to roepen .
Achtbare Mannen , die, onder de regering van den
besten der Koningen, lien wij, wars van vleijerij, dankbaar en met nadruk den Vader des Vaderlands noemen, ge .
roepen zijt tot handhavers van wet en orde ! gij zult
deter Maatfchappije uwe befcherming gewis rliet onttrekken . Gij weet het, dat zij niets anders bedoelt, dan bet
aankweeken van alle burgerlijke en huifelijke deugden . En
u , Edel Aehtbaar Man I die aan bet hoofd van bet
Stadsbeftuur geplaatst zijt , u onze Maatfchappij aan to
bevelen , zou overtollig wezen . Wij willen alleen van
deze gelegenheid gebruik maken , om u onzen dank to
betuigen voor de onderftetining , welke zij , reeds federt
vele jaren, in eene barer itiftellingen, van bet Beruur dezer Stad mogt ondervinden . Die zoo bij herhaling betoonde bulpvaardigheid bewijst ons bet belang , 't welk
hetzelve op den duur in hare verrigtingen blijft ftellen.
\Vij vertrouwen , dat zij dezelve bij voortduring zal blijven genieten , zoo dikwijls zij die mogt behoeven .
Eerwaardige Mannen, Bedienatirs van onze heilige Godsdienst ! in u zal zij gewis evenzeer Reeds wakkere befchermers en medearbeiders vinden. Ja ! gij verheugt u,
dat zij , door hare pogingen, om mingeoefenden to
onderWijzen, u in uwe eerwaardige en hoogstbelangrijke
werkzaamheden zoo krachtdadig onderfteunt . En gij ,
Onderwijzers der Jeugd en alien, welken rang of ftand
gij in den Staat bekleedt , die hot ware geluk uwer medeburgers bedoelt , die daarvoor werken wilt, die bun
verftand wilt verlichten en bun hart veredelen ! gij alien
zult voortdurend, in de verrigtingen dezer Maatfchappij,
hulp en medewerking ondervinden , gelijk gij , op uwe
beurt , hare pogingen onderfteunen zult .
En nu dan, M . H . , kan ilk nu, met dankzegging aan
u alien, dit fpreekgeftoelte verlaten'? -- Neen! Mijn
pligt vordert van mij , dat ik u , Medeleden en Begunftigers dezer Maatfchappij ! dat ik alle mijne hoorders
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nog doe opmarken her gevaar, dat deze Maatfchapptj ,
zelfs in Karen fchoonften bloei, fchijnt to bedreigen . Het
is zoo, zij heeft niet meer, althans niet openlijk meer to ftrijden met die vooroordeelen $ met welke zij bij hair cpntftaan
worffelen moest . Die tijden zijn voorbij . Maar een andere,
niet minder gevaarlijke vijand heeft zich , wij mogen bet
niet ontkennen ,, bier en daar vertoond . Het is een geest
van laauwheid, die hare leden niet zelden belette, am datgene to does, wat zij voor haar hadden kunnen verrigten,
en ook anderen terughield van zich onder hare leden to
doer opnemen. Die geest van laauwheid was voornamelijk ontflaan door terse bedenking van fommigen, die,
oppervlakkig , cenigen fchijn van waarheid had , alsof
zij aan hare roeping zou voldaan, alsof zij nu here taak
volbragt zou hebben . -- Volbragt ? . . . . Wie gevoelt
niet, bij de minfte overweging, bet ongegronde van deze
bedenking? Of zal eene inrigting, die zich ten doel ftelt,
de menfchen to onderwijzen in deugd en kennis, to hunner verbetering en volmaking , ooit hare teak volbragt
hebben ? Het zij zoo , dat deze Maatfchappij , met betrekking tot bet fchoolonderwijs , in hare pogingen gelukkig , ja boven verwachting gelukkig geflaagd is ;
maar dit , hoe veel zij daarvoor ook deed, dit was nimmer haar hoofddoel ; bet was niets meer dan een der
middelen , orn tot haar hoofddoel to geraken . 0 voorzeker I wit zal bet betwijfelen ? veel , zeer veel blijft
baar nog overig to verrigten, op bet ingeflagenpadvoortn
gaande, en den minvermogertden meer en meer de vruchten doende genieten van bet onderwijs, op de fcholen genoten . Verbetering en befchaving, niet alleen van kinded
ten , maar inzonderheid van volwasfenen, (ik heb bet
reeds aangetoond) dat is bet groote doel der Maatfchappij ; en wie zal niet erkennen, cat in bet zedelijke err
verftandelijke aan geen ftilftand kan gedacht worden,
dat flilfland teruggang is? Dien to voorkomen niet alleen,
maar ook den voortgang in bet goede to bevorderen,
da-t zal bij voortduring en onafgebroken de krachtdadige
medewerlaing order Maatfchappij noodzakelijk maken ; zoo-
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dat, zelfs al ware zij voor geene verdere uitbreiding vatbaar, haar beflaan Reeds voor her vaderland een zegen en
weldaad blijft, en, indien zij eenmaal hare werkzaamheden moest flakerr, dat God verhoede ! het nadeel daarvan onberekenbaar zijn zou . Want offchoon het, Gode
zij dank ! in ons vaderland niet ontbreekt aan menfehenvrienden , die, ook zonder onze Maatfchappij , hunne
bekwaamheden gaarne ten algemeenen nutte zouden willen
befteden , zal echter niemand ontkennen , dat onze Maatfchappij , hen als tot e n iigchaam verbindende , hun
daardoor eene kracht en eenen invloed verfchaft, die zij,
ieder op zichzelven flaande, niet zouden kunnen bezitten .
o Gij, die u overtuigd houdt, dat deugd en goede
zeden bij eene natie de eerfte grondflagen en waarborgen zijn voor haar geluk ; dat, zonder deze, aan geen
maatfchappelijk welzijn, aan geene orde en rust to denken is, -- gij alien zult verder hare pogingen blijven onderfchragen !
En nu geloof ik mijne taak volbragt to hebben ; eene
taak, die ik, op de vereerende uitnoodiging mijner medeleden in her beftuur , niet weigeren mogt op mij to
nemen, offchoon ik al dadelijk befefte, hoe weinig mijne
krachten daarvoor berekend waren . Mij blijft alleen
nog over, u , Mijne Heeren , die, in uwe hooge waardigheden en onderfcheidene belangrijke betrekkingen , tot
deze feestviering genoodigd zijt en haar met uwe tegenwoordigheid vereert, dank to zeggen voor de eer, die
gij ons bewijst , en voor het belang , dat gij in onze
Maatfchappij toont to ftellen . Gij geeft door uwe tegenwoordigheid niet alleen aan dit feest eene grootere
waardigheid, maar verfterkt tevens alle de aanwezigen
op nieuw in de aangename overtuiging , hoezeer alles ,
wat het openbaar nqt en welzijn bevordert , Reeds die
achtbare manneiy ter harte gaat , aan welke onze belangen en die des vaderlands , in onderfcheidene aangelegenheden, zijn toevertrouwd .
En zouden wij deze gelegenheid niet met blijdfchap
aangrijpen, om u, Mijne Heeren, Befluurders van T B v-
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Stichting 1 hartelijk dank to zeggen voor de belangrijke onderfteuning , welke deze afdeeling onzer Maatfchappij , gelijk alles, wat goed en nuttig is, van u
geniet ? Wij zouden vreezen uw kiesch gevoel to kwetfen, indien wij bier in 't openbaar daarover wilden
uitweiden ; genoeg zij bet, u to verzekeren, dat wij
uwe gunstbewijzen op prijs ftellen, terwijl wij onze
flichting bij voortduring uwer welwillendheid aanbevelen .
Gij alien, die, in verfchillende betrekkingen, werkzaam zijt voor onze Maatfchappij , of door uwe bijdragen haar onderfteunt ; gij alien , ontvangt onze dankzeggingen ! Gaat voort tot nut uwer medeburgers to
arbeiden , of de pogingen van anderen daartoe milddadig to onderileunen , en vindt deeds in de overtuiging , iets goeds bevorderd to hebben , eene ftreelende
zelfvoldoening !
Ouk u, Mijne Heeren, die ons dit kerkgebouw voor
deze feestviering zoo minzaam ten gebruike hebt afgeftaan en daardoor dit feest zoo zeer hebt opgeluisterd, ook u brengen wij daarvoor onzen dank ! Gelijk wij dat ook doen aan u, Mijne Heeren en Jonkvrouwen, die, met zoo veel bereidwilligheid en zoo
belangeloos, daartoe uwe gaven in toon- en zangkunst
hebt willen leenen ! Aan u ook zijn wij bet verfclynldigd, wij erkennen bet gaarne, dat dit feest met dien
luister gevierd wordt, bet belang der zake waardig .
Gij hebt mij in 't bijzonder grootelijks aan u verpligt .
Hoe toch zou ik den last, dien ik op mij nam , met
welvoegelijkheid hebben kunnen volbrengen, indien uwe
kunsttalenten bet gehoor en gevoel der vergaderde feestgenooten niet verrukt en in hunne harten de feestvreugde
niet verhoogd hadden ?
Geachte Toehoorders ! met dankzegging aan u alien
voor de belangftelling , waarmede gij mijne voordragt wel
hebt gelieven aan to hooren, verlaat ik thans dit fpreekgeftoelte, om plaats to maken voor meer fchitterende
talenten . o , Dat dit feest nog Lang bij ons alien eene
aangename herinnering achterlate ; dat bet krachtdadig
B
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moge bijdragen ,, om onze belangrijke Maatfchappij in
bloei to doen toenemen, opdat zij meer en meer hare
weldaden en zegeningen over bet dierbaar vaderland verfpreide 1 - Ja ! dat zal zij . De zegen des Almagtigen, die nu reeds eene halve eeuw op haar rustte,
die zoo menigmalen hare pogingen tot heil des menschdoms omftraalde, - die zegen zal haar niet verlaten .
En zoo blijve, door haren weldadigen invloed, die
geest van eendragt, van orde en van gehoorzaamheid
aan de wet, die er thans zoo gelukkig heerscht, in
ons vaderland bewaard tot aan bet laatf}e nageflacht !
Dat vaderland handhave needs, onder de regering van
bet doorluchtig Huis van o R A N J E , deszelfs roern van
moed, trouw en volharding onder de volken van Europa ! Het bloeije bij bet genot eener welbegrepene godsdienflige en burgerlijke vrijheid, en onze Maatfchappij
arbeide met onafgebroken ijver voort tot Nut van 't
Algemeen !
(Slotkoor .)

HET AAR-DAL .

V Y anneer men den Rh!jta opgaat, volgt men doorgaans den hoofdfhoom , zonder de valleijen in to flaan,
door de kleinere rivieren gevormd, die zich daarin ontlasten . En nogtans is b . v . bet dal der Roer of Ruhr
onbegrijpelijk fchoon ; in dat der IVupper wedilveren
de bekoorlijkheden van natuur en kunstvlijt ; ook 1e
vallei der Sieg heeft hare fchoonheden. De Moezel is
overheerlijk, en heeft in den Eerw . S P R E N G E R V A N
z y K eenen bezoeker en lofredenaar gevonden , gelijk
vd6r vijftienhonderd jaren eenen dichter in A U S o N r u s .
De Nahe heeft hare ongemeene fchoonheden ; de Lahn
is door hat bad Ems bekend, en verderop door de
trotfche ruinen van Nasjau . Het zonderlinge van den
krater cans ouden vuurbergs, en een meir, vale
honderd voeten boven den waterfpiegel verheven, heeft
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bet Laacher-meir (den Laacherfee) misfchien boven verdienfle doers bezoeken en roemen . Maar bet Aar-dal,
bet dal van een riviertje, hetwelk zich tusfchen Remagen en Sinzig in den Rhtin ftort , komt wel bet
minst in aanmerking, en is nog door niemand befchreven , noch door S C H R E I B E R, noch , in den jongften tijd, door Prof. L U L O F S . Nogtans is deze vallei hoogstbelangrijk, en levert vele treffende gezigtpunten
op . Wij zullen daarom den lezer bier eene kleine• fchets
derzelve, volgens eigene aanfchouwing in den jongst .
verftreken' zomer, aanbieden , welke fommigen misfchien
zal bewegen, om dit belangrijke landfchap zelve to gaan
bezoeken .
Van Bingen tot bet Zevengebergte windt zich de
Rh#n tusfchen vrij hooge heuvelen, die vele fporen
van eenen volkanieken oorfprong vertoonen . Het fterkst
zijn die blijken wel omitreeks bet Laacher-meir ; maar
ook de vele bazaltzuilen, die den vloed zoomen, leggen daarvan getuigenis af, gelijk , aan de overzijde des
ftrooms , de vele minerale wateren en warme baden in
het Nasfaufche . - Zou men niet mogen flellen , dat
de £h fn vroeger in de wijde en bij uitftek vnichtbare
vlakte tusfchen Mentz , Manheim en Darmfladt een
groot meir gevormd heeft , beperkt door den Melibocus, den Donnersberg en de bergen ten Noorden van
Bingen, maar zich bij eene aardbeving , in volkanieke ftreken zoo gewoon, die bet gebergte vaneenfcheurde, terwijl die volkanen nog brandden of rookten ,
eenen weg door hetzelve gebaand heeft , en , bij Koblentz door de Lahn en Moezel verfterkt, zijne bedding verbreedde , hoewel nog altijd beperkt , tot dat bij
eindelijk, aan deze zijde van bet Zevengebergte de
vlakte betredende, alle zijne krachten ontwikkelen, en
in voile majesteit als een breede landftrooin daarheen
vloeijen kon? Hoe bet zij, bet gebergte, dat den loop
der rivier bij Mentz van bet Noorden naar bet Westen
afleidt, en hem bij Bingen weder noordwaarts fluwt, dit gebergte, tusfchen Koblentz en Bingen in route en
B2
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trotfche hoogten verrijzende , tusfchen Bingen en Mentz
in bet fchoone Rheingau tot liefelijke wijndragende heuvels netrdalende , hangt blijkbaar ten Zuiden met den
Donnersberg, ten Oosten met den Taunus, ten Noordoosten met bet lVesterlvald, ten Zuidwesten met den
Hundsruck en ten Noordwesten met de Eifel to zamen , en geeft den oorfprong aan een aantal kleine rivieren , die zich met den hoofdftroom vereenigen .
Een dier kleinere vloeden is de 1lar, of, volgens de
Duitfche fpelling, .lhr, die bij Blankenheim in de
Eifel ontfpringt, nu eerst met tallooze kronkelingen zuidelijk, dan weder oostelijk, vervolgens noordelijk, noordoostelijk , en eindelijk genoegzaam vlak oostelijk vloeit ,
tot dat hij tusfchen Sinzig en Remagen in den Rhgri
uitloopt . Het is van laatstgemelde ftad, dat men,
Men
van beneden komende , doorgaans bet dal inrijdt
ontmoet een watertje, niet veel grooter dan eene Hollandfche Hoot, met bergen aan weerzijden op een' tamelijk grooten afftand . Naauwelijks kan men zich een
denkbeeld waken van de mogelijkheid, dat deze beek
dat geheele dal kan vullen , en als een bergftroom koken, bruifen en vernielen , gelijk toch des winters inderdaad meermalen bet geval is , wanneer regenvlagen
in bet gebergte haar doen zwellen . In 1804 werd deze
beck een meir, vooral naar den Rhijn-kant, en verwoestte de velden en wijngaarden .
In den beginne is bet dal, wanneer men van beneden
komt, tamelijk wijd, en levert, op een' kleineren maatftaf , dezelfde fraaije gezigten op , die men aan den
Rhgn zoo bewondert, met dit gewigtig onderfcheid echter, dat de breede , fcheeprijke rivier daaraan ontbreekt .
Men ontmoet de dorpen Wadesheim en Emmefen , armoedige plaatsjes (gelijk de welvaart der inwoners bier
to lande doorgaans in eene omgekeerde rede tot de fchoonheid der natuur ftaat) ; maar vlak voor ons prijkt een
hooge, fchoone berg, then men meent to zullen moeten
beklimmen of overrijden . Met regt draagt hij den naam
van Landskroon ; want hij is een fieraad des geheelen
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landfchaps , en fteekt boven alle naburige bergen uit .
Aan zjnen voet liggen de dorpen Bodendorf en Heppingen .
Nix komt men to ./hrweiler, een vrij goad ftadje, (altijd goed naar evenredigheid der dorpen) alwaar men
den bier groeijenden rooden wijn, Ahrbleichart of Aarbleekert , kan bekomen . (Door eene zonderlinge taalverr
wisfeling noemt men namelijk bier den rooden wijn bkekert ; dit geldt ook van den Rh~nfchen wijn .) Deze
wijn is uitftekend goed ; en bet is geene fchande , wanneer hij , zoo als de Heer L U L 0 F s teregt aanmerkt ,
voor den 4fsmttnnshaufer moet wijken , want doze betwist, naar mijn oordeel, aan de beste Rhjnfche wijnen
den voorrang ; en is men gering , omdat men niet de
allereerfte is, of tot een der eerften behoort?
Achter 14hrweilcr bekomt bet landfchap eene veel ftoutere gedaante . De bergen naderen den vloed . Het zijn bier
vrij fteile bazaltrotfen, even als aan den Rhi,n, maar die
veel nader bij elkander ftaan , en voor bet fchuimende en
blijkbaar in zijne bedding geprangde riviertje flechts een'
naauwen weg overlaten . Elk oogenblik bekomt men door
de kronkelingen van bet water verfcheidenheid van gezigten . Men komt aan de dorpen LPalpurzheim , (welks
wijn beroemd is) Marienthal en Dornau . Maar, naar
mate de gezigten trotfcher en fchooner worden, verfinalt ook de rijweg , wordt hobbeliger , en eindelijk ,
wanneer men aan den watermolen van Loch komt, (die een
overheertijk gezigt op de fteile tegenoverftaande rotfen oplevert) is het voorzigtigst, bet rijtuig to verlaten en bet voetpad to kiezen. Wil men echter daarin blijven, zoo make
men fcaat , meer dan tien- of twaalfmaal door de fchuimende en met fteenen geheel bezaaide dar to moeten heenrijden , daar dezelve zich bier in ontelbare bogten ilingert . Het voetpad , dat , om den berg been , vlak aan
den oever der -oar geleidt , is final en glibberig ; doch
bet beloont de moeite door de ftbutfte uitzigten, die men
bier van alle kanten ontmoet . Niet flechts de woeste natuur verdient de aandaeht , maar ook de pogingen van
den mensch , om die to overwinnen . Hij heeft de bazalt-
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rotfen in terrasfen verdeeld, deze met aarde voorzien,
en daarop wijngaarden geplant . Zoo doende, is fomtijds
eene rots tot aan den top met tien , twaalf , ja dertien
terrasfen wijngaarden beplant, en vertoont eene groene
oppervlakte . (Dit zelfde vindt men ook tusfchen Nasfau
en Ems aan de Lahn en elders in deze wijnlanden .)
Men vroeg, hoe verre wij gaan wilden, en noemde
ons de doorbraak, (de Durchbruch) als bet uiterfle
punt, waarheen een rijtuig zou kunnen komen . Een
Hollander zou hier natuurlijk aan eene doorbraak der
rivier door watersnood denken ; maar doorbraken van
dien aard kunnen geene plaats hebben in een land, waar
geene dijken zijn . Het is eene rots , die men door buskruid heeft doen fpringen, ten einde de plaats to effenen
voor cenen flraatweg , dien men van bier tot naar Trier
wit voortzetten . Voortreffelijk is hier bet tooneel . Eene
wilde vallei , van achter met een' bruifenden vloed, rondom klippen en fleenen , waar men denkt geenen uitweg
to vinden , v66r eene rots , die dat dal volkomen fluit ,
(de rivier heeft zich flechts ter fluik naast de rots een
danker pad gebaand) maar welke 's menfchen hand door
de nabootfing des blikfeins heeft weten to openen ; en
op eene veel grootere hoogte een bergkasteel , 't welk
bet landfchap als 't ware kroont, en van waar men een
heerlijk uitzigt heeft op bet geheele omringende rotfige
oord . Door de opening been, die nog niet voltooid is (*),
(men moet met moeite eenen fleenhoop bel limmen , om
die to bereiken) ziet men den verderen loop der kronkelende Bar door bet gebergte tot Bltenahr . Hierheen
moet de bedoelde flraatweg naar Trier (misfchien met
den tijd een militaire weg naar Luxemburg) loopen , om
de gemeenfchap beter to verzekeren , dan door bet fleile
en oneffene Moezel-dal.
Verrukt over zoo veel fchoons, keert men (indien men
ten minf'e geene voetreis naar den oorfprong der Bar
verkiest to doen, en zich dus met dit ftaaltje tevreden
(*) Naar wij federt vernamen, is dit werk, in 1832 aangevangen, thans nagenoeg voltooid, en plegtig ingewijd ; hebbende de kosten ruim 13700 rijksdaalders bedragen .
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hottdt) van hier terug , Rapt aan den watermolen weder
in bet rijtuig I en ziet nu de voorwerpen van eene,andere
zijde weder in een nieuw, verrasfend licht . Met eenigen
weerzin verlaat men deze wilde, maar fchoorie natuur,
en vindt to 4hrweiler bet ruimere , meer vreedzame dal
en den kalmeren vloed weder . Wanneer men van den Godesberg of van de Rolandseck komt, kan men bet 4ardal tot aan de doorbraak op ddnen dag met rijtuig bezoeken , to llhrweiler bet middagmaal houden , en , na
to Sinzig weder den Rhijn (aan den uitloop der .flar)
to hebben bereikt, des avonds nog to 4ndernach zijn,
en aldaar then nacht vertoeven, oln des anderendaags,
na de merkwaardige oudheden dier voormaals Romeinfche iiad to hebben bezigtigd , de reize vroeg voort td
zetten naar Koblentz , tot welks bezigtiging men alsdan
bijna een' dag heeft .
TAFEREELEN

UIT

HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DER

NOORD-AMERIKANEN.

(Vervolg van bl. 707 des vorigen jaars .)
De Overvaart uit de Oude naar de Nieuwe Wereld.

Ik wil hier eenige aanmerkingen mededeelen over den toefand der landbouwers , welke in zoo grooten getale naar
1lmerika verhuizen . Menigeen dier ongelukkigen verlaat zijn
Duitsch vaderland, in de verbeelding, dat hij voor 25 centen
een morgen land zal koopen, en dan op een paar honderd
morgen als een kleine Koning leven, en niet alleen zijn eigen
heer en meester, maar ook bovendien nog regerend medelid
van den Staat kunnen worden . Treurige verbijstering ! Dock
allerlei kuniten worden in het werk gefteld , om eenvoudigen
to misleiden. Naar welke haven van Europa (*) de verhuizenden zich mogen wenden, zij vinden overal fchepen in gereedheid, om hen over to voeren . Ja, zij worden zelfs met
aanbiedingen daartoe, tot in hunne vreedzame hutten, vervolgd , en de hebzucht fpaart geene middelen , om onkundigen naar een ander wereldeel to lokken . Meestal gaan de
Duitfchers to Havre fcheep , en op den weg derwaarts vindt
(*) Dit is to onbepaald gefproken . pert
.
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Straatsburg en Paris j,
4merikaanfche agenten, welke aan de verhuizenden de uitgeflrekcile landerijen to koop aanbieden . Men ziet dear , op
men in alle ileden, maar bijzonder to

fteendrukplaatjes, allerlieffle landfchappen, welke de goederen, die to koop zijn, moeten verbeelden -- voorts landkaarten en plans, die de ligging op bet naauwkeurigfle aanwijzen,
en bovendien eene menigte brieven van lieden, welke onlangs
daar aankwamen ; brieven, vol betuigingen van forruin, die
daar gemaakt is, en gevolgelijk nog gemaakt ken worden .
Voor menigeen is bet eene aangename verrasfing, wanneer
hij daar een' bekenden naam uit zijn dorp ziet, of zelfs de
hand van den fchrijver herkentl Deze brieven, namelijk,
zijn grootendeels echt ; maar welk geloof ze verdienen , zal
uit bet vervoig blijken. Offchoon nu die agenten zelden iets
werkelijk verkoopen, zoo brengen zij Loch veel toe, om bet
verlangen naar verhuizen fteeds op nieuw aan to zetten, en
op deze wijze maken zij zich verdienftelijk bij de Vereenigde
Staten ; want zonder dit middel zou velen de lust, om verder to reizen, reeds to Parifs vergaan .
Hier namelijk, aan de oevers der Seine, liggen verhuizers,
van de maand Mel tot October, ja foms tot in den winter .
Dit is bet verzamelleger en de rustplaacs ; bier moeten die
arme lieden dikwijls lien dagen, en langer nog, in de open
lucht wachten, eer zij in een (chip kunnen komen , om near
Havre to varen . Te Havre wemelt bet van bedrijvige en
zwetfende commisfarisfen , welke den aankomenden, onder
telkens herhaald gelukwenfchen met de hun wachtende voordeelen , onverwijid gelegenheid tot de overvaart beloven to
verfchaffen . De eenvoudige Duitfchers , bet zwerven reeds
lang moede, maken gaarne gebruik van bet aanbod, in de
hoop, dat zij weldra zullen afzeilen, en althans in de open
lucht niet behoeven to verblijven, daar zij terftond aan boord
kunnen gaan . Van levensmiddelen, uitgenomen bet drinkwater, moeten de lieden zichzelve voorzien , en wel voor den
tijd van drie maanden . Zoo vormt zich onder de verhuizers
voor elk (chip eene kleine maacfchappij , die haren voorraad
in de voorgefchrevene hoeveelheid inkoopt . De verkoopers
van fcheepsbehoefcen krijgen reeds v66r de levering hun
geld -- geven ook wel , als men her verlangt, eene Franfche
kwitantie ; en de makelaar, die de belangen der koopers
zeer ter harte fchijnt to nemen, verzekert ten ftelligfle , dat
alles in de beste orde is ; dat men geheel geene zorg behoeft
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to hebben ; dat de gekochte voorraad tijdig aan boord gebragt zal worden , alwaar de ftuurman denzelven moet ont .
vangen en in bewaring nemen , om op reis de dagelijkfche
uitdeeling to regelen, ten einde er geen gebrek ontltaan moge.
Nu hoopt men van uur tot uur to zullen afzeilen ; doch
vruchteloos. Na eene halve maand, en dikwerf nog langer,
gewacht to hebben, wordt bet ongeduldig verlangen der verhuizenden zoo groot, dat eindelijk, na overfpanning, wel dofFe
afmatting moet volgen. Met verdrietige gezigten kruipen
er ganfche fcharen uit de fchepen , fluipen mismoedig door
de itraten, laten zich fours hier en daar nog in kroegen lokken, of door de wandelende, hen fteeds vervolgende kramers eenige fnuisterij opdringen, waarvan zij geen nut hebben ; en zoo dragen die onnoozele menfchen dikwerf hun
laatfte penningsken, waarover zij befchikken kunnen, bij,
om de kunstvlijt der uiterst werkzame inwoners van Hare to
onderfteunen . Eindelijk komt bet langgewenschte oogenblik .
Plotfeling hoort men roepen :

Haast u ; het (chip vaart op

het oogenblik af!

In wilde verwarring ijlt nu de ganfche
menigte naar de haven . Men bereikt dezelve - bet fchip
is reeds losgemaakt en in beweging, maar kan niet zoo fpoedig door fluis en brug geraken, of bet wordt nog door de
beangftigde fchare aan bet einde der haven bereikt en be .
klommen, of veeleer beftormd.
Als men dan vervolgens in bet ruime fop komt, en de gemoederen beginnen to bedaren, wordt er naar de levensmiddelen gevraagd . Bij bet afzeilen van een fchip is er de beide
eerfte dagen zoo veel to doen , bet dek ligt zoo vol , en
seder heeft zoo veel to verrigten, dat daarnaar terftond geen
onderzoek kan gefchieden . Maar de verhuizers bekomen befchuit , meel , brandewijn , kaas , gerookt vleesch naar genoegen ; zij zien dus , dat hun voorraad aan boord is gekomen , en zij ftellen zich dan gerust . Doch binnen weinige dagen blijkt , dat flechts de heeft der gekochte levensmiddelen in bet fchip is , en dat men derhalve veel to ruim
geteerd heeft. De bedrogene reizigers worden dus op half
rantfoen gefteld , en weidra op een vierde - wijn en brandewijn vallen geheel weg ; doch goede raad , hoe men bet
had moeten aanleggen , wordt ruimfchoots medegedeeld .
Die ooit cene teekening van bet fchip tens flavenhalers
gezien heeft, zal zich een denkbeeld van den toeftand dier
verhuizers kunnen vbrmen . De vaartuigen, waarmede men
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haven overvoert, zijn echter meerendeels goede zeilers en
worden wdl onderhouden ; maar deze, die tot overbrenging
van volkplantelingen nit Europa dienen, zijn dikwerf in zoo
ilechten flaat, dat niemand verzekering van zeefchade daarop
wil geven, en dat zij, bij verkoop, naauwelijks meer zouden opbrengen, dan een flooper daarvoor wil geven . Deze
fchepen nu worden zoo vol menfchen geftopt, dat de vracht
meer bedraagt , dan de geheele waarde . Kwamen dezelve dus
beladen in Amerika, dan zouden ze terftond verbeurd verklaard worden ; doch men weet gewoonlijk wel gelegenheid
to vinden, om de helft der pasfagiers vooraf met floepen aan
wal to zetten. De 4merikanen namelijk, daar hun in vreemde havens ondernemingen van dezen aard niet zoo goed gelukken wilden, hebben goedgevonden, bet aantal pasfagiers
voor elk fchip naar de tonnen-maat to bepalen . Wordt er
ilechts Un perfoon boven dit getal aangetroffen, al ware bet
ook een kraamkind, zoo is fchip en eigendom van den Kapitein aan de landskas vervallen . Men ziet intusfchen , dat
fchepen, welke tot niets meer deugen, aan de reeders op
deze wijze nog eene laatfte goede diensc bewijzen . Het is
to verwonderen, dat er niet meer ongelukken gebeuren .
Wordt de zee onftuimig, en flaan de golven over bet fchip,
zoo moeten de reizigers onder bet verdek kruipen ; men fluit
alles, en dan liggen zij, digt op elkander gedrongen, in akelige
duisternis. Gefchiedt de overvaart op een Fransch fchip,
zoo gevoelen zij bet verfchrikkelijke van hunnen toeftand
minder, dewijl de Franfche matrozen fteeds vrolijk zijn.
Deze zingen, boerten en lagchen hartelijk, wanneer bet
fpookt op zee . Words de hemel weder helder, zoo beweren
zij , dat men de linie pasfeert, offchoon men over de zeshonderd mijlen benoorden dezelve is ; en dan moet de gewone doop met de belagchelijkfte plegtigheden plaats hebben, waarbij de matrozen niet minder zich vermaken, dan
de anderen, die ook nog door zeeziekte gekweld worden,
verdriet ondervinden . Is de manfchap bij dag, onder fcherts
en fpel en gezang, vermoeid geworden, zoo rust dezelve
des nachts to zoeter ; en geraakt bet fchip dan wel eens een
weinig van den koers, men bekommert zich deswege niet,
daar Janmaat gewoon is to zeggen : EM maand op zee is ee n
maand folds , en twee zijn twee.

Onder zoodanige afwisfelingen geraken, na eene vaarc van
tweemaanden, de verhuizenden in bet land der belofte. Doch
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eer zij bet hok, dat hen naauwelijks bevatten kan, verlaten,
moet elk perfoon, zonder onderfcheid, drie dollars betalen ;
welk geld gegeven wordt tot inflandhouding van eene kas,
waaruit de aangekomene vreemdelingen, die in bet vervolg
verarmen mogten, (hetgeen meestal gebeurt) onderfleund
moeten worden . Maar deze hulp blijft gewoonlijk achter.
Van deze gelden heeft men to New-Turk buiten de clad een
hospitaal gebouwd, onder den naam van Refuge (Toevlugt),
welks bewoners zoo tamelijk behandeld worden . Dezelve
beflaan echter grootendeels nit inboorlingen, en wet uit
krankzinnigen. Dit Refuge is dus inderdaad een algemeen
dolhuis geworden, tot welks inftandhouding men cen goed
gedeelte der penningen befteedt, welke men van de aankomende verhuizers vordert . Is nu aan dezen eisch der wet
voldaan, zoo flaan voor den aankomenden alle wegen open,
om zijn geluk to beproeven en zijne droomen to verwezenlijken . Dit uitzigt, dat naar ieders perfoonlijke Hemming
wordt gewijzigd, en bet aangename gevoel, dat men, na
eene jammerlijke zeereis, eindelijk eens weder op vasten
bodem kan treden, doen de doorgeftane ongemakken fpoedig
vergeten en de drie dollars met genoegen betalen .
Die herwaarts wit of meet reizen , doet in alien gevalle
best, met eene pakketboot over to varen . Tusfchen Havre
en New-Tork zijn tien zulke fchepen in de vaart, bet eene
at fraaijer en prachtiger dan bet andere, en alien nieuw ;
want ]anger , dan zes jaren , mogen dezelve Diet varen . De
groote kajuit is ruim, lichc, met fraaije tapijten belegd en
met eene kleine, keurige bibliotheek voorzien - de tafel
voor veertig tot vijftig perfonen berekend - de meubelen
van mahonijhout - voor de vrouwen eene zaal met trumeaux-fpiegels , en daarin that gewoonlijk eene fo,'tepiano .
De flaapvertrekken zijn van goede bedden en alle gerijfelijk_
heden voorzien . Men eet en drinkt er zeer goed . De fche.
pen zeilen fuel en varen gewoonlijk in dertig dagen over .
De perfoon betaalt 140 dollars ; voor kinderen beneden de
vijfjaren wordt de halve vracht, voor die beneden de twaalf
jaren twee derde, en voorheel jonge kinderen de helft hiervan
gegeven . Behalve de pasfagiers in de kajuit, nemen de pakketbooten ook nog vijf- of zeshonderd tonnen goederen of
verhuizenden mede . Deze betalen hier flechts een weinig
meer, en worden veel beter verzorgd, dan op de fchepen,
welke enkel tot bet overvoeren van zoodanige lieden dienen .
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De Amerikaanfche zeelieden munten thans uit ; op de fchepen heerscht de beste orde, en de Kapitein is beer en
meester, die onbepaalde gehoorzaamheid vordert .
De aangekomene vreemdelingen zien weldra, dat zij nog
maar bet kleinfte gedeelte van hun lijden doorgeftaan en op
nieuw vele onkosten to makers hebben ; want de reizen naar
bet binnenland zijn moeijelijk en veroorzaken vele uitgaven.
Het gelukkigfte zijn diegenen van de arbeidende klasfe,
welke terftond werk vinden, de mannen bij bet tuinieren,
en de vrouwen als dienstmaagden . Het loon, vier tot zes
dollars in de maand, is, naar bet fchijnt, zeer ruim ; maar
de behoeften zijn hieraan evenredig - want bet onderfeheid
in de kleeding valt weg, en de mode moet terftond gevolgd
worden . Dit nu veroorzaakt bij de dienstmeisjes eerst veel
genoegen ; en zij krijgen bovendien driemaal daags vleesch .
Dan worden terftond de eerfle brieven naar huis gefchreven,
waarin men niet genoeg kan roemen, hoe gelukkig men hier
is . Doch wanneer bet verdiende loon de noodzakelijke uitgaven niet meer kan beftrijden - wanneer de arbeid, die
iemand words opgelegd, (hetgeen bij manners zeer dikwijls
bet geval is) de krachten to boven gaat - wanneer bet ongewone luchtgeftel ziekten veroorzaakt, en dan Gods vrije
hemel bet gaschuis is -- wanneer bet heimwee de ongeluk .
kigen overkomt, en de middelen tot de terugreis ontbreken ;
dan worden er geene brieven meer gefchreven, daar men
ongaarne de zelfmisleiding wil bekennen .
Nadat dus de
eerfle bedwelming is geweken, worden de voorheen vrolijke
gezigten der verhuizers fomber en peinzend .
Ook rijke Europeanen, bekoord door de tiendubbele waarde, welke de grond weldra bij de ontginning erlangt, hebben zich laten verleiden tot ondernemingen, die meestal tot
bun nadeel uitvielen. Men zoude mij bier misfchien de veel
geprezene volkplanting van den Heer R A P P kunnen tegenwerpen ; maar de groote dingen, die deze man door verwonderlijken invloed op zijne landslieden uitvoert, komen
den 4merikanen, welke den arbeid fchuwen, zeer wel to
ftade.
Zij laten hem daar, ja, de rol van een' kleinen
vorst fpelen ; maar, als de citroen uitgedrukt is, zal men de
fchil wegwerpen . En reeds heeft men hem nit den Staat

Ohio tot aan de oevers van de Lhaba-rivier, aan de grenzen
der Illinois, verdrongen .
Onlangs is alhier een Franfche Graaf aangekomen, die
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ruim zestig voor den arbeid gefchikte lieden met zich
b ragt. H U had in bet vaderland eene overeenkomst met hen
getroffen, waarbij zij zich verbonden, om gedurende een'
bepaalden tijd, tegeu een hoog loon, voor hem to arbeiden en gronden to ontginnen . Hij wilde kleine dorpen aanleggen, en deze dan vb6r en na aan andere verhuizers verkoopen . Op deze wijze waren zijne lieden en de genen,
die vervolgens mogten overkomen, geholpen, en hij zelf
zou in weinige jaren een fchoon kapicaal huiswaarts hebben kunnen voerep. Maar dat ligt niet in bet plan der
4merikanen ; hierom verklaart de wet alle buitenlands aan .
gegane verbindtenisfen voor nietig, waarbij zich iemand
verpligt, om eenen ander' to dienen . Tot bun eigen nadeel
maakten de medegevoerde lieden gebruik van deze wetsbepaling. Dertig hunner verlieten den Graaf terftond in NewTork ; de overigen volgden hem nog tot aan bet meer Erie,
maar liepen toen ook weg, om hunne fortuin to zoeken . Zij
vonden ook werk, en wel zeer zwaar werk ; bij onmatige
hicte moesten zij zich laten welgevallen, kanalen to graven of in de koolmijnen to arbeiden, en dan nog voor veel
geringer dagloon . Maar zij waren bun hoofd gevolgd en
hadden vrij gehandeld . De Graaf behield zijne woeste bosfchen, welke hem niemand zal benijden . - De Heer suR .
V I L L I E RS bezit in Oswego-County, aan bet meer Ontario ,
bonderdduizend morgens van zulk land . Sedert vijftien jaren doet hij Steeds moeite, om bij kleine flukken en op zeer
billijke voorwaarden to verkoopen ; doch niemand fchijnt er
lust toe to hebben .
(Bet vervolg hierna .)

MIJNE VIOOL.
Xpuvea (Qoppcly .
PINDARUS .

I.
„ Gulden Tier, gemeenfchappelijk fpeeltuig van Phoebus
en der violetlokkige Muzen ! de tred der dansreien luistert
naar uwe toonen, en dra zweven in bevallige kringen, als
vreesden zij den teederen grashalm to knakken, de Iuchtige
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voeten over de grasrijke zode . De zanger gehoorzaamt me
bevelen, door her liefelijk tokkelen uwer fnaren in een betooverend voorfpel aan zijne verrukte zinnen overgebragt .
Her eeuwige vuur van den blikfem bluscht gij uit, en de
adelaar, de vorst der gevleugelde luchtbewoners, flulmerc
in op den fchepter van Jupiter ; hij laat de onvermoeide
wieken zinken , en de donkere nevel , then gij over zijnen gekromden bek uitgiet, flult hem zoet en liefelijk de
oogleden ."
Als ik z66, in eene gebrekkige navolging van een groot
dichter, bet alvermogen van een goed behandeld fpeeltuig
boor affchilderen, waarde lezer, dan kan ik mijn eigen jammerlijk gekras bijna niet meer aanhooren . Poes valt, wel
is waar, fomwijlen daaronder in flaap, en daarop heb lk
mij vroeger al vrij wat verbeeld ; maar tot mijn ieedcvezen
heb ik de overtuigendfte blijken ontvangen, dat bet ftomme
dier voor mijn feel even ijskoud is als voor zure melk . Sedett is mijn muzikale hoogmoed eens voor altoos gefnuikt,
fchoon ik denzelven nog nu en dan zoek to paaijen, door
de fchuld op mijn' ouden muzijkmeester to fchulven .
'r Was een goed, best man, de oude Futiofo . Hij was
door en door muzikaal, fpeelde eene brave viool, en kon
nogtans , voor eene armzalige Mooning , bet fnijdend gepiep
mijnet taren met een beminnelijk geduld aanhooren, zonder zich ooit driftig to maken . Dikwijls heb ik naderhand
gewenscht, dat bet mij gegeven mogt zijn, onder de disfonanten van bet leven even koel to kunnen blijven . Meerdcre gemoedsrust zoude daarvoor gewis geene karige belooning zijn .
De ndten had ik al vrij fpoedig geleerd : alleen fluitte her
mij , dat zij niet verder dan tot h gingen ; iets , dat mij
ftandvastig is bijgebleven, zoodat ik nog altoos met een
weemoedig verlangen naar den tijd blijf omzien, waarop men
hartroerende adagio's in o mol en piquante polonaifes in x
kruis zal hooren uitvoeren . Alweder een bewijs, dat de
vooroordeelen der jeugd met ons opgroeijen, in ons gemoed
wortel fchieten, en naderhand niet dan met de grootite moeite
kunnen worden uitgeroeid .
Ook van de maat bad ik fpoedig een vrij juist denkbeeld.
Eene ouderwetfche ftaande huisklok met een' hoorbaren flin .
gerilag fchijnt mij bet gevoel daarvan ingeprent to hebben .
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Maar de f}reek, ziedaar mijne voornaamfe grief! t urloib
was vroeger een ferme contrabasfist geweest, niet van den
gemeenen ftempel, maar van de beste foort . bit fchijnt
aanieiding gegeven to hebben, dat hij eene minder goede
freek had, die hij natuurlijk op al zijne leerlingen overplantte, met bet treutig gevolg, dat wij alien met een' krommen
elleboog bet lijdzame fnarenveld beploegden . Wil ik nu eens
mijne vrouw of een' mijder vrienden eene fmeltende pasfage
voorfpelen, dan zfe ik, helaas! aan de bedenkelijke gezigten ghnoegzaam , dat zij alles behalve door mijne tobnen
worden geftreeld- ; en dat is voor een ingebeeld mufiCus grievende zielskwelling.
Even zeer, intusfchen, als mij mijn eigen fpel meer en
meer begint to mishagen, neemt mijne zucht, om eel groot
tafent to hooren, toe. De poezij moge de orakels van het
gevoel verkondigen ; de muzijk verkondigt geene orakels,
doch haar annafpeurlijk alvermogen doortintelt ons geheele
aanzijn met zulk een° albezielenden gloed, dat, zoo er eene
taal befond, om bet door haar opgewekte gevoel uit to
drukken, die taal eene fchoonere, hoogere poezljzoudezijn,
dan die, welke, fchoon daarvoor onderdoende, ziel eti zinnen verrtikt en betoovert.
Sommigen is dan ook de harmonie zoo lets fcboons en
goddelijks voorgekomen, dat zij niet geaarzeld hebben, de
menfchelijke ziel als eene harmonie to befchouwen, en bet
ligchaam als bet fpeeltuig, waaruit zij wordt ontleend .
De ziel de hi tmonie eener viool ! Het klinkt zeker zonderling ; maar laac zien 1 misfchlen fteekt daarin nog wet lets .
Herinneren wij ons , dat er Neurenberger en Cremoner violen
zijn ; dat is, dat er zielen zijn, waar veel, en zielen, waar
weinig inzit . Zielen , die fchraal , droog , pieperig ; en zielen, die vol, mollig en welluldend zijn . Ten tweede verzoek ik de gunflige en muzikale lezer met mij aan to merken, dat een goed violist op eene Neurenberger viool aangenamer fpeelt, dan een flecht up eene Cremoner . Waaruit
volgt, dat eene middelmatige ziel, wdl befuurd, fchooner
zal handelen, dan eene buftengewone, flecht geleid . Verder : dat er violen zijn, uiterlijk fchoon, met prachtige
faartflukken verfierd, hoedanige geflepene muzijkmeesters
hunnen onnoozelen leerlingen voor beste wear in de banden fpelen, ow door den ulterlijken glans de inwendige gebreken to bedekken . Eindelijk : dat eene dour een groot
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talent befpeelde Cremoner bet non plus ultra Is van hetgeen men hooren kan ; dat is, dat eene voortreffelijke ziel,
even voortrefelijk geleid en beftuurd, her ideaal is van alle
zedelijk fchoon ; een fchoon, door geene oogen zigtbaar,
door geene ooren to hooren, maar dat, zoo bet door eenig
zintuig kon worden waargenomen, een' liefdegloed zou wekken, fterker dan de ontwaakte min voor zijne geliefde in de
borst van den onbedorven, vurigen jongeling .
Maar iil . . . .

Vergeef mij, waarde lezer, eene grove dwa-

ling !

Ik ben verkeerd begonnen . Waarlijk, ik ben er med
verlegen . De vergelijking deugt niet . Doe mij, bid ik u,
her genoegen , om mij mijne dwaling to helpen herftellen ,
en antwoord mij daartoe op mijne vragen I Wij kennen elkander, wel is waar, niet ; maar gij zult toch een beginnend fchrijver wel op den weg willen helpen . Vergun mij
nu, u to laten zeggen : 0 ja! zeer gaarne.
woord ik dan natuurlijk zeer beleefd : 0 mij

Daarop ant-

gelukkige! ik

zal van den dwaalweg terugkomen. Nu gij wear, met een'
glimlach : Waarlijk
Maar zoo zouden wij nog lang
voort kunnen complimenteren, en dat is lastig, vooral aan
tafel, als men een' goeden fchotel in bet oog heeft ; hoe
veel to meer voor mij op dit oogenblik, nu ik mij voorftel, mij op uwe antwoorden eens heerlijk to vergasten . Zonder verdere pligtplegingen , zal ik dus de vrijheid nemen , u
met mij bet volgende gefprek to laten houden :

Ik. Weet gij dan, in welk opzigt ik mij aan eene dwaling meen to hebben fchuldig gemaakt? Wij vergeleken de
ziel bij de uit de viool ontleende harmonie, en bragten deze
daarna in verband met den violist . Daar nu ieder violist
met eene ziel begaafd is, zoude ons onze wijze van befchouwing leiden tot de werking van de eene ziel op de
andere . Op die wijze vrees ik, dat wij ons in een' maalftroom zouden begeven, waaruic wij moeijelijk een' veiligen
terugtogt zouden vinden . Misfchien leidt ons eene nadere
befchouwing van de betrekking tusfchen den violist en de
viool tot minder verwarde denkbeelden . Willen wij deze
dan eens war naauwkeuriger gadeflaan ?

Gij.
Ik.

Gaarne.
De viool, onbefpeeld zijnde, is een dood ligchaam,

niet waar ?
Gij. Voorzeker ; zelfs de harp van lEool, fchoon door
geene fterfelijke vingeren getokkeld, is hare harmonifche
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toonen aan bet geklapwiek der vleugelen van Zephyrus verfchuldigd . . . .
Ik. (tee- zijde.) Heerlijk , een poetifche lezer ! (luid.)
Onbefpeeld, zal dus de viool geene toonen voortbrengen?
Gij. Neen .
Ik . Befpeeld, zal zij toonen voortbrengen, waarvan de
voortreffelijkheid afhankelijk is van den violist .
Gij. En van bet fpeeltuig.
Ik. Natuurlijk ook hiervan . Maar zien wij nu, wat er
al in den fpeler vereischt wordt . Wat, dunks u, zoude een
eerst vereischte zijn?
Gij. Een zuiver gehoor.
Ik . Bedoelt gij een zuiver gehoor met betrekking tot enkele accoorden, of ook met betrekking tot opvolgende too .
nen en accoordengangen?
Gij. Ik bedoel een zuiver gehoor met betrekking tot
beide ; want in een regt muzikaal gemoed is dit vereenigd
aanwezig .
Ik. Zal hij ook niet bet werktuigelijke van zijn instrument grondig moeten kennen, en alle zwarigheden daaromtrent door oefening hebben overwonnen ?
Gij. Ook dit is een onmisbaar vereischte .
Ik . Zoo dan nu de fpeler uiterst zuiver, zonder een'
enkelen misgreep of misireek to doen, eenezangwijzefpeelt,
zal dit dan genoeg zijn, om zijne toehoorders in verrukking
to brengen ?
G#. Gewis niet! Buiten zijn kunstvermogen, zal hij ook
zijn gevoel moeten laten werken .
Ik. Het kunstmatige alleen maakt dus den goeden fpeler niet uit?
G#. Zeker niet ! Integendeel zal eene al to fterke gehechtheid aan fommige kunstregelen zijn fpel fchaden .
Ik . Zoo moet dan nog sets anders, buiten de kunst, zijn
fpel bezielen ; sets , dat wij gewoon zijn gevoel to noemen ?
Gij. Ongetwijfeld .
Ik . De voortgebragte toonen zullen dus of hankelijk zijn,
zoo van bet fpeeltuig, als van bet kunstvermogen en bet
gevoel van den fpeler ?
Gij. Zoo komt bet mij althans voor.
Ik . Zoo de fpeler zelf geen componist is, zal hij dan
niet trachten zijn gevoel met dat van den componist to verC
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br ederen, en zal hey zdat zijn hoogfte ltreven moeten zijn ,
diens gevoel volkomen nit to drukken?
Cij. Mij dunht ja .
Ik. lViaar, comgonrst zijnde, zal hij dan niet naar lets
anders ftreven? Ik bid u, waarde lezer, zeg mij, wat is
dir ? Want , waarlijk, ik weet hea niet .
Gij . Ik even min . (*)
Ik . Zullen wij zeggen, dat hij tracht iets to fcheppen,
dat hij zelf aiiet kcnt, mean waarvan hij het beftaan gevoelt ;
ie s , dat hij liefheeft, dat als tan donker vermoeden in hem
woont, dat hij zoekt to omhelzen, en dat, zoo hij hierin
flaagt, eerst bij hemzelven alle de vezeler van zijn aanzijn
doevArillen., en daarna bij alien, wier gevoel flechts eenigermate ontsvik+keld is? -air zeg mij, waarde lezer, zal hij
hiermede tevreden zijn ?
Gij . Waarlijk, ik weet niet, war gij bedoelt .
Ik. Ik meen ,At. Als hij pens den wellust heeft ge
fmaakt,, zijn gevoel volkomen uit to drukken, en zich met
dat onbeikettde iets to vermengen, zal hem dit dan genoeg
zijn ? Of zal hij er nusteloos near ireven , dit ,gent ander_
maal to fmaken? Zal dit verlangen niet een hartstogt worden,
die hem onwetstltaaxrbaar dringt, zich weder met dat onbekende wezen to vermemgen? En., zoo hem dit rneer en
rneer gelukt, zal clan flier in zijne uitvoering overal als 't
ware ten aldnakftd zigtbaar zijn van een zedelijk wezen,
dat hij niet kent, maar waarvan hij bet beftaan innig ge_
voelt , am vaalt het them gelukt, rich daarsnede to vereenigen ?
Gij. Ja, dat was zelaer wet mogelijir .
Ik. Willen wij dit onzinnelijk wezen hex ideaal van ket
fokoene noemettl
Gfj.

beer -goed,

Ik . En de nueht, ant rich met dat ideaal to vermengen ,
de liefde' to het feho€vme ?
Cij. Ik heb er niets tegen .
Ik . En bet fpeeltnig her flofelijk middei ., om aan die
tieftie to voldoen ?
Gij. Misfchien zou men bet ook bet ziwteiijk werktuig
(*) De gunftige ]tzar duide het tnij Met ten kwade, dat
ik bem sulk eene flpettktartjge bekente'iis in den mond leg,
die misfchien in ttrijd is met zijne eigenliefde .
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kunnen noemen . otn bet gevoel voor bet fchoone nit to
drukken .
1k. Zoo als gij wilt . Willen wij, eindelijk, de zinverrukkende melodie of harmonie eene 6aauwe verwezenlijking
noemen van bet ideaal _ dat in den geest van den fpeier woont 2
Gif. Goed .
Ik . Sommen wij nu nog eens op, wat tot die flaauwe
verwezenlijking noodig is . - Wat is daartoe een eerfte vereischte, dat geheel onafhankelijk is van den feeler?
Gtr. Een goed fpeelcuig .
1k. Welk ander vereischte beftaat er, dat afhankelijk is
van het kunstvermogen van den fpeler?
C#. De grondige kennis van bet fpeeltuig, van de vin .
oerzetting, de ftreek, kortom van alles, war t ot . de werktuigelijke uitvoering betrekking heeft.
1k. Is de werktuigelijke uitvoering afhankelijk van den
muzikalen aanleg van den fpeler?
Gij. Mij dunkt ja . Eene juiste vingerzetting toch bangt
zeer veel of van een goed gehoor.
1k. Maar is deze wel inderdaad weriituigelijk , voor zoo
verre z j afhankelijk is van bet gehoor?
Gij. Zeker pier.
Ik . Zoo is dan, in een' meer juisfen zin, de werktuigelijke uitvoering van den muzikalen aanleg onafhankelijk?
Gij. In then zin ja .
1k . Oefening en zekere vaatdigheid zal dus tot de volkomen werktuigelijke uitvoering genoegzaam zijn?
Gq . Zoo komt bet mij oolr voor,
1k . Is bet even zoo met de overige vereischten gelegen?
Of zijn er zoodanige, die geheel van den aanleg des fpelers
.afhankelijk zijn ? Zoo ja, welke zijn die?
Gij. Volgens hetgeen gezegd is, een geoefend zintuig,
dat den miniten wanklank, zoo in de melodie als in de harmonie, hoort .
1k. Is dit door oefening verkrijgbaar?
GIV. Verkrijgbaar niet ; maar bet is vatbaar, om gefcherpt
to worden.
Ik. Wat is , eindelijk , ons vereischte, dat Diet voor
fcherping, maar alleen voor ontwikkeling vatbaar is ; een
yereischte, dat geheel onzinnelijk, en meer dan eenig ander
afhankelijk is van den aanleg des fpelers?
Gij . Een zuiver gevoel voor bet fchoone .
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Ik . Zou dit nfec ook eenigermate door oefening en ftudle
verkrljgbaar zijn?
Gij. Voor zoo verre ieder min of meet met dat gevoel
bedeeld is, dunkt mij ja ; offchoon men, van die vooronderftelling uitgaande, bet beter ontwikkelbaar dan verkr~ 7gbaar
zoude noemen . Doch, als men van de vooronderftelling
uitgaat , dat de een met dit gevoel begaafd , de ander er
van verftoken Is, komt bet mij volttrekt onmogelijk voor,,
dit gevoel immer to verkrijgen .
1k . Gij werpt daar eene hoogst belangrijke vraag op, die
wij misfchien wel eens nader zullen onderzoeken . Voor bet
oogenblik zullen wij ons echter moeten vergenoegen met als
een eerfte vereischte van een uitmuntend en voldongen fpe .
let to ilellen een gevoel voor bet fchoone, hem van nature
eigen, maar ontwikkeld, gevormd, levendig gehouden, in
een' liefdegloed herfchapen door de gedurige vermenging van
dit gevoel met bet ideaal van bet fchoone, dat nit eene on . .
eindig fchoone zedelijke wereld in zijnen geest als 't ware
is afgefpiegeld . - Zouden wij nu alle vereischten hebben
opgenoemd?
Gij. Mij dunkt althans de boofdvereischten, waarin de
overige begrepen zijn .
Ik . Daar moet ik waarlijk in mijzely' lagchen! De oude
Furiofo vertelde mij dikwijls, hoe hij In zijne jeugd eens op
een armzalig concert geweest was. Toen de fymphonie
bijna ten einde was , zeide hij , zag er bier en daar een zijn'
nevenman aan, als vroeg hij hem met zijne angftige blikken,
of hij haast aan bet einde was . Een goedkeurende bilk deed
den vrager dan dapper voortkrasfen, en de fymphonie ging
uit als eene nachtkaars, knetterend en wanklankig . Als hij
mij dat vertelde, barstte de goede man uit in een fchaterend
gelach ; en bet is mij nu , als hoorde ik hem zeggen : Gij ,
eerstbeginnende fchrijver , en gij , lezer , hebt daar heel aardig gekeuveld : maar de maat, de maat ; daaraan hebt gij
niet gedacht. - Wat dunkt u, waarde lezer, willen wij
hem voor zijne aanmerking bedanken , en onder de hoofdvereischten in den fpeler ook gevoel van maat ftelien ?
Gij. Ter liefde van uwen Furlofo zoude ik dit gaarne
willen toeftemmen ; maar de harmonie, een der onmisbaartte
beftanddeelen van de muzijk, komt mij geheel onafhankelijk
van eenige maat voor .
Ik . Daar zegt gij waarlijk zoo lets . Mij dunkt gij hebt
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gelijk . Maar zoude het met de melodie even zoo gelegen zijn?
Gij. Mij dunkt neen. Want zonder maat is melodie naauwelijks denkbaar. Ik meen zelfs wel eens opgemerkt to
hebben, dat eene melodie, die vatbaar is on in twee verfchillende bewegingen gefpeeld to worden, wanneer zuiks
gefchiedt, niet meer Une melodie blijft, maar werkelijk
twee melodien daarflelt .
Ik . Dus is dan Loch melodie van mast afhankelijk?
Gij . Ongetwijfeld .
Ik . Is de volgorde der toonen in de melodie willekebrig
of afbankelijk?
Gij. Afhankelijk..
Ik. Waarvan ?
Gij. Mij dunke van de overeenllemming der toonen,
waarop de maatilag valt .
Ik. Is deze overeentlemming niet indardaad eene harmonic, die niet aantlonds volkomen in bet gehoor ligc, maar
door eenig zoeken gemakkelijk gevonden words ; en zal niet
juise dit de harmonie zijn , die de melodie moet begelelden ,
am ze to fchooner to doen uitkomen ?
Gij. Mij dunkt ja .
Ik .. Zoo had dan mijn oude muzijkmeester zoo geheel
Been ongelijk , daar de melodie , die toch ook een der voornaamiie bettanddeelen der muzijk is , inderdaad niets anders
fchijnt to zijn dan eene wandelende harmonic, en er dus
tot bet daaritellen van deze wel degelijk maat vereischt
words Wat dunks u, willen wij, na deze aanmerking, ook
gevoel van maar als een hoofdvereischte in den fpeler ftellen, niet ter liefde van Furiofo, maar ter liefde derwaarheid.
Gij. Wel nu , ter liefde van beiden dan .
Als de goede Furiofa ons zoo bad booren praten, lieve
lezer, zou hij bedenkelijk bet hoofd hebben gefchud, een
allerliefst. praeludium hebben gefpeeld, als wilde hij zeggen :
doet het mij eens zoo na l en hoorbaar gemeesmuild hebben
(bet was een Duitfcher) : alberne Fratzen t Misfchien deelt
gij zelf, en met u menig ander, in zijne meening . Mij is
bet, als zag ik door bet digte kreupelhout been, een' rook
opflijgen, die mij bet tooverflot doec vermoeden eener fchoon .
lokkige Circe.
X.
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Ge/chiedkinrdig Verh4ai.
In Engeland was gedurende langen tijd de vertelling in o&loop, dat de geest van MARIA van SchotMxd, na bate
teregtftelling , aan Koningin E L I S A BET It wars verfeherren .

De beminnaars van net wondtrbare zullen hea geloof aan
die verfchijning zich niet gaarne laten ontnemen, maar mij
echter wel vergeven, dat ik, door gefcb!edktlndlge befcheiden ingelicht, pogen wil, dit bezoek ult dh andere
wereld op eene natuurlijke wijze op to helderen .
De Gravin A G N E S VAN M A N S V E L T, left voorbeeld
van zeldzame fchoonheld en edelaardigheid, heeft In de Dn1tfche Godsdienstaangelegenheden eene- zoo veelhedu4edde rol
gefpeeld, dat ik niet sanders kan vooronderfteilen, dan dat
haar naam den meesten mijner Lezeren bekene it . KOIt kill
ik dns de volgende daadzaken aanftlppen . De Keurvorse
G 7 B H A It D van Keulen (") had zich openlijk voor de Hervormden verklaard, en zich bet Gravin AGNES door Iret
huwelijk doen verbinden. De Paus ontzette hem deswege
van zijn Aartsbisdom, en fprak den banvloek ov& hem uit .
Niettegenftaande dit, beproefde a E B H A R v, zieh tegen den
niedwverko -zen' Keurvorst, E R N S T van Beferen , to handhav+en ; doch hij fchoot to kort , en was genoodzaakt , den
zerel aan zznen tegenltander over to laten. &yn echt alleen
was oorzaak, dat alle onweders over bet hoofd van den
ongelukklgen b B B H A R D lbsbraken , wijl zn11rs itt'ijdik was
met de rgrondbeginfelen van den ltatholijken Prlesterfland,
welke geene hnwelijksbanden gedoogden . Zorg en komnrer
ondermijnden de gezondheid van G E B H A R D ; maar zijn kloeke geest bleef nog altoos bezig meet bet beramerr van middelen, om zijn verloren gezag to herfiellen . Irt bet Mjzonder vestigde hij zijn idizigt op de zoo zeer gevreesde
Koningin E L I Z A B E T- H van Eageland . De hoop, dat deze
Vorffin zich zijner zoude aantrekken, was door Karen gun .
fteling, Lord LEICESTER, eenigzies bij hero verfterlrt ge .
warden. Zijne Heeds toenemende ongefteldiet`d lief hem
(*) Men zie diens gefchiedenis kortelijk vethaafd rn bet
Mengeiwerk van dit Tijdfchrift voor 1834 . No . XIV,

nET NOODLOTTIGa NACHTBEZOER .

39

niet toe, zich in perfoon near Engedand to hegeven, en,

daar de zaak van zoo veel gewigt was, kon hij die aan niemand antlers toevertrouwen, dan aan zijae gemalin, en hij
beiboot, hear die reis to does ondernemett. Hoe zwaar deze
elkander zoo hartelijk minnende ecbrgenooxen de fcheiding
ook vial , vooval aril de teedere A arc Lr s . weft Karen mm,,
in zijnen aiekelij ken toefand, asn vreemde vermorgisrg gmoest
everldten, zoo wcrden echter alle zwarigheden oveawonneiL
doer bet denkbeeld, du hrm beider be" zulks vordercte ;
waarbij frog kwain de Tl aop , dat van den croon van L L oZ A B ET H cane nieuwe gehrkfter voor ben zoude opgnasr .
Van weinige He&ames emeenig ander goveig verzeld 0 nam de
Keorvorflin, met shoed en beradenbeid,. de•, voor barer verte,
meis over zee aiu
De £choone A oscv E a- verfcheen in Londen. E LIZ ABiT A
Ontving haar met onmderfcheiding,, en was bi3 bare eerfte
ontmoeting zeer verrast . Z,ij had zich voergefelk cane atimdaagfche figuur to tuilen ontnroeten, en zag, eene ma.
jestueuze geftalee naderen .. Hat fchaon vain AGNts weri
sung verhaagd door bet rouwgewaad over Karen oniangs gas .
frorven vader, den Graaf vAnt mAm&i'E:Lt, waardtatr Z#j
se meer ieders aandacht tot zieh croft ; can awarte fluiget
bedekce, naar de toenmalige mode, hear aangezigt we un
de bovenlip ; eene omftandigheid, zoo als bet vervcdg zal
bewrjzen, niec zonder gewigr in die verhaai . Twee perfonen, bij de eerfte audientie tegenwoordig, folrenen beltemd, os in onze gefchiedenis eene hoofdrol re (pelenx
Lady GoanoNT en Lord LEICESTER .
Dre indruk, welken de verfchijning der fehoone Duitfim
aan bet Engelfche Hof maakte, was ongesrreen, en AGNES
fcheen eenu gewenscbt gevoig van here refs cc ksnnen ver .
wachten, en van, de gunst der Koningin her morgenrood eerier
glansrijke roekomst of ce ftralen .
De goedhe-d der Koningin jegens AGAIES wend dagelijks
gro rrer , en begon niet alleen opzien to 1?aren , snaar Seek .
to ook bij vglen den n1jd op, its her bujzcmder bij de ran.
ke Lady G O E D o N , welke vreesde bet vertseuwen der lul .
mige Koningin to zullen veriiezen .
Bij alle !ofredenen over de fraaije leest van do Keur.
vorftin A G N E 8 van Keulen tad nwn hair fthoone wenen
roott antlers dan naauwelijks ten halve geflen, tilt hoofd;
van bet nijdige floors, dat hot bewtndeel vsas hS r gehbat
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bedekte . Ach! had zij dezen befchermer van hare veiligheid en geluk nooic afgelegdI - Lady GO RD ON, vriendfchap huichelende, terwijl %ij gal in bet harte droeg, drong
zich op alle wijzen bij AGNES in, en bezocht haar dik.
wijls op een' zeer vertrouwelijken voet, zelfs op uren,
dat zij geheel niet verwacht werd . Eenmaal verraste zij
de goede Vorflin, aan hare kaptafel zitcende, zonder bet
boven vermelde floers , zelfs zonder eenig ander tooifel , dan
hare fchoone lokkeu . De Lady gevoekie eene flerke ontroering, welke zij echter zorgvuldig wist to verbergen ; • en
oogenblikkelijk ontwierp zij een plan, om de niets kwaads
vermoedende Keurvorflin in bet verderf to ilorten .
Kort hierna nitre de Koningin den wensch, om de lotgevallen van G E B H A R D en A G N E S

omilandig to vernemen .

AGNES beloofde, den volgenden dag aan dezen wensch to

zullen voldoen . Lady GORDON vernam, dat AGNES ZiCh
na den avondmaaltijd bij de Koningin zoude vervoegen .
was gewoon des avonds vroeg to eten . De
tijd, tot dat zij zich to bed begaf, moest aangevuld worden door muzijk, gefprek of fpel, waarmede zij de k wa .
ELIZABETH

d e geesten der herinnering poogde to verdrijven . Een half
jaar to voren was bet bloed der ongelukkige MARIA van
Schatland door haar vergoten . Van tijd tot tijd gevoelde
de trotfche Koningin wroegingen, en dikwijls had zij afleiding noodig,. om de haar aanklagende fchim van MARIA
uit hare verbeelding to verdrijven .
Lady CORDON verzuimde niet, kort v66r dat A G N E S
zich ten Hove zoude begeven, haar to bezoeken . Zij bezag en veranderde haren opfchik, en de goedhartige, niets
kwaads vermoedende AGNES liet zich alles welgevallen.
„ Dit zwart zijden kleed," lispelde de fang, ,, kan wet
„ gaan, en bet geftikt zilver zie ik aan als een bewijs,
„ dat uw eindelooze rouw ten einde fpoedt ; maar bet hoofdfieraad -- bet hoofdfieraad deugt niets ! Weg met then
„ nijdigen fluijer, die zoo veel fchoonheids verbergt ! Waar„ achtig, lieve vriendinI gij bezondigt u tegen uzelve met
„ dit gelaat to verbergen . " AGNES zag in den fpiegel,
floeg den fluijer op, en glimlachte, toen zij de vermeerdering van hare fchoonheid gewaar werd . „ Kom , get u ,"
voer de Lady voort, „ en fa mij toe, dat ik u een wei„ nig naar mijne manier opfchik ." De fluijer werd afgedaan, de haren op eene geheel nieuwe, A G N E s onbekende
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wijze gefchikt, bij welke werkzaamheid Lady GORDON
achter den rug der Vorflin dikwijls een klein portret raadpleegde, hetwelk zij in den zak had medegebragt ; de wijde
mouwen van bet rouwkleed werden opgeflagen, waardoor
de fchoone armen aneer zigtbaar werden ; eindelijk nam de
Lady eenige groote diamanten van hare eigene kleeding, om
bet gewaad aan den boezem van AGNES vast to maken,
en ping haar nog een gouden kruis om . ,, Neen, dit niet !"
riep A G NE S , die zich niet met vreemde kleinooden wilde
laten opfchikken,
en geraakte met de ernftig aanhoudende Lady daarover in een' kleinen woordentwist, gedurende welken men kwam , om A G N E S ten Hove of to halen .
Nu was bet to laat, om van opfchik to veranderen ; zij
moest voor heden avond zoo gekleed blijven, en, zoo als zij
was, fteeg de Vorftin in den wager, welken de Koningin
haar had gezonden .
A G N E s bemerkte, toen zij in den wagen fteeg , en oak
onder weg bij diegenen, welke haar verzelden, eene zeldzame verwondering . Zij fchreef zuiks toe (want welke fchoone jonge vrouw is volkomen vrij van ijdelheid ?) aan hare meer
ontbloote fchoonheid , zonder hierover verder na to denken
of iets kwaads to vermoeden . Men bragt A G N E S bij de
Koningin . Zij vond haar in haar geheim kabinet . De kaarfen brandden donker . ELIZABETH (bet geluk diende de
fnoode Lady GORDON!) was op eenen armftoel Ingeflapen .
Voor haar ftond een tabouret voor de verwacht wordende
fchoone vertelfter .
Om de Koningin niet in hare rust to
ftoren, bleef de befcheidene A G N E S op eenigen afftand ftaan .
Meer dan een vierde ours verliep, en de Koningin ontwaakte
niet . Dit verdroot AGNES in bet einde . Zij hoestte zacht,
en de flapende begon zich to bewegen, opende vervolgens
de oogen, en - vloog op eens van hare zitplaats op, uitroepende :
AGNES,
,, Hemel! MARIA STUART!" welke den uitroep der Koningin niet verftond, breidde de
armen naar haar nit, om, wijl zij werkelijk dreigde neder to vallen, haar op to vangen .
„ Weg !" gilde ELI;
ZABETH
„ weg, weg van bier, fchrikbeeld! Weg, of gij

• vernietigt mij !" - A G

N E S , die niets begreep van hergeen er gebeurde, deed alle moeite, om de verfchrikte
Koningin to doen bedaren . Op den minzaamften toon fprak
zij baar aldus aan : „ Genadige Koningin I kept gij A G N E s

• van Keulen niet meer? 1k kwam bier op uw bevel . Hoe
„ is bet mogelijk, dat mijne regenwoordigheid u zoodanigkau
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Op deze woordea begon zich de Koningin
eenigzins to herhalen , en , A G N E s aanziende , fprak zij :
• A G N E s van Keulen ? Ja, werkelij k A G N E S van Keulen !"
„ ontroeren

Na eene korte pauze, gedurende welke zij de kleeding van
A c N E s opnam, vervalgde zrj : ,, Inderdaad, Mevrouw ! gij
„ verrastet mij op eene zeldzame wijze . Gij bezit eene regt
„ uuitgezoehte manier, am lemand den grootfien fchrilr to ver„ oorzaKen." A G N E s betuigde, dat zij niet kondd begrijpen ,

waarvan hare Majesteit fprak, en verzochc om ophelderingvan
dit raadfel, „ En ik ," hernam de Koningin, in gramfchap losbariende, „ en ik verzoek a, dat gij u onverwijid uit mijne
• tegeirwoordigbeid vetwijdeft ."
A G N x s , zelve geboren Vefftln, konde diisdanige beleedigende hande!wilze niet, zelfs van geene KOning!n, verdragen . Te fler, am zuiks linger aan to hooren, verliet zij ,
met eene kleine buiging, bet kabinet en bet paleis 4 en keerde
naar hare worling terng. Maar haar gemoed was zoodanig
ontileld, dat zij zich naauwehjks overeind konde houden, en,
to huis komende, moesten hare liedienden haar nelpen, om de
trappen ap re xomen . Zij zette zich neder tusfchen twee
barer meest verttouwde vrouwen, aan wie zij bet voorgevallene mededeelde . Te gader maakten zij allerhande gisfingen, gander bet fpoor der waarheid to kunnen vinden . Zij
zaten bij elkander tot aan den morgen, zonder dat eenige flaap
haar beving. A G N E s wilde zich ontkleedefi , en had reeds
het gotiden kruis van Lady o 0 R D o N en de overige juweefen ingepakc, feet voornemen om die in den morgen aan de
eigenaresfh terug to zenden, roen eene kamerjufher binnentrad
met berigt , dat Lord L a t e E s T E It in de voorkamer was,
en de Gravin een oogenblik ivenschte to fpreken . „ LEI„ CES T E R in

die uur 1" riep

A G N E S half luid :

„doch men

• late hem binnenkomen ; misfchien flaat zijne komst in ver„ band met bet voorgevallene,"
Zij ging den Lord eenige rreden to genioet .

Zoodra deze

bear in bet gezigt kreeg, trad hij getrofferi terug, met ontzetting uitroepende : ,, Regtvaardige Hemel ! de levende M A• R rA van Schatland ! De Koningin Is to ontfchuldigen ; A Grt E s . die zich thans herinnerde, den naam van M A R I A ook

nit den rnond der verfchrikte Koningin gehoord to hebben,
vies bet hu mede in, dat vroeger c en reizend Enge!schman
de in bet oog loopende gelijkheid tusfchen haar en de betoemde -SehotJb'he Koningini mede bad opgemerkc . , Hemel! -
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riep zj, de handen wringende, „ is bet mogetijit, dat deze
„ ongelniudge gelijkheid, met wei'ke men tnij voorheen vlet„ de . . . . " -- „ Waarachtig , Mevrotrw !" viel naar L E ICE ST E R in de rede , „ zij is groot, deze geli31tenis - zij is
„ eenig ! Maar zonder deze kleeding zoude zij niet z66 ge„ werkt hebben. Waarlijk, Vorftin ! om geheel MAR I A to
„ zijn , zoo als zij was en leefde , ontbreekt u niets dan hare
„ grooce iuweelen en bet gouden kruis, hetwelk zij in haar
„ leven nooit afiegde." - „ Ziehier beide," fprak de ont .
roerde A G N E S , terwijl zij hem de fieraden van Lady G O RD O N voprhield . „ En wie gaf u deze dingen 2 Zij zijn de
„ geheele opfchik , welken Koningin M A R I A drpgg , toen zij
„ aan bet Engelfche Hof verfcheen, en then zij naderhand aan
„ Lady G O R D O N heeft vermaakt . " A G N E s verhaalde nu
bet voorgevallene van den vorigen a-foud, en de Lord gaf
haar eene befchrijving van de hevige gemoedebeweging, in
welke hij de Koningin had gevonden, wegens bet haar voorgeftelde evenbeeld der vermoorde ms R i A . - Met kommer
op bet gelaat, nam de Lord affcheid, en A G N E s een befluit, barer waardig,
Naauwelijks was bet ten voile dag geworden, of reeds verbreidde zich bet dnbbele geruehl door Londen C A G N E S , die
men algemeen voor de gurlftelinge dtr Konii gin hield, was
in ongenade gevallen, -- en de teregtgeftelde Koningin M AR I A was dezen nacho aan E L I Z A H E 711 verfollenen . Tegen den middag bekwam A G N E s bevel vin de Koningin,

om haar huis niet to verlaten, en vooral zich to wachten, om
ten Hove to verfc! ijiren. - L E r c- E S T E R, heimelijk in liefde
voor de fchoone Keurvorftin ontftoken, wist zich met de uitvoering dier boodfchap to doers belasten . Hijgafzichallemoeite , die een geflepen hoveling knn aanwenden , am bet bittere
van dit bevel door hoffelijklielkl to verzoeeeci . A G N E S Ontving hem en zijne boodfchap even koel xls fier. Zijne vraag
om toeftemming, ten einde zijn bezoek den volgenden morgen to herhalen , wend op eene dubbelzlnsrige wijze beantwoord . Op bet bepaalde uur kwam hij , bra - A G N E S niet
meer to vinden .
Zij had met haar klein gevolg, zonder van iemand affcheid
to nemen , Londen verlaten, en den weg naar Douvres ingeflagela, om naar hxren gemaal in Dus*schlanll weder to keeren, en zelve de bodin tt zijn van bet m*slukken der laatite
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hoop op heritel van zijn aardsch geluk, maar ook om zijne
liefderijke troosteres en onfchatbare gezellin to zijn en to
blijven, die hem tot den dood toe getrouwheid bad gezworen , en die dezen eed nook verbrak .

HERINNERING AAN HET VIJFTIGJARIG BESTAAN DER MAATSCHAPPIJ : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN .

(*)

We ook met verlichdng pralen,
Holland kent en eert then (chat ;
Ruimer admt ze in onze dalen ;
Holland is haar bakermat !
Ze is bier 't voorregt niet der rij .ken ,
Noch geleerdheids eigendom ;
Neen I de tijden moesten wijken,
Toen zij flechts voor dezen glom.
Vijftig jaren zijn verffreken,
Sinds een naam bier werd genoemd,
(Naam, met eerbied nit to fpreken!)
Waar geen ander land op roemt.
Hem ter eer, die heeft gefproken
„ Daar zij licht!" werd, op deez' grond,
Licht voor 't algemeen ontitoken ,
Waar men nog in 't duister ftond .
't Ging niet nit van hooge kringen ,
War bier zoo veel zegen fchiep ;
Ned'righeid bleef hem omringen,
Die dat licht to voorfchijn riep.
't Was geen licht , als wij zien flralen
Op den Frapfchen kandelaar,
Dat de hoofden brengt aan 't dwalen
En Europa in gevaar.
( •) Uitgefproken in bet Eerfle Deparcement der Maatfchappij, to Am/lerdam, op den 17 Nov . 1834 .

HERINNERING .

'c Was geen vlam, als die, In Polen,
't Volk rot Woesten opiland brengt ;
Die door tweedragt doet verdolen,
Of hem, die haar voedt, verzengt.
Was geen vuur, als dat der Grieken,
'c Welk de flavernij verbant,
Maar dolzinnig de eigen wieken
In zijn' wilden gloed verbrandt .

't

't Was geen Duitfche toorts, wier woede
Niet dan heilloos oproer fpelt ,
En den Staat een geefelroede
In het jong geflacht beftelt.
Neen 1 verlichting, die w9 eeren,
Is een zacht, weldadig licht,
Dat het hoofd niet wit beheeren,
Maar in 'c hart zijn' zetel fiicht .
Neen I de man, then we vereeren,
Kende 't mensch'lijk hart to goed,
Om een licht niet of to weren,
Dat door 't hart niet words gevoed .
Op de teed're jeugd to werken,
Haar to vormen met beleid,
En de kiem der deugd to flerken,
Door de Godsdienst toebereid :
Hart en hoofd vereend to leiden,
Deugd met kennis zaamgepaard,
Beide nooit vaneen to fcheiden,
Was een' Nieuwenhuyzen waard' .
Dit werd grondflag van al 't goede,
Door deez' Maatfchappij gewrocht ;
En God-zelf nam in Zijn hoede,
Wat geen mensch-alleen vermogt .
Met en door Hem bouwt men veilig .
't Onderwijs verkreeg meer kiem ;
Geen vooroordeel bleef er heilig,
Maar to heiliger Gods item .
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Oak volwasfenen in i.aren,
.haar nog kind'ren in verQaud,
Mogten nutte kennis giren,
Met hunn' ftaud e-n flaat verwant .
Wat werktuig'lijk werkte en leefde,
Werd tot denken opgeleid ;
Wat naar zielsvered'ling ftreefde,
Vond de midd'len toebereid .
Wie oak van verlichtiog fpaseken,
Ons blijft ze op bet naauwst verpand ;
Welig bloeic ze in onze flreken ;
Holland is haar vaderland I
Ziet, de tijden zijn gekomen
Van beproeving voor deze aard'!
Wat ook elders werd vernomen,
Holland bleef zijn' roeping waaxd'!
Vaste mood- en krachtbeto.Qning ;
Zucht voor orde en wet en pligt ;
Trouw voor vaderland en Koning,
Zijn bier vruchten van bet licht :
Van bet liclu, door hem ontftoken,
Wien deze ed'le Maatfchappij
't Plegtige offervunr deed rooken,
Bij haar gouden £eestgetjj' .
Heil dan de asfehe van den Stichter!
Maar, v66r alles, Hem de lof,
Die den wijzen Volksverlicbter
Eens deed warden nit bet ftof t
Nov. 1834.

J.

W. IJ N T E M A .

TOONEELANEKDOTEN EN BIJZONDERHEDEN VAN VROEGEREN
EN LATEREN TIJD.

Bet Acteurfchap is, over 't geheel , niet gunflig voor een
lang leven ; bet grijpt de ziels- en ligchaamskraehten to zeer
aan . Reeds I F F L A N D klaagde , in 17$7 : „ Alles loopt bij
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ons Cneller ten cinde, -- vreugde en lijdeu, ash het feue a.
De tranen, die wig doen ftorten ; hot iagchen, dat wig apwekken, kon;en ons op een vroegtijdig graf to t1aan ." Intusfchen ontbreekt bet niet aan uitzondetingen . De alleroud&
fte Tooneelfpeler was wet j E .s N ni o e L , die op then 13 Januarij 1829, te,Parijs, in den ouderdom van 118 jaren ilierf,
en nog in zijn honderdf}e jaar bet ;ooneel betrad . Van zijn
achafte jaar of was hij op de planken geweest, had, geda_
rende 92 *en, wet Wet met bijzouderen roam, maar toch
met bedegdige brttikbaarbgid, gefpeeld, 2760 rotten varvuld,.
us 2801Q magi opgetreden, 1040 maal geltorveu, 130 meal
K .oning, 920 maal eertijlt man, ea 23500 maal fc'belm era
ongelukkige geweest , zonder ooit zijne vrolijke luim ca
goad hart to verliezen . - Big de Romeinen vindt nun eseu'
tegenhanger . De Tooneelfpeelfter L U C E J A verfcheen qpg Qp
hear li2de levepsjaar,, en G A L E N I A C O P I A L A, Danfees
en Tnoneelfpeeifter tevens, 90 jaren na hear eegfte op ;re .
den ten tooneele, om P o m p E j u s to huldigen. Zij trad
zelfs nog eenmaal order A u G U S T U s Op.
De Opera Robert le Diable, in haer geheel, is bier (te
Leipzig) niet bevallen . Dit is, in de eerfte plaats, deels
to wijten aan den tekst. Het is eene opeenftapeling van duivelarij en toovetij, vol tegenftrijdig- en onwaarfchijnlijkheden . Br koalt een Duivel in voor, nit welken niemand
regt wijs kan worden, en zijn nietsbeduidende zoon lleeft
geen karakter hoegenaamd . Dcze zijn intusfchen de hoofdperfonen . Zij ftaan in lijnregte wederfpraak met alwat Gods .
dienst beet, en tevens wet alle werakelijlte, waardige begrippen van Kunst en Goeden Smaak, en worden, door
eene lsetelijke, liederlijke, in de tineeste nieuwe Fra#fche
Opera's fehaamtelos optredende, ruwe, gemeene, grof zin .
nelijke l iefde, (bet woord is yeel to goed voor de zaek l)
ftuitend, ja walgelijk voQr een befchaafid Publiek . De hear
MEY?4tBEE.it, als Componist, hee€t daardoor weinig vopt
zijnen wares roem gezorgd . Zijne talenten, Hike keunis,,en
goede fchool ftelien hem echter in ftaat , werken to leye.
ten, die hem allezins zouden vereeren . Maar, offchoon in
gunitige, onafhankelijke omflandigheden verkeerende, fchijnt
hij reeds vroeg zichzelven en zijne kunst to hebben willen
vernederen, door zjch zb6 to plooijen en to wenden, dat bb
steeds den handlaappenden grooten hoop op zijne zijdc heeft .
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Vanhier, dat hij , In Italie, liever een' R o s s I N I en Conforten faa€s heeft nageaapt, dan zichzelven getrouw to blijven, en zich nu, als 't ware, geweld aangedaan, om to
Par js eene Compofitie to zien toejuichen, welke, voor
ver bet grootfe deel, buiten den regel is. Men moet, wil
men billijk zijn, toeftemmen, dat menige dramatifche trek
waar en getrouw, fomwijlen zelfs fchoon en grootsch is
daargefteld ; dat menige wegflepende melodie hier en daar
nit bet geweldigfte vokaal- en infrumentaal-geraas zich laat
vernemen ; dat nevens een aantal oor- en ziel-verfcheurende
akkoorden ook menige goede, waardige harmonie verfchijnt :
maar dat alles gaat verloren en wordt als verftikt onder de
bewerking, welke een angfig fireven naar oorfpronkelijk.
heid verraadt, niet zelden in bet belagchelijke overgaande,
en eindelijk uitloopende in dat gekunfelde, opgefchikte en
verdraaide, hetwelk de echte Kunst veroordeelt en ver .
fmaadt . Bovendien heeft de Componist een aantal pasfages
van anderen, alsof bet zijne eigene waren, gebezigd en verwerkt . - Het fuk, in zijn geheel gegeven, duurc meer
dan vhf urenl Hoogstwaarfchijnlijk zal, over een jaar,
niemand in Duitschland bet meer willen zien of booren. Ja,
bij velen is bet nu reeds -- Robert au Diable!
De Engelfche Tooneelfpeler GRIFFIN, vermaard wegens
zijne Mimiek, werd door velen, en met name door P o P E ,
aangezocht, om, bij zijn optreden in zeker kluchtfpel, bet
zonderlinge gebarenfpel des beroemden Geneesheers WOODo R D eens ten toon to fellen . GRIFFIN nam zulks op
zich ; en, om den Doctor to then einde regt op to nemen,
verkleedde hij zich als een boer, ging naar hem toe, verhaalde hem, dat zijne vrouw krank was, en vertelde hem
zeer omfandig een aantal toevallen, waaraan zij Teed . Zijn
oogmerk daarmede was, den Doctor in een Lang gefprek
to wikkelen, opdat hij zich den toon zijner Item en bet bij .
zonder kenmerkende zijner gebaren ter dege konde inprenten. Nadat hij zijn doel ten voile bereikt had, maakte hij
eene boerfche buiging, en vroeg, wat hij hem voor zijn
advijs fchuldig was . De Doctor fchudde vriendelijk bet
boofd, en zeide : „ Mijn goede man, behoud uw geld l
Ik beklaag u ; gij zult bet noodig hebben, en hebt een zwaar
kruis to dragen ; want, na alles, wat ge mij van uwe vrouw
verhaald hebt, is zij er erger nan toe, dan den mijner patienten." GRIFFIN nam nu ziju afTcheid, ging terfond naar
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en flelde hem Doctor W o 0 D W o R D, met al diens
zonderlinge eigenheden, diens fpraak en karikatuurmatige gebaren , zoo begoochelend voor , dat P o p E daarvan verfield
ilond en hem met loftuitingen overlaadde . Toen p o P E in 't
einde zweeg, fprak GR IF F IN in zijnen natuurlijken toon en
met diep gevoel : „ 1k heb u, onder ons, eene proef wil .
ten geven, in hoeverre ik in mijne zending ben geflaagd ;
maar liever zou ik flerven, dan mijue kunst misbruiken, om
eenen man van zulk een edel gemoedsbeflaan aan den fpot
van bet publiek prijs to geven !"
P O P S,

P R A D o ,.q beyond zich , bij de eerfle vertooning van een
zijner flukken, in zijnen mantel gewikkeld, onder bet publiek
in den bak. Reeds in bet eerfte bedrijf vernam men van alle
kanten gefluit, zoodat de arme Autheur als op gloeijende kolen zat ; maar de fchouwburg was zoo vol, dat hij niet weg
kon komen . Men ken begrijpen, hoe hij , gedwongen de be .
grafenis van een zijner herfenkinderen bij to wonen, pijnlijke
gezigten trokl Ben zijner vrienden, zulks bemerkende, deed
hem gevoelen, dat alles verloren was, zoodra de kabaal des
Autheurs tegenwoordigheid ontdekte . „ Er is flechts den
middel om u to redden," fprak deze : ,, fluit nog fterker
dan iemand anders !" P R A D 0 N , in de benaauwdheid zijns
harte, volgde then raad . Ben foldaat echter, wien bet fluk
niet zoo flecht beviel , en die bet gaarne ten einde toe wilde
hooren, berispte hem over zijn fluiten, ja beval hem, zich
flil to houden . P R A D o N fluit weder, en de vertoornde foldaat rukt hem de paruik van bet hoofd, en werpt ze midden
in den bak. P R A D 0 N wil hem eene oorveeg geven ; die
naast hem zitten, mengen zich in den twist, en de arme Autheur wordt, met vuistflagen overdekt, buiten de zaal geworpen. - Zou er wet ooit een Autheur geweest zijn, of opflaan, die zijn eigen ftuk uitfloot?
Ben reizende troep gaf in eene kleine Duitfche 1Iofflad , onder anderen, bet oude zangfpel : de Jag. De zanger, die bet
lied moest zingen : Es lebe der K6nig, mein Madchen and
ich ; der Konig fur Mlle, mein Madchen fur mich! veranderde,
bij afcvezigheid van den Vorst , ter eere der tegenwoordig
zijnde jonge Vorflinne , met een gulhartig zelfbehagen, het
lied aldus : Es lebe die Furflin , mein Madchen and ich ; die
Fiirflin fur Alle, mein Madchen fiir mich!
D
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Op teal korten wincerdag had zich de jonge T A L M A, die
toen nog geene eigene Equipage hield , to Verfailles to long
opgehouden, en vond zich verpligt, met alien fpoed near
Paris terng to keeren, waar bij then eigen' avond eene belangrijke rol to vervullen had . Hlj vervoegde zich tot den
eerften den beaten fiacre, bij bet kasteel gereed ftaunde, en
beval den koetfier, hem zoo fnel mogelijk naar Pctr~7s over
to brengen . Bekend met de gewone loopjes diet voerlieden,
die zich heeds bereid toonen, terftond of ce rijden, en altijd
nog flechts ddnen pasfagier verwachten, tot dat zij eene voile
vracht van vijf perfonen hebben opgenomen, waS T A L M A
op een middel bedacht, om dit verwiji to voorkomen . Zich
den vernuftigen zet van o A R R T C x herinnerende, wikkelde
hij zich in ziinen mantel , en befteeg, nadat hij tot antwoord
had bekomen : ,, Zoo aanftonds vertrekken wij, Mijnheer!
ik wacht nog fdnen pasfagier," bet rijtuig, waaruit hij aan
de andere zijde behendig weder afklom, en zich nu in eene
zwarte frak tot mederijden aanmeldde . ,, Terftond, Mijnheerl
er ontbreekt nog flechts ddn perfoon," klonk bet hem andermaal van den bok tegen . De invallende donkerbeld begunftigde den grooten Tooneelfpeler ; zoodat hij, telkens aan gene
zijde wader aftredende, fteeds met veranderde item en verwisfelde gebaren, nu gezet, dan flank, nu lang, dan kort
fchijnende , zich aan den voerman geheel onkenbaar maakte .
Zoo fpeelde hij de rol van vier verfchillende pasfagiers In weinige minuten, en, toen hij nu ten vierden male verfcheen, en
de koetfier tot hem zeide, dat hij nog alleen op hem gewacht
had, fprong hij in bet rijtuig, dat nu met ongemeenen fpoed
daarheen rolde, en weldra op bet plein Lodew jfk XY ftiiftond.
T A L M A opende bet portier, betaalde zijne plaats , en verdween . Met Ineengeflagene armen wachtte de voerman op
de overige vier reizigers , en wacht misfchlen nog -- ten
minfte op zijn geld I
Ben Tooneelfpeler in eene der binneniteden van &ankrijk
trad onlangs voor bet eerst in eene der hoofdfeden op, en
werd, (men kent de grilligheid van een Fransch publiek)
zoodaa hij zich vertoonde, met fluiten begroet . Zonder zich
door dit onthaal in bet minst van zijn ftuk to laten brengen ,
begaf zich de ActCur voor op bet tooneel, en, bet publiek
aanfprekende, zeide hij met Wider ftemme : ,Mijne Heerenl
„ verfchoont mij , dat fit de vrijheid neem u to zeggen , dat
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„ gij uw infttnlnent Wet geluklcig hanteert . Is het mij vergund, u eerie kleine proef to geven van mi~se kanst?" En,
gund,
zonder een toeltemlnend of welgerend antwoord of te wachten, ving hij aan, eenige aria's uit geliefkoosde Opera's zoo
fraai gevarieerd to fluiten, dat een algemeen handgeklap en bravo-geroep de klanken der gefpitfte lippen en fleutelpijpen vervlng ; en de Tooneeldlrectie heefc federt alle reden, om zich
over de aanwinst van haven Acteur-Nachtegaal to verbljjd$n .
De bekende Engelfche zanger I N C L E D O N had een' der
aanzienlijkfte Heeren to Londen beleedigd, en moest hem fatisfactie geven. In ftede, echter, van woorden van verontfehuldiginge to fpreken, zong hij hem een geliefkoosd air
voor . Vervolgens fprak hij tot den beleedigde : „ Ik hoop,
Mijnheer, dat gij door dic air, waarmede ik geheel Londen
fatisfactie geve, Insgelijks voldoende Jatisfactie van mij zult
bekolnen hebben ." - De Lord lachre en was ontwapond .
Bij uiterften wil vermaakte de onlangs overieden grootile
S I D D 0 N S, onder anderen
het volgende : De lesfenaar, vervaardigd nit bet bout van
den door s H A K E S P E A R Lr geplanten moerbezienboom, alsmede een paar door dien onlterfelijken Dichter gedrageno handfchoenen, welke zij van de weduwe van den grooten c A RR I c x ten gefchenke had gekregen, den eenen aan hare dochter C E C I L I A , en de anderen aan haren in 0ostindie zich
bevindenden zoon G E O H G E . Hare zuster , welke , onder den
naam van 4nna van Swanfea, verfcheidene Romans heeft gefchre'ten, 20 pond ft . jaarlijks . Het bedrag der nalatenfchap,
bulten hare rijtulgen, paarden, voorwerpen van kunst enz .,
is ongeveer 40,000 pond 11 . (f 480,000 - :)
Engelfche Tooneelfpeelfler, Mrs.

't Was L E x A I N, die bet eerst Orosman durfde fpelen zon.
der Fransch kostuum en met den tulband . --- 't Was TALMA,
die , gefchraagd door den Schilder D A V I D en de Republi_
keinfche overleveringen van Griekenland en Rome, her eerst
ten tooneele verfcheen met bet ontbloote been en den fchouder
gedekt door den mantel .Menkazichdrgensitvbl
den over deze nieuwigheid ! Men kreet bet uit voor een fchan,
daal ; men fchold T A L AI A voor een' fans-cuiotte ; men noem,
de hem een ffandbeeld ; zijne vrieuden zelve vielen hem aF,
gel.ik zijne bloedverwanteu ; zjjn fchoonvader v A N I3 0 V E,
dien enkelen gelukwenschten met zulk een' fclloonzoon, riep
uit : n Spreek mjj van mi;n' fchoonzoon niet ! Naar den Dui .
„ vet 'net zijne uitvindingen ! I lk kan 4gamemnon not fpe„ len in deze verwenschte tuniea . Met bet vest en de
„ broek bad men ten minlte nog zakken , o :n zijn' zakdoek
„ en zijne fnuifdoos in to fteken ;
(Word; van tijd tot tijd veryotgd )
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NB. Redactear kan geenssins in alien deels met bet hoven vermelde oordeel over Robert Ie Diable inftemmen. fiij keurt de vertooning af, met be .
trekking tot zijne Roomsch'katholieke Medecbristenen ;vtaarwit niec ontveinzen,
dat (ten minfte zoo alt de Opera hier ter ftede ~ egeven words) hem andere ftukken, als ly. v. een Fro Dim'olo, oneindig aanltnotelijker zijn voorgekomen ;
gezwegco tog van de muzijk van Robert, die hem, op vefe plaatfen, fleck crof,
van de uitmuntende decoration, en van de uitvoering, die hij, over 't geheel,
allerverdienflelijkst vond . Zonderling! de Opera Faust, die toch over dezelfde fclaiivee loopt, fchijnc geene ergernis to bared . - Sehoon alles behalve een vdorilander van vreemde Schouwbargen . die hij, enkel ter laefde
van de muzijk, fle'chts nu en dan bezoekt, meende hij deze eanteekening der
waarheid to zijn verfchuldigd,

MOEBERANtST .

Eene ware Anekddte.
boord van een fchtp, dat onlangs van Cuntherland naar AmeA anftevende,
beyond zich eene Dame met een kind van weinig
rika

weken, dat zij op bet teederst verzorgde . Meermalen zat zij,
bij moot weder, met hetzelve op bet verdek, zich verlustinde in bet fchoone en grootfche, wat eene zeereis oplevert .
P zekeren motgen riep een matroos in den mast, dat hij een
zeil zag, hetwelk de Kapitein, van zijnen kijker zich bedienende, weldra bevestigde, die vervolgens der Dame aanbood,
hare nieuwsgierigheid , door middel van denzelven , desgelijks to bevredigen . Deze wikkelde diensvolgens haren zuigeling zorgvuldig in bare fhawl, legde bet voor een oogenblilt, met de uiterfte voorzorg, neder, en ftond op, om zich
aap!"
nevens den Kapitein to plaatfen . ,, Halt! halt! vervl
riepen op Uns eenige matrozen . IJlings keerde zich de Dame
wie maalt Karen fchrik ! - zag haar kind in de arom , en
men van eenen, op bet fchip vrij omzwervenden , baviaan ,
die bet jongsken, even zoo als de moeder gewoonlijk deed, had
omvat, en nu met hetzelve in bet want lustig opklauterde .
Met een' raanwen kreet viel de vrouw in zwijm, terwiji de
matrozen, als om ftrijd, den aap aebterna kiommen ; maar,
hoe nader zij hem kwamen, des to hooger fprong hij opwaarts ; zoodat de Kapitein met regt vreesde , dat bet dier ,
zoodra bet hun niet meer konde ontwijken, veelligt bet kind
zou dooddrukken, laten vailen of naar beneden werpen . Hij
beval daarom den matrozen, of to laten, ja zich zelfs alien
van bet dek to verwijderen . Intusfchen had bij de Dame in
de kajuit doen dragen, en begaf zelf zich mede derwaarts,
om, door eene reet, den aap gade to flaan en zijne kans
of to zien . Die voorzigtige maatregel had bet gewenschte
gevoig . Want naauwelijks zag zich de baviaan alleen, of
hij daalde omzigtig neder, terwiji hij bet fchreijende wicht
feheen to willen fusfen, tot dat hij, beneden gekomen, zijnen
buit wear zachtjes nederleide op dezelfde plek, van waar
hij then had opgenomen . Wie befchrijft de verrukking der
moeder, toen zij, tot zichzelve gekomen, Karen lieveling
onverzeerd wederzag ? . . . .

g

ME N G EL WERK.
OVER DE BIJEONDERE GEAARDHEID DER NEDERLANDERS EN DUITSCHERS, OOK BLIJKBAAR IN DERZELVER TAAL , KUNSTEN EN LETTEREN .

Door
N . G . VAN KAMPEN .

Voorgelezen in eenen Letterkundigen l&ing .)

I

acies non omnibus una ,
Nee diverfa tamen , qualis decet esfe fororum .
Deze fpreuk des Lat jnfchen dichters is ook op de wild.
verfpreide takken van den alouden en lommerrijken Germaanfchen yolks- en taalflam toepasfelijk . Van de Moefogothen aan den oever der Zwarte Zee in de vierde
eeuw , tot aan de Britfche wateren, en tot in Brittanjes
verfte kolonien in onze dagen, is deze overeenkomst, ook
bij de grootfle verfcheidenheid, onmiskenbaar . Op de volken en op hunne talen is het merk .des Duitfchen volkskarakters ingedrukt, maar gewijzigd naar klimaat, omftandigheden en betrekkingen . l3ij de Moefogothen plooide
zich de taal naar de fpraak hunner Griekfche befchavers ;
bij de Scandinaviers bleef zij zuiVer, maar bij de Ifslanders ruw en hard , gelijk hunne Godsdienst ; weeker bij
de laag wonende Deenen ; forfcher bij de Zweden , door
de Noormanfche verovering bijna ter helfte verbasterd ,
en met Franfche woordend
vermengd bij de Engelfchen .
Ik fpreek niet van de meer zuidelijke talen, waar het
.Lat%jnfche taaibeginfel het Gcrmaanfche bijna geheel verdrongen heeft. Maar thans wilde ik mij bij die twee zusters bepalen , waar de taal in al hare eigenaardigheid het
zuiverst bewaard is gebleven , zoodat de kennis der eene
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tot het grondig verftaan der andere bijkans onmisbaar is ,
en de Duitfchers onzer dagen ons minder oneere dart zich
zelve nadeel doen, door onze taal to verwaarloozen .
Doch om de talen, die zich zoo juist en gepast door
de namen van Hoog- en Nederduitsch onderfcheiden , in
hare eigenaardigheid to vatten , zal bet noodig zijn , en
dit zal een groot gedeelte van dit vertoog uitmaken , den
aard der beide volken to doen kennen .
Deze meen ik, dat zich vooral in hunne letterkunde
en kunstbeoefening uitdrukt , die toch , zoo iets , bet
kenmerk zijn van bet volkskarakter . En dan zie ik bij
den Duitfoher louter befpiegeling, bij den Nederlander beoefening . In bet godsdienitige , wijsgeerige , wetenfchappelijke, gefchied- en ftaatkundige, in bet tweede vooral heeft Duitschland een onbegrijpelijk aantal ftelfels to voorfchijn gebragt , die alras door andere vervangen zijn . In de befpiegelende Wijsbegeerte is bet federt
de tijden van L E I B N I T Z en W O L F F ongemeen vruchtbaar geweest . Stelfel op ftelfel heeft elkander verdrongen , bijna met dezelfde fnelheid als de modes in de hoofdilad van Frankr#k . KANT, REINHOLD, FICHTE,
SCHELLING, HEGEL, FRIES : ziet daar zoo
vele namen van hoofden van fekten , om nu niet eens to
fpreken van de tallooze navolgers , die elk op zijne wijze
iets bij bet ftelfel voegen of daarvan afnemen, ten minite
het nader verklaren of op andere wetenfchappen zoeken
toe to pasfen . Ook de Natuurkunde wordt aan ftelfels
onderworpen , en de Natuurfilozoof raadpleegt minder de
ondervinding dan zijn fystema, De Gefchiedenis komt
mede niet vrij , en de best geftaafde gebeurtenisfen worden, ten behoeve van cen of ander historisch ftelfel, in
den fmeltkroes der hoogere kritiek geworpen . De Duitfcher is daarbij hartstogtelijk ; gaarne verbindt hij bet
gevoel met zijn onderzoek ; at fpoedig neemt de poezij
de kleur aan van bet wijsgeerige ftelfel , en verliest zich
in then fmeltkroes wet eens in damp , die , naar de hoogere gewesten opgeklommen , ons verhevene , maar onbereikbare Idealen vertoont . Bet mystieke vindt in Duitsch-
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land , en vond er reeds federt de veertiende eeuw, tat.
rijke aanhangers, en men zoekt daarvan, met onge .
hoorde vlijt, de fporen zelfs bij Htndaan en Mah®medaners op .
Dit alles is bij den Nederlander gansch anders . Bij
hem is aeker itreven naar het zakelijke , het fe6le en
fubitantidle niet to miskennen ; doch daarom zweeft hiJ
ook in lagere kringen . De ftelfels van befplegelende Wljs .
begeerte zljn bij ons ten uiterfte fchaars, indien wij er
hebben . Wanneer men S P I N o Z A niet mederekent, be
tuig ik, behalve FRANS HEMSTERHUIS en AL-.g
L A R D H U L S II o F F, die toch nog geene eigene ftelfels bouwden ,, geenen befpiegelenden Wijsgeer van naam
in ons vaderland to kennen , die meer deed, dan vlijtig
zijne voargangers op het betredene pad na to volgen. In
de Godgeleerdheid en Gefchiedenis heeft bij ons de hoop .
gere kritiek nog weinig geluk gehad, of bet moest bet
gevolg zijn der flaaffche navolging, waartoe, helaas
onze natie zoo bijzonder geneigd is . Het Mysticismus
heeft bij ons weinig opgang gemaakt, en de Duitfchers
hebben zich hevig geergerd over deszelfs beftrljding door
onzen B o R G E R . Maar in wetenfchappen , die een' vas.
ten grond hebben, in Wis-, Natuur-, Scheikunde,
oude en hedendaagfche Taalkennis, Uitlegkunde, daarop gebouwd gefchiedkundig onderzoek, en ftellige Regtsgeleerdheid , heeft zeker geen land, naar evenredigheid
der grootte, het onze overtroWen . Zelfs verwijten ons
onze oostelijke naburen wet eens , dat bet eenvoudige
menfchenverftand (le gros fens commun) der Nederlanders to grof is, om al het fijne en fcherpzinnige van
hunnen driemaal overgehaalden wijsheidsgeest to doorgronden . Aan H E M S T E R H u i s kunnen zij echter geene
hulde ontzeggen ; doch deze maakt eene uitzondering .
Al bet bier gefelde moet geenszins dienen, om den
geest van onderzoek, het ilreven zelfs naar het ideale,
hetwelk de Duitfchers onderfcheidt , eenigermate in een
ongunflig licht to plaatfen . Onuitfprekelijk veel heeft de
E 2
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wereld aan then geest to danken : de Hervorming , de
bellrijding der tooverij door T H 0 M A S I u s, de Theodicee van L E I B N I T z, en eene menigte wijsgeerige denkbeelden en historifche twijfelingen , die , door nader onderzoek, voor de waarheid van veel dienst zijn geweest .
Men denke flechts aan de ftroomen van licht , door de
befpiegelingen van den eenigen H E R D E R over zoo vele
vakken van menfchelijke kunde verfpreid . Ik wilde flechts,
als een feit, de meerder-e overhelling der Duitfchers tot
het denkbeeldige , die der Nederlanders tot het zakelijke
doen opmerken , welke ik nu ook door de befchouwing
der kunflen zal Haven .
Daar de kunflen als 't ware de zigtbare met de onzigtbare wereld aaneenfchakelen, zoo flaan eenige derzelven
trader bij de eerile , andere bij de tweede . Tot de eerfle
behoort gewis de Schilderkunst, tot de tweede de Toonkunst . En nu raadplege men de ondervinding , in welke
dier kunflen de Duitfchers, in welke de Nederlanders
meest hebben uitgemunt . Na A L B E R T D U R E R,
HOLBEIN en LUCAS CRANACH heeft de Duitfche fchilderfchool geene namen van eenig belang meer to
noemen ; maar hoe groot is de Duitfcher , en ik zou
bijkans zeggen de geheele Duitfche natie , als toonkunflenaar. Ik behoef mij naauwelijks op de doorluchtige
.Keener fchool, op het driemanfchap van H A Y D N, M d
Z A R T en BEETHOVEN, naauwelijks op G L u c K,
BACH, VON WEBER, HUMMEL, SPOHR en
zoo vele andere toonkunflenaars van den eerflen rang to
beroepen, waarmede Duitschland Italie bijkans evenaart,
en , wat de uitdrukking des gevoels aangaat , overtreft .
Men kome in eene Duitfche plaats , in een dorp zoo
men wil, en vergelijke dan het welluidende volksgezang
met het fchorre gekras onzer flraten , zoo zal men zeggen, dat de Duitfcher van nature als 't ware een toonkunflenaar is . Maar deze kunst is juist de incest ideale
van alle ; zij drukt een onbepaald , een zwevend gevoel
uit , en is als't ware de wegrklank uit eene hoogere wereld,
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waarvan wij niets iveten , maar 41s 't ware ilechts een
voorgevoel hebben .
Hoezeer de zucht tot muzijk in den jongfen tijd ook
bii ons ontwaakt zij , moet men toch zeggen , dat zij nu
nog (om niet van de achttiende eeuw to fpreken, toen
er bijna geen Nederlandfche muzijk beftond) zeer verre
bij onze naburen ten achtere is . Waar is onder ons de
Componist, waar heeft hij immer beftaan, die aan eenen
Duitfcher van den eerften , bijna zou ik zeggen van den
tweeden rang, de meerderheid kan betwisten? Doch nu
befchouwe men onze Schilders , en wel juist diegenen ,
die de minst ideale , de meest uit het werkelijke , j a uit
het dagelijkfche leven genomene voorwerpen afbeelden .
Welk een overvloed ! welk eene waarheid en kracht van
beelden ! Zijn al deze tallooze ftukken het gewrocht
van een volkje van twee millioenen menfchen, gedurende
naauwelijks dine eeuw ? (Want daartoe bepaalt zich ons
gouden tijdvak .) En is na eene fluimering van een' dergelijken tijdkring die kunst niet minder ontwaakt , om to
doen zien , dat zij den Nederlander even zoo eigen is
als den Duitfcher de Toonkunst ? Gewis ! indien m oZ A k T C I M A R o S A ten minfte bereikt , zoo mogen
wfj R E M B It A N D T den waardigen mededinger van m IC H A E L ANGEL o noemen , met dit onderfcheid , dat
de Nederlander , naar zijnen volksaard , den Italiaan
het Ideaal overlaat , om de beftaande Natuur na to volgen , en wel bepaaldelijk hetgene, waarin hij het meeste
belang ftelt, zijnen huifelijken kring .
Tusfchen deze twee uiterften f aat de Poezij , als bemiddelaarfter , in het midden . Ut pictura poefis , zeide H o R A T I U s, en bij de Grieken waren Muzijk
en Dichtkunst zelfs een . Ook hier is het karakter der
beide natien onmiskenbaar. De verbeelding en hex gevoel
door fchepping en door fantafie to ftreelen, heerscbte reeds
in de dertiende eeuw bij de Duitfche minnezangers, toen de
eerlijke m A E R L A N T alle verdichting voor heilloos verklaarde, en het als de taak ook des dichters befchouwde, de
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waarbeid to fpreken . Reeds boven gewaagde ik van den groaten invloed der wijsbegeerte en hare ftelfels cp de dichtkunst in Duitschland ; ik behoef , ten bewljze daarvan ,
fleChtS 'DIECY.~ NOVALIS en de SCHLEGELS
uit de fchole van s c H z L L I N G, en zelfs , in meer
dan ts¢n z~ner dichtflukken , s C H I L L E R uit die van
K A N T , aan to halen . Hoe heerlijk heeft u z de Theodicee van L It I B N I T 3 in gloeijende verzen overgebragt I
Doch ik wil liefst flechts drie paar dichters als bewljs
mijner ftelling aanvoeren , dat ook in de poezij bet aakeljke meer den Nederlander, bet ideale meer den Drdi
fcher kenmerkt .
Het hoogf}e, waartoe een dichter kan opklimtnen, is
bet heldendicht . Volgens de meesten onzer kunstregters
bezitten wij er flechts e6n , den Frifo van v A N H AR E N . Ik wil dit , zorader in de woorden dier meesters
to zweren , thans eens voor waarheid aannemen , omdat
de vrij algemeene flem fchijnt aan to duiden , dat dit gevoelen althans uitdrukt , wat wij voor een heldendicht
houden . Ook Duitschland heeft er een van v A N H Aa E N 's tijdgenoot , die , naar de algemeens uitfpraak
der kunstregters, den naam van heldendichter bij de zijnen, zoo Diet geheel uitfluitend, althans zeer ver boven
alle anderen verdient , den Mesfias van K L 0 P S T o C K .
En nu zie men bet onmetelijk onderfcheid ! In den Frifo
is alles pofitief, alles op de ondervinding gegrond ; misfchien zijn de flaatslesfen er to menigvuldig . De uitdrukking klimt zoo weinig boven de gewone hoogte van de
vatbaarheid der lezers op , dat zij bier en daar zelfs bet
platte nadert . K L 0 P S T 0 c K daarentegen , in zijnen
MesJas , is al to verheven . De aarde is flechts een gedeelte van bet onmetelijk tooneel zijns gedichts . Hij
waagt zich tot in den hemel der zaligen , waar de aardbollen, klein en onmerkbaar als de zandkorrels , onder
den voet des reizigers opr jzen en ter neder zinken.
Alles is op die leest gefchoeid . Het geheel heeft eene
hemelfche, eene aetherifche tint, die ons, wel is waar,
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in de vijf eer& zangen wegfleept ; maar de geest der
minfte lezers is geftemd, om den grooten, den Unigen,
den flechts to hoog boven ons zwevenden dichter ge .
durende twintig zaugen to volgen . Ziet daar de vertegenwoordigers der twee naLien I
De Hoogleeraar V A N C A P P E L L E heeft de beide
dichters H o L a Y en B E L L A M Y met elkander vergeleken . Het moest hem, gelijk ieder, in het oog
vallen, dat 0 6 L T Y meer in het onbepaalde, in eene
denkbeeldige wereld rondzweeft, dan de Zeeawfche
zanger der Liefde, des haderlands en der Godsdienst .
Ook zijn de toonen van H o L T Y veel meer aetherisch,
dun die zijns voorgangers in de plat prozaifche achttiende eeuw ; maar de laatfte flaan meer op eenig ftellig
voorwerp . Zijne Phillis , zijn Verrader des Vaderlands
waren geen Idealen , en hij befpotte zelfs het toen zoo
algemeene , zoo zeer aangebedene fentianentele . H S L T Y
daarentegen werd door zeker duister gevoel van zachte
droefgeestigheid bezield , hetwelk hem de Natuur in een
geheel eigen , geheel oorfpronkelijk licht deed befcnouwen . H d L T Y is meer ideaal , BELL AMY meer reeel .
Twee groote, bijna gelijktijdig overledene dichters heeft
Duitschland en Nederland onlangs verloren . Het zijn
G S T H E en B I L D E R D IJ K . Rijkdom van denkbeelden en
kundigheden, gloed en kracht van voorftelling, overvloed
van voortbrengfelen , invloed op de letterkunde van hunnen tijd hebben beiden met elkander gemeen . Ook moet
men niet uit het oog verliezen, dat B I L D E R D 1J K ,
vroeg van de meesten zijner landgenooten, met welke
hij omging, door eigene godsdienftige, faatkundige en
wetenfchappelijke begrippen vervreemd, zekere verwijdering van het dagelijkfche leven , zekere overhelling tot
het Ideale heeft overgenomen , die hem, bij al zijnen
fchijnbaren afkeer van de Duitfchers, aan dezelve nader
brengt , dan hij zelf wel zou hebben willen erkennen .
G S T H E daarentegen heeft hij zijne landgenooten den
naam, dat hij meer objectief is dan eenig ander hunner
dichters ; dat hij zich met de voorwerpen , die hij fchil-
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deren wil , als 't ware vereenigt , en dus geene doistere
gevoelens of overleggingen , maar de zaken en perfonen
afmaalt zoo als ze zijn of zich vertoonen . Dit zou
hem nader bij de Nederlandfche manier brengen . WIj
hebben dus in B I L D E R D IJ K en G O T H E geen twee
uiterflen , maar integendeel twee nader dan de meeste
andere dichters der onderfcheidene volken bijeenflaande
Genien . En nogtans welk een onderfcheid ! Men vergelijke flechts een Treurfpel van beiden , den Floris Y,
bij voorbeeld, met G O T H E's Egmond ! Hoe veel
meer ziet men dt Ir den ecuten knoop van bet Treurfpel, bier fechts den held, door den dichter fomtijds
geheel denkbeeldig gefchilderd ! Het zou ongerijmd zijn,
den IYillem van Holland en den Kormak met den Torquato Tasfo en den Faust to vergelijken : ddhr heerscht
eene daad , bier een Idee . Talloos zijn ook in onze
dichters de befchrijvingen ; even zoo talloos in de
Duitfche de befpiegelingen in den finaak van T I E DG E 'S Urania.
Mogen wij uit dit alles niet opmaken, dat de Duitfche Poezij meer tot de geliefde kunst der Duitfchers ,
de Muzijk , - die der Nederlanders tot de hunne , de
Schilderkunst, overhelt ; dat de onze meer de wezenlijke wereld afbeeldt, de Duitfcher in bet rijk der Ideeen
opklimt ?
Maar, behalve in wetenfchappen en kunflen , vertoont zich ditzelfde verfchijnfel ook in de taal ; en bier
komen wij terug op hetgeen wij in den aanvang nopens
den verfchillenden aard der beide , hoezeer anders zeer
overeerikomende , talen gezegd hebben . Immers de taal
is nog meer dan de letterkunde de onmiddellijke uitdrukking der geaardheid en (lemming des yolks . Doch
bier moeten wij cene noodzakelijke opmerking niet
voorbijzien .
Het Hoogduitsch onzer dagen is niet de aloude volkstaal , die in Gcrrnanie weleer werd gefp roken ; zij is
gemengd en zamengefinolten uit bet ruwere Opperduitsch
en bet zachtere, wel eens wat platte Nederfakfisch .
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Bet is eigenlijk eene fchr%fftaal , die aan de Sakf:fche
kanfelarij haren oorfprong en aan L U T H E R's Bijbelvertaling haren onmetelijken invloed to danken heeft , en
die allengs in den befchaafden omgang alle Opperduitfche
en Nederfakfifche tongvallen heeft verdrongen . Door
dezen haren oorfprong heeft zij ook onbegrijpelijk veel
aan de Schrijvers, die haar federt drie eeuwen hebben gebezigd, to danken . Zij heeft vele uitdrukkingen van dat
onbepaalde , zwevende gevoel , die overhelling tot droefgeestigheid en hetgeen de Franfchen reverie noemen, en
ook vele woorden, die in andere fpraken bijkans geene
vertaling dulden , overgenomen . Van lien aard zijn Ahnung , 4hnen , Sehnfucht , fich fehnen , hehr , JYeihe ,
Gotterfunke, feuertrunken, Flammenfchild, Geftalten,
Huld, Yerklarungsglanz , Lichtwelt , enz. die alle uit

goede en geachte Schrijvers ontleend zijn . In onze taal
hebben wij van deze woorden veel minder . Wij moeten
in de muzijk nog bet vreemde Componist bezigen, waar
de Duitfcher bet eigenaardige Tonfetzer heeft. De beroemde t U B L I N x twijfelde, nog geen vijftig jaren geleden , zeer, of men wel bewonderen mogt bezigen ; hij
zegt , „ dat vader F E I T A M A , wanneer hij in onze
„ dagen geleefd had en voor de verleiding vatbaar geweest
weest was, er zich met bet echt Germaanfche bewonderen
„ (in plaats van met verwondering aarfchouwen, dat nog
„ niet eens den geheelen zin uitdrukt) zou of gemaakt
„ hebben ." (*) Zelfs miskennen en overdreven noemt hij
„ bastaardwoorden , wier Duitfche tronien maar al to
„ duidelijk van hunne ware afkomst getuigen ." Ook met
bet word Entfchlosfenheit weet hij geen raad . En van
waar dit verfchil in de twee talen ? Het zijn afgetrokkene denkbeelden . Niemand heeft echter later zwarigheid
gemaakt , om de drie eerile woorden van de Duitfchers
ovet to nemen ; terwiji ons gezond verftand ons bet andere , dat van Entfchlufsjj afjkomftig is, heeft doen verwerpen . Doch , zoodra men op bet vaste land der
flellige wetenfchap komt , is de meerderheid voor ons
(*) L u BLINK, Brieven, bl . 9-11 .
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blst. Hoe vele woorden zaja er van kundigheden , die
de Dultfcher niet dan door bastaardwoorden kan uitdrukken, en die wij naar den aard onzer taal kunuen
n ! kPiskunde, werktuigkunde, waterw gkunde,
llielkunde, faheikunde, rederaeerkunde, bovennasuurkundd, ziedkusnde, vi sbegeerte, kruid- en dierkunde, delfdlofkunde en zoo vele andere meer. Omtrent de fcheepvaart is onze teal natuurlijk rijker,, zoo wel in woorden
als uitdrukkingen en fpreekwijzen , dan die des Duitfchers, owdat de laatfle door een niet dan zijdelings aan
de zee palend yolk wordt gefproken . Immers ook onze taal
is eigenlijk dlechts bet veredelde oud-Kollandfche dialekt,
hetwelk zich van den geheelen Nederduitfchen hoofdtak,
die langs de Noord- en Oostzeeen van Duinkerken tot
voorbij Ioningsbergen gefprol en wordt, allddn tot fchrijftaai heeft verheven . De beide zijtakken, bet Vlaamsch
en Nederfakdseh , en de bijna verdorde Friefche tak,
zijn door ileehts weinig goede Schrijvers beoefennd, en
door drie yeroverende naburon, her Fransch, bet .Hoogduitsch en het Hollandsch, uit de fchrijftaal, en bijkans zelfs
hit de taal der zamenleving, verdrongen . Vandaar dat
de zeevaart, dat vroegere hoofdbeflaan der Hollanders,
ook, zoo wet in woorden ,als fpreekwijzen , een' ontwijfelbaren en flerken invloed op onze tail heeft geoefend.
De behoefte , om zich in her dagelijkfche leven zoo wel ,
als in gefchriften , voor een klein publiek verflaanbaar
uit to drukken , heeft dan ook in onzen tijd den ftijl
Deer vloeijend gemaakt , dan bij den Duitfcher , die ,
bij de groote uitgeflrektheid van zijn land, zich een gedeerd lezend publiek mag voorflellen , dus minder op
den norm ziet , en fomtijds , door in elkander gefchovene volzinnen , verwijdering van bet onderwerp en bet
gezegde duistere, orakeltaal fpreekt . Het dwaalbegrip
van fommigen, dat duidelijkheid een kenmerk van op
pervlakkigheid, duisterheid daarentegen van diepte is ,
(even als in her water) kan misfchien ook iets hiertoe
bijdragen.
Doch welke is de reden van dit grondverfchil in den
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volksaa3'd, ten minile blj den flarxi der geleerclen en ktmstbeoefenaars , die , in wetenfchappen , letteren, kunili en
teal , de twee volken zoo verfchillend wijzigt 2 Het zij
nitj vergand, icier eene gisfing sign ul. oocdeel t+a on.
derwerpen .
In Deritsch1and, weiks doorgaans vruchtbare grout fbdart onheageliijke, tijden bebouwd is , dock waarvan dt
beboirwer weinige •, de Adel en de G
telijkhoid 1 e rijk .
Re vrushteis pit kten , is de leerJland (zoo .als do letter
biioefpnaars, in tegenoverflelling van nevrr en weerfando
of burgers en krijgsliedtn ,. warden genoemd) zeer fang in
geringe auhting geweest , vooral tegetnover den Met. TQt
een klein inkomen beperkt , Wtarvoor zij nog die moestenm bhLigen en hunne beguniligers met tieels en lof vJeijela,
weinig door ambten of bedieningen in betrekking tot hat
Iladelgjk werkzante leven , had de Dtiitfche lettertninnaar
en geleerde fchaars den grooten prikkel der lWde tot hat
vaderlahd , in honderd kleine Staten verfnipperd ; tot
dens rern , waar geene hoofdtisa, geen middelpunt van
ieenfthap whs . Daar nu o4k de Regeripgen langen
tijd weer voor de genoegens vats den genadigen Heer,
ten wiens behoeve then Parforcejagt Meld en de landskindovan
xen naar .Smerika verkocht , din voor de belan
teruggezette
dichter
en
geleerde
liet yolk zorgden, nam ile
de toeivlugt tot het onbeperkte gebied van den geest en
de verheelding ; liij vond zija geluk in zelf gevorande
Utopia's,, in Ilelfels , waarin hij fchepper was en gebieder, en hij leefde minder in de werkelijke wereld, Waar
de onbethhaafde Landedelman veel hooger flond dan hij ,
dan in bet R jk der Fanlafte . Het is waar, deze toe(land beitaat tha>is niet meer ; maar de overgang tot sera'
anderen that van zaken , waarin de geleerde meer ftaratshwrger is, heeft de oude rigting van den geest veratt
derd, .yonder nog een' nieiiwen voort to bxengen . D&ritschdand beeft nu Contlitutien en flemmende Hookgleeraars
in de Staatsvergaderingen ; inaar de teelt zijner dichters
fchijnt uitgeflorven, en ook in de wijsgeerige ftelfelslieeft
eene verpooxing plaats .
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Hoe geheel verfchillend daarvan vertoont zich ons
Vaderland ! Reeds in de oudfla tijden bragt 's lands
natuurlijke toeftand, die veel werkzaamheid vereischte
om bet boven water to houden, zekere vrijheid van den
burgerfiand voort, die vooral in bet meest bedreigde
Holland en Zeeland al meer en meer de gelijkheid nader
kwam en den adeltrots fnuikte . De werkzaamheid, door
koophandel, zeevaart en fabrijken gevoed, bezielde alle
ftanden en vereischte aller vlijt . Men had geenen tijd,
om befpiegelende ftelfels to bouwen, of in bet rijk der
verbeelding to gaan omdolen . Hier kwam , kort na de
herleving der letteren , de vreefelijke tachtigjarige oorlog
bij, die echter meer prikkel tot arbeidzaamheid was dan
de dertigjarige in Duitschland, waarin vreemdelingen
alles to vuur en to zwaard verwoestten ; terwiji de Nederlander, wiens grondgebied in de Republiek fpoedig
bevrijd werd, daar veel meer flof vond, om de groote
daden zijner tijd- en landgenooten to vermelden . Hij had
een Vaderland , wel klein , wel beperkt , maar waarvan
hij geene vergrooting begeerde , zoo als de Duitfcher
die menigmaal met zijn bloed voor zijnen Vorst, zonder
eenig nut voor zichzelven, moest koopen . Hier vond
de dichter dus reeds dadelijk een veld voor zich , waar
de wezenlijkheid geene verdichting behoefde, om belangrijk to worden ; en zoo men verdichten wilde , was
de Olympus immers bij de hand . In de achttiende eeuw
daarentegen was men to rijk geworden : alle prikkels tot
dichten , tot filozoferen en tot daden waren verftompt .
Waartoe zou de wijsgeer , de dichter eene ideale wereld
hebben opgezocht ? Hij had bet in de werkelijke to
goed . Daarenboven had de noodzakelijkheid der wis- en
werktuigkunde, eensdeels tot 's lands behoud, anderdeels tot den fcheepsbouw en de fcheepvaart, zekeren
wiskundigen geest bij de natie voortgebragt , die tegen
alle holle ftelfels , tegen alle luchtkasteelen en fcheeve
redeneringen behoedde , en flechts bet zakelijke , bet
ware l bet nuttige deed opzoeken . Vandaar , naar mijne
denkbeelden 9 de grondtrek , die door de omftandigheden
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en lotgevallen der beide natien aan dezelve als kenmerk
werd ingedrukt .
Tegen dit gevoelen voorzie ik echter eene gewigtige
bedenking, uit de Gefchiedenis ontleend . In bet oude
Griekenland waren al de Doriers binnenlandfche, landbouwende ftammen, en daarbij toch vreemd aan wijsbegeerte en bijkans aan dichtkunst , zoodat zij zelfs hunne
Barden uit dthene moesten ontbieden ; de loners daarentegen bewoners van kustlanden , ijverige zeevaarders en
kooplieden , die daarbij toch niet flechts, genoegzaam
uitfluitend , de heerlijkfte poezij in alle vakken , maar ook
de wijsbegeerte beoefenden . Tot hen behoorden H o M ERuS, SOPHOKLES, ANAXAGORAS en PLATO ;
bij hen bloeiden de kunften in den hoogften trap . Vandaar dat men zoo veel Idealen van fchoonheid en eene
rigting tot bet bouwen van denkbeeldige Republieken
uitfluitend bij hen vond, terwijl de Doriers zich zoo
geheel tot bet werkelijk beflaande bepaalden . Bewijst
zulks niet de valschheid mijner gisfing?
Doch letten wij op verfcheidene bijzonderheden . De
flavernij bewerkte bij de oude Staten een groot verfchil
van de hedendaagfche . Schoon Jthene een handeldrijvende en zeevarende Staat was, hadden de Atheners
nogtans wel den tijd, om den geheelen dag op de markt
en elders rond to gaan en to vragen : Is er vat nieuws ?
Zij hadden flechts fchepen , of goederen , of fabrijken
in eigendom , maar lieten die door Haven , waaronder er
ook waren, die wij meesterknechts zouden noemen, bewerken. Daarenboven gaf hun handel en zeevaart ook
op verre na niet zoo veel voordeelen, als aan onze voorvaderen , zoodat de rijkdom hen niet wel geheel kon
veritompen . De heerlijke tooneelen , van ftaatswege
ter eere van B A G C H U S vertoond, konden ook niet nalaten , de natie in ~de wereld der verbeelding rond to
voeren . Immers de Mythologie was toen geen doode
vorm, gelijk bij de nieuwere natien, maar maakte bet
gewigtigfte beftanddeel uit van de Volksgodsdienst . Ook
waren de Atheenfche wijsgeerige ftelfels iets geheel an-
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dens dan de 13uitfche. Zi3 waren als 't ware levende
afbeeldingen van den besten Staat, zoo als de Griek
zich then voorftellen kan , en dus met de praktijk zeer
naauw verwant ; de fystema's van K A N T en S C H s I.L r N c hebben met bet werkelijke ]even weinig of niets
to doen. Hoezeer de Stoifche en Lpikurifche fte1fels
ook, op geheel verfchillende wijze, met bet werkelijke
leven naauw in betrekking ftonden , heeft de ondervinding en de ftrekking zelve dier ftelfels geleerd ; maar
men meet altijd bet ligt beweegbare der Griekfche ver.
beeldingskracht daarbij in aanmerking nemen . Eindelijk
was de oude Griekfche poezij in aard en (trekking hentelsbreed onderfcheiden van de tegenwoordige Duitfche ;
gelijk S C H I L L E R, in zijne heerlijke verhandeling over
de naive en gevoelige dichtfoort , met verfcheidene voorbeelden treffend heeft aangetoond . Dat de Doriers niets
voor de befchaving van den geest gedaan , maar ook
geene fchadelljke, voor zedelijkheid, godsdienst en vaderlandsliefde heillooze felfels , gelijk dat van E p I K up, u s , uitgebroeid hebben , lag oorfpronkelijk in bet ftellige verbod hunner wetgevers om geene nieuwigheden in
to voeren, welk woord zelfs altijd in een' kwaden zin
werd opgevat. Daar was de bron tot nieuwe fkelfels ,
tot bet vormen van Idealen , tot verbeteringen in de muzijk zelfs , van regeringswege geftopt. Waar deze wet
voorbijgezien werd, gelijk to Syrakufe, was bet ftelfel
der beweging levendig genoeg, hoewel andere oorzaken
er de ontwikkeling van groote vernuften beletteden . Ook
daar, gelijk bier to lande, fchijnt overigens de geest zich
meer uitfluitend aan de wiskunde to hebben overgegeven .
Hiermede meen ik de tegenwerping, die men van de
Griekfche Staten tegen mijne ftelling zou kunnen ontleenen, to hebben we6rlegd . Mogt dit vertoog ons
eenigzins de gewrochten der beide zuster-natien uit een
onzijdig oogpunt hebben doen befchouwen , zoo zou
mijn oogmerk bereikt zijn .

beftemmen
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TWEE TOESPRAKEN AAN DE GEVANYGE1gEt4 rN KURT
TUCHTHUIS TE SPANDAU, GEDAAN DOOR THOMAS SCHILLITOE , VAN LONDEN . (*)
De belde hier volgende Toerpraken On, gedurende den
zomer des jaars 1824, in bet voorbeeldig lngerigt Tuchthuis
re Spandau gedaan, door eent bekwaam fnelfehrijver opgeteekend en federt bewaard gebleven . Zij werden al aanitonda
bij de gevangenen, over bet algemeen, gunaig opgenomert,
en fchenen bij fommigen inzonderheid levendige indrukken to
verwekken ; en aangezien zij, naar men vernam, voor het
vervoig niet zonder nut zijn gebleven, zoo hoopt men, dat
eene meerdere verbreiding van dezelve, ook aan andere plaatfen, eenen weldadigen invloed moge uitoefenen op bet gemoed van die ongelukkigen, welke, alhoewel zij, billijkerwijze, voor hunne misdrijven boeten, to gelijker tijd voorwerpen zijn van bekiag voor de medelijdende en gevoelige
harten van hen, die de uitbreiding der gelukzaligheid van
alle hunne natuurgenooten wenfchen to bevorderen .
Eerfle Toefpraak .
Het is een gevoel mijner eindelooze verpligting aan
God, en eene opregte flefde tot ul . , als mijne medemenfchen, begiftigd met eenen onfterfelijken geest, die
evenzeer dierbaar is aan den Heer als de mijne -- bet
is eene onpartijdige, Evangelifche liefde , die mij bewoog en bereidwillig maakte , mijn tegenwoordig bezoek
voor u l . to
; en than is het mijn innigfre
wensch , dat ik , als een gefchikt werktuig , dienen
moge, om ul . tot een hoogstgewigtig onderzoek to be(*) Onder dezen titel is, in den loop des verilreken jaars, to
Pyrmont , bij G E O R G U S L A R, een flukje verfchenen, waarvan de vertaling, langs dezen weg, aan onze Landgenooten
words aangeboden. Dit gefchrift, vroeger in het licht gegeven zijnde, zou als eene Bijlage hebben kunnen dienen tot
de 6anteekening van bet in den loop des jaars 1833 uit_
gegeven gefchrift : Het beginfel der Doodflrafgetoetst aan de
leer van Openbaring en Christendom . - VERT .
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wegen . Ik wensch , namelijk , dat gijl . beproeven en
onderzoeken moogt , vat het z!~, dat u in dezen
treurigen toeftand gebragt heeft , waarin gij een kostbaar goed , uwe vr~heid, moet ontberen, en de fmartelijke gewaarwording ondervindt , dat mannen van hunne
vrouwen, ouders van hunne kinderen en kinderen van
hunne ouders verwijderd zijn ; eene fcheiding, welke,
gelijk ik overtuigd ben , geenszins de wil is van onzen
hemelfchen Vader , die voorzeker geen welgevallen in
onze ellende kan vinden . Neen , Hij wil onze gelukzaligheid, zoo wel voor deze als voor eene toekomende
wereld ; en opdat ieder mensch daartoe geraken en God
zijne genadige oogmerken bereiken zoude, zoo heeft Hij
aan een iegelijk zijne Goddelijke wet in bet hart gefchreven en dezelve in ons gemoed gelegd . Deze wet
gebiedt ons , wat wij doen moeten en wat wij behooren
to vermijden en na to laten , wanneer wij , in bet oog
van God, welbehagelijk wandelen en onszelven bet
genot eens tijdelijken en eeuwigen vredes verzekeren willen , dien Hij voor een ieder onzer beftemd heeft . Wanneer g ijl . nu dit onderzoek to werk Belt, uzelven beproeft en vraagt : wat was bet toch , dat mij in dezen
kommervollen toeftand plaatfte ? zoo houde ik mij overtuigd, dat ieder voor zichzelven zal inzien, hoe
hij, bij gebrek aan opmerkzaamheid op de Goddelijke
ftem van zijn geweten en uit ongehoorzaamheid omtrent
dezelve , in eene zoo diepe ellende vervallen is . Immers
deze geheime item, die in ons binnenfte zacht tot ons
fpreekt , toont ons en alien menfchen , op de duidelijkfte
wijze, bet goede en kwade, zoodat wij beide van elkander onderfcheiden en erkennen kunnen , wat wij verkiezen en doen of vermijden en nalaten moeten , wanneer
wij gezind zijn overeenkomrig Gods welbehagen to handelen . Maar dewijl bet nu duidelijk is , dat gijl . uit
gebrek aan opmerkzaamheid op dit inwendige getuigenis
uws gemoeds , en uit ongehoorzaamheid aan deszelfs
geheime herinneringen , in dien ongelukkigen toeftand
verzonken zijt, waarin gij u thans bevindt, zoo kan ik
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in waarheid betuigen , dat ik hartelljk voor ul . bidde ,
dat de verloopen t1jd, in welken gij ongeneigd geweest
zijt, om de tucht en beftrafing des Heiligen Geestes in
uwe harten aan to nemen , thans mag zijn voorbijgegaan , en dat bet voortaan uw ernftig ftreven moge uitmaken, om, met des to grooter opmerkzaamheid en
waakzaamheid , aan de inwendige ftem van bet Goddelijk
gebod in uwe harten gehoor to geven . Dit is bet ednige,
en kan flechts het ednige middel zijn , om vergeving
voor uwe misdrijven en zonden to ontvangen ; eene vergifenis , metderdaad , allernoodzakelijkst voor een iegelijk , die zijne kostbare ziel , na de ftorrnen van dit
leven , eenmaal in bet land der eeuwige rust hoopt
overgebragt to zien . Van deze vergiffenis kunt gijl .
evenwel din eerst verzekerd worden, wanneer gij u , in
alle opregtheid , wendt tot j E z u s , den Heiland en
T/erlosfer van zondaren, en die, ook om den wille hur.ner overtredingen , den dood des kruifes geleden heeft ,
opdat Hij in uwe harten eene echte droefheid verwekke,
die eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid werkt .
De eerfte ftap , die door ul . , bij bet gevoel van dit
hartelijk leedwezen , behoort gedaan to worden , is , den
almagtigen God to f ineeken , dat Hijzelf III . geneigd make
jegens anderen vergevensgezind to zijn , zoodat gij , uit
's harten grond , eenen ieder vergeeft , en geenen haat
koestert tegen hen, die uwe gevangenneming hebben to
weeg gebragt, noch tegen bet Geregtshof, dat u veroordeelde . Dit is inderdaad eene zware taak voor vleesch
en bloed ; dan gij behoort daarbij to bedenken, dat bet
de uitdrukkelijke verklaring van onzen Heiland J E z u s
c H R I S T u s zelv' is , dat wij moeten vergeven , wanneer wij vergiffenis wenfchen to erlangen . Dan , hoe
moeijelijk deze taak voor u ook zijn Inoge , ik houde
mij toch overtuigd , dat gij , voor zoo verre gij op de
Goddelijke hulp en den vermogenden bij(tand onzes Heeren J E Z U s C H R I S T U S bouwt , nevens mij , zult ondervinden, dat Hij u fterken en bereidwillig maken zal ,
om , door Hem , alles to vermogen .
F
MMENGELW . 1835. N0, 2 .
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Verre zij bet van ul . , ontevredenheid to koesteren
over de wetten uws lands . Immers , wanneer gij uzelven regt naauwkeurig beproeft , zoo zult gij bevinden ,
dat de oorzaak uwer rampen geenszins aan die wetten
behoort to worden toegefchreven , maar veeleer daaraan ,
dat gij , de verzoekingdn van den vijand uwer zielen
gehoor gegeven hebbende, daardoor tot de door li bedrevene verkeerdheden zijt verleid geworden . Laat bet
daarom veelmeer uw toeleg zijn, om, door de medewerkende kracht des Heiligen Geestes , eene dankbare
gemoedsgefeldheid omtrent uwe Overheden aan den dag
to leggen , en befchouwt bet als eene groote weldaad ,
onder eene milde Regering to leven.
Ik ben geenszins voornemens ul . verwijtingen to doen ,
en ik wensch , dat hetgeen ik zeg door ul . niet als zoodanig zal befchouwd worden ; neen, ik kan in waarheid
betuigen , dat , bijaldien bet mogelijk ware, dat bet hart
cens menfchen bloeden kon, gewis bet mijne zou bloeden , terwijl ik uwen toeftand in erniiige overweging
neme . O ! daarom herhaal ik bet andermaal : befchouwt
bet als eene groote weldaad , dat uw tegenwoordig lot
u l . in dit land is to beurt gevallen . Bevondt gij u toch
in mijn vaderland (Engeland) , en waart gij naar de
aldaar beftaande wetten gei}raft, zoo is bet hoogstwaarfchijnlijk, dat velen uwer bet leven zouden hebben
moeten verliezen , en gijl . waart dan in een' zeer onvoorbereiden toelland weggerukt, om voor God in bet
gerigt to verfchijnen ! Niemand uwer zegge : „ Het ware
„ welligt beter voor mij, bet leven verloren te .hebben,
„ dan mij van mijne vrijheid beroofd en van mijne be„ trekkingen gefcheiden to zien ." Ik zou mij , veelligt , met deze denkbeelden kunnen vereenigen , wanneer
ik niet bedaeht , dat er op dit leven nog een ander en
eeuwigdurend leven volgen zal . Wanneer wij dit levendig inzien , dan wordt bet ons duidelijk , welk eene
weldaad bet is , onder een Beftuur to leven , dat bet
kostelijke leven eens menfchen weet to fchatten ; maar
daarom ook fmeek ik ul . , dat gij, door hetgeen gij thans
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lijdt, bewogtn moogt worden, de wet, die God op de
tafelen uwer harten gefchreven heeft , van nu of aan
beter op to volgen ; dan zou uw lijden u van dag tot
dag immer ligter to dragen vallen , en dan zou de heilzame druk, then gij thans ondervindt , een weldadig
berouw in a opwekken ; een berouw, dat u geen verdriet zal baren , maar u in het oog des genadigen Gods
aangenaa!n makers kan .
Mogt gijl . welligt verleid worden tot ongeoorloofde
uitdrukkingen , of booze en ligtzinnige woorden , tracht
dan die verzoeking, door den bijiland van uwen
Verlosfer, to wederftaan . Daardoor, dat gij aan Zijne
item in uw geweten gehoor geeft, zult gijl . er toe
komen, om u door uw goed gedrag bij uwe Overheden
en Opzieners aan to bevelen . Dan zult gijl . hun geene
bekommernis meer veroorzaken , en hun de zorg en
moeite, die zij om uwentwil aanwenden , zeer verligten .
En hebt gijl . uwen arbeid volbragt, begeeft u dan
niet tot onnutte gefprekken , maar leest veel liever in
de Heilige Schrift ; want deze firekt tot leering, beftraffing , verbetering en onderwijzing op den weg der
geregtigheid . Her ontbreekt mij aan woorden, om ul .
volkomen to overtuigen, van welk een gewigt die heilige oorkonden voor ons , menfchen, zijn ; maar ik ben
overtuigd, dat zij ul . tot een onberekenbaar nut zullen
verftrekken . Wanneer gij , na volbragte taak, met flille
opmerkzaamheid in dezelve leest, zult gij gewis eenen
grooten vrede in uw gemoed ondervinden, en u niet
zoo onrustig gevoelen , als wanneer gij den dierbaren
tijd met onnutte of ligtzinnige gefprekken verbeuzelt .
Wanneer gijl. , op deze wijze, ernflig gezind zijt ,
ten alien tijde, den bijfland van den alomtegenwoordigen God to zoeken en ootmoedig voor Hem to wandelen , zult gij elken dag ZZijne hulp ondervinden , en ,
juist hierdoor, des to beter in Itaat zijn , de harde beproeving der fcheiding van uwe, naar ik vertrouwe, u dierbare
betrekkingen to dragen . O ! zijt daarom liefderijk gezind
F2
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jegens elkander, en wekke de een den ander' niet op tot
het kwade !
Gelooft het , dat , wanneer God, die het harte doorgrondt, uwe opregte gezindheden en uw ernftig ftreven,
om Hem to behagen , aanfchouwt , Hij daardoor bewogen kan worden , een vroeger ontflag voor u to bewerken , dan giji . veelligt wachtende waart ; want Hij is
cen God, die de harten der menfchen in Zijne hand
heeft en dezelve leidt als waterbeken . Gehoorzaamheid
aan de Goddelijke wet , die Hij in uwe harten heeft gefehreven, is het middel, om Hem welgevallig to zijn .
Daarom denke of zegge nietnand, dat zijn toeftand hopeloos zij ; immers alwat van uwe zijde gevorderd wordt ,
is flechts bereidwilligheid, om u to benaarftigen, de
vreeze des Heeren in uwe harten to bewaren en Zijne
geboden to doen . De kracht daartoe wil Hijzelf ul . verleenen ; en wanneer gij doze vermaning opvolgt, zoo
zult gij ondervinden , dat uw toeftand in geen opzigt
hopeloos is .
En nu bevele ik ul . Gode en bet woord Zijner genade ! hetwelk , indien gij daarop acht geeft , het vermogen bezit, ul . bij Hem aangenaarn to maken . Daardoor zult gijl . dan ook de bewijzen opleveren, dat er
eene droefheid naar God in uwe harten verwekt is ;
en dat dit uwe zalige ervaring zijn moge , is mijn vurig gebed voor een iegelijk van u , aan deze plaats tegenwoordig .

Aanmerking .
Het zal niet ondienftig zijn op to merken , dat 'r H o M A S
tijdens zijn eerfte bezoek to Spandau, niet
alle de daar opgeflotene gevangenen bezoeken konde, aangezien men bet niet durfde wagen , een aantal der boosaardigften hunner, van wie men onrust en floornis duchtte,
nevens de overigen toe to laten . De liefderijke bezoeker
vond, then ten gevolge, zijne verpligting flechts ten deele
vervold, en hij vermeende ook aan de gezegde ongelukkigen eels woord van vermaning en opwekking op bet hart
S C H I L L I T O E,
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to moeten drtikken . Later verzocht hij hiertoe verlof, en
hetzelve werd hem gunflig toegeftaan .
De uitwerking van dit bezoek logenftrafte bet vermoeden, dat men omtrent hetzelve had opgevat . Deze tot hiertoe zoo woeste en gevreesde menfchen, die vroeger zoo
veel onheils hadden veroorzaakt, hidden zich niet flechts,
gedurende de tot hen gerigte toefpraak, zeer flil, rustig en
opmerkzaam, zoodat bij niemand zelfs eenig-onrustig, fpot,
tend of oproerig gebaar b'efpeurd werd ; maar zij legden,
integendeel , blijkbaar getroffen , hunne dankbaarheid aan den
dig voor de woorden des fprekers, en fommigen hunner gaven hun opgevat befluit op de levendigfle wijze to kennen,
om leven en wandel voortaan to beteren .
(De tweede of daatfde Toefpraak . hierna .)

TAFEREELEN

VIT

HET MAATSCHAPPELIJH

LEVEN DER

NOORD-AMERIKANEN .

(Vervolg van bl. 29.)
Toefland der Kolonisten, wanneer a# nick gevestigd hebben, om land to ontgi*nen.

De Staat verkoopt de woest liggende gronden bij afdeelingen van duizend morgen, voor een' dollar bet morgen . De
landerijen, die uitzigc op aanmerkelijk voordeel in de toekomst aanbieden, zijn •m eestal reeds de eigendom van bijzondere perfonen ; doch bet is gevaarlijk, van deze to koopen .
Daar worden namelijk van ftaatswege geene registers van de
grondbezittingen gehouden . De koopbrief is dus bet eenige
fluk, waarop men zich kin beroepen . 1k wil dit met een
voorbeeld ophelderen . !1. verkoopt aan C. grond, weaken .4.
oorfpronkelijk van den Staat gekocht had . Nu bouwt C. eene
but op denzelven ; bosfchen worden uitgeroeid en in vruchtbare akkers veranderd - na verloop van weinige jaren is bet
land tienmaal den aankoopsprijs waardig. Daar ontftaan van
tijd tot tijd nog eenige hutten in den omtrek van eene vierkante mijl, en dit beet nu eene flad, welke eene plaits op
de landkaart en eenen beroemden naam, b . v . Parijs, .dthene,
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Londen, Rome, Thebe, Manchester enz ., krijgt. Het gebeurt,
dat deze zoogenaamde feden volkrijke en bloeijende fteden
warden. Doch al heeft zulks ook geene plaats, zoo blijft toch
de naam op de landkaarc prijken . Dien ten gevolge nu geraakt de grond van C . tot eene waarde van honderdmaal den
aankoopsprijs. Intusfchen zou C. gaarne met veel geringer
voordeel zich vergenoegen, en zijn bosch, de zoogenaamde
fad, aan een' ander' overdoen . De ftaatkunde der Amerika-

nen vordert echter, dac zij den prijs der landerijen niet beneden de aangenomene of onderitelde waarde laten dajen, dewiji alleen op bet aanlokfel van de ongemeene voordeelen,
welke de ontginning oplevert, de mogelijkheid berust, om de
nog geheel woeste gronden bij gedeelten aan den man to brengen en alzoo bet ganfche land allengs to doen bebouwen .
Een voor den Staat zoo nuttig doel fchijnt de middelen to
heiligen . Wanneer dus C. zich laat verluiden, dat hij wil
verkoopen, zoo komt B., die bet eens is met A ., coont een'
beteren titel, een ouder blijk van aankoop, en jaagt C. nit
zijne eerlijk verkregene bezicting . Deze ken nu zijne fchade
verhalen op A. , wanneer hij geld heeft om to pleiten ; doch
hij verneemt tot zijn verdriec, dat Wet A ., maar X. de eigen .
Iijke grondbezitter was ; en A, is verdwenen. Vervolgens ftelt
B . eenen zoogenaamden pachter op deze landerijen, en bet
beet, dat dezelve meer huur becaah , dan bij werkelijk doet ,
dewijl men op deze wijze de waarde van den ontgonnen
grond meent ate verhoogen .
De meatfchappijen ter bevordering van bet ontginnen der
woeste gronden handelen foms evenwel zeer belangeloos en
menschlievend . Zij verkoopen niet alleen bet morgen voor
25 oenten, maar fehenken ook weleens zekere velden, zelfs
tot twintig morgen, aan den genen, die de verpligting op
zich neemt, om deze wildernisfen to bearbeiden en buis en
hof dear to ftellen . Men moet intusfchen de middelen kunnen aanwijzen, om zulks werkelijk nit to voeren ; en dit is
geene kleinigheid. Rijzen alzoo bier en daar eenige hutten,
dan krijgt dit oord eenige vermaardheid , en de grondeigendom neemt fpoedig meer en meer toe in waarde . Men beboeft zelfs niet diep in de woestijnen zich to begeven , om
zoodanige gronden to bekomen . Ook in de meest bevolkte
Staten, in New-2ork b . v., tiggen er genoeg onbebouwd. In
Hamilton - County, een land van 84 vierkante Duitfche mij-
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ten , Jlaat nog niet ddn eigenlijk huis ; en zoo vindt men het
ook elders.
Bij Water-Market, in de ftad New-Turk, is een kantoor,
dat met de vestiging van volkplanters zich bemoeit, zoo
gelegen, dat aankomende kolonisten, die meestal hier aan
wal Happen, er alt van zelve moeten binuentreden . Aan
bet hoofd van hetzelve ftaat Master BLABBER, die terftond
den binnenkomenden in folianten de voordeeligfie aanbiedingen van woeste gronden voorlegt, bedenkingen beantwoordt,
en op zijn woord van eer de fchoonfte beloften doet . Bij
de eerfte vraag, welke men tot hem rigt, vloeit er van
zijne lippen can ftroom van woorden, die wel een kwartier
uurs in ddnen adem voortduurt . Het baat niet, dat men
hem in de rede valt . Zijne zware item vefdooft en onderdrukt, alt 't ware, de aanmerkingen, welke lemand zou
willen maken . Hij laat zich geenszins van zij fluk brengen. Heeft hij eindelijk uitgepraat, zoo wordt hij eensklaps
flit - hij rust uit , fteekt eene cigaar aau, en bekommert
zich verder Diet om de hoorders, welke dan nit zijne lange
rede mogen uitzoeken, wat hun past . Doet men dan nog
eenige vragen, zoo antwoordt hij telkens kortaf . Dat zeide
ik u zoo even ; of : Gel#k ik a gezegd heb . Komen er
nieuwe koopers, zoo begint Master BLABBER op nieuw
hetzelfde op to zeggen, zonder eenige verandering . Sedert
vijf jaren houdt hij dit kantoor, en men zegt, dat hij er
wdl bij vaart .
Heeft iemand, die zijn vaderland verliet, eindelijk eene
plek gronds gevonden, waar hij zijn geluk beproeven wil,
zoo treft hij gewoonlijk ergens in de n4bijlleid eenen gevolmagt+gdeu agent aan, die, met verwijzing op de kaart, hem
zekere hoeveetheid lands verkoopt . Nu worden de naburen
ten vriendelijkile uitgenoodigd , om eene hut to helpen bouwen, en daarbij nobel getrakteerd . Dezelve komen van twintig en meer mijlen in den omtrek . Dan gaat men in bet
bosch, en kiest eene gefchikte plants voor de woning . Boomen worden geveld, de takken er of gehouwen , en de Rammen in een vierkant op elkander gelegd . Heeft bet gebouw
de hoogte van ruim zeven voet bereikt, zoo worden met
eene zaag openingen voor de deuren en venders gemaakt .
Voorts legs men de ruwe fluitbalken, en zet er bet gebindte op. Men dekt hetzelve met takjten, loof en graszoden . Hiermede is de woning klaar, waaraan zelden langer
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clan twee dagen words gearbeid . Papier dient in plaats van
venfterglas . De tusfchenruimten tusfchen de opgeftapelde
boomiammen worden vervolgens, wanneer men den tijd hiertoe heeft, met leem en mos digtgeftopt ; ook maakt men dan
deuren, en brengt verder de huishouding in orde . Sours
woven in zulke hutten lieden, die in Europa fraaije huizen
bewoond hebben, en ziet men in deze ellendige ltluizen
overblijffelen van weelde , die van vroegere welvaart ge .
tuigen .
Wanneer de huisvader en zijn gezin bier den jaren arbeiden, en wel met eene infpanning, welke door denAmerikaan
words bewonderd en ook weleer in zijn vaderland den kolonist niet eigen was - wanneer hem her noodige geld niet
ontbrak, om de eerfte kosten der vestiging en ontginning to
beftrijden , zoo heeft hij eindelijk toereikende middelen, om
in de ligchamelijke behoeften van zich en de zijnen to voorzien . Maar, behalve bij de oefeningen voor de krijgsdienst,
welke hij jaarlijks eenmaal mo-et bijwonen op eene verfcheidene dagreizen verwijderde verzamelplaats , krijgt hij zelden
eenig menfchelijk wezen to zien . Nooit klinkt in zijn oor
her vriendeFijk klokkengelui, dat ten kerkgang uitnoodigt ;
en her gemeenfchappelijk gebed in bet huis Gods , dit gebed, hetwelk bij deszelfs godsdienftige waarde tevens een
band is , die de menfchen broederlijk vereenigt - den Zondag, die in elk Duitsch dorp een feest- en vreugdedag is,
mist hij geheel . Hij verwildert, gevoelt zich ongelukkig ,
en geeft zich eindelijk aan dronkenfchap over, daar Amerikaanfche handelaars hem veelal brandewijn, in betaling voor
de voortbrengfelen van zijnen grond, aanbieden . Men reize
deze volkplantingen door ; velerwegen vindt men dronkaards,
die echter nooit vrolijk worden . Hunne dronkenfchap is
.4merikaansch - dezelve gelijkt eene koortshitte met bewusteloosheid en onmagt.
Zoodanig is veelal bet hooggeprezen geluk, dat den
landbouwer ten deel valt, wanneer hij een toereikend kapitaal medebrengt . -- Maar, hij heeft geenen beer en Koning,
wien hij behoeft to gehoorzamen . - Her is zoo . Wat ieder
heeft, dat bezit hij geheel als zijn eigen, en dat geniet hij
alleen met de zijnen . Geen glans eener hofhouding - geen
praal van aanzienlijken en grooten der aarde doet hem zijne
ontberingen gevoelea ; en de duizenden , aan welke in andere
landen de weelde werk en brood verfchaft, ontberen hier,
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In een dolce far-niente (in zoete ledigheid), leder vergadert
of fchraapt hier voor zich, en de rijke waant zich gelukkig
bij bet aanfchouwen van zijne dollars, waarvan hij vender geen
genot heeft. Zijne leefwijze blijft eenvoudig, of liever eenzelvig ;
en Nat hlj aan de arm en niets verdienen, zoo geeft hij hnn
ook geene reden tot benijding . Geene landswerken worden
ondernomen , om , in tijden van nood , arbeld en brood aan
behoeftigen re verfchaffen . Integendeei, men veroorzaakc
door kunstmiddelen een plotfeling gebrek . lokt eene menigte
werklieden, en vermindert dan bet dagloon . Zoo kunnen
zekere maatfchappijen, met weinig kosten, kanalen, ijzeretl
fpoorwegen enz . aanleggen .
En watmeer nu eenmaal alles met ftoom gedreven wordt,
war zullen de menfchen dan aanvangen ? Indien zij hier
zoo fterk vermenigvuldigden, als in Europa, zoude her zeker eene bedenkelijke zaak zijn ; maar dit is geenszins her
geval. Men treft in cen Amerikaansch gezin zelden meer
dan drib kinderen aan . De toevloed van bulten is wel ongemeen groot , maar de 4erfte onder deze vreemdellngen ook
zeer aanmerkelijk . De meesten bezwijken bij ongewonen
arbeid, of flerven vroegtijdig, dewijl her luehtgefel hunne
gezondheid benadeelt.

(Het vervolg hierna .'
TWEEDE BRIEF

AAN

HILLETJE
IDES

OVER DE

TEEKENEN

TJJDS .

Onbekende, maar geachte Vriendin!
Feeds eenige maanden geleden ontving ik op mijnen ftoutmoedigen brief aan UEd . een openlijk antwoord van uwen
hupfchen Echtgenoot, die in uwe plaats de pen opvatte, en
regt veel goeds van u opdischte, met name dat gij eene
vlijtige, verf'andige huismoeder zijt, die zich weinig met
geleerde zaken bemoeit, en meer zorgt en waakt voor baar
kroost, dan zich bekommert over de teekenen des tijds .
Gij doer daar wdl aan ; en ik wilde u wel eens befpieden
op een zoogenaamd Dames-falec, hoe gij ftilzwijgend aan
uwe lievelingen denkt, terwijl mevrouw A, B, C, D en
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de jonge Dames E, F, G, H onuitputtelijk welfprekend
#n, om de nieuwfle modes to beoordeelen, elkanders kleeding befcheiden afte keuren of hemelhoog to prijzen, in verbeelding at de modewinkels in- en uitloopen, en op deze
wijze vreefelijk converfabel worden . Eerie dergelijke belapgrijke vereeniging van vrouwen is ook al een teeken des
tijds , en gij zelve , die zoo geheel voor uwe kinderen leeft ,
zijt er mede een, maar een zeer geed teeken . Vergeef mij
echter de begeerte, am mijnen laatften brief to vervolgen .
Gij zult mijn gefchrijf met uwen man to zamen kunnen nalezen, en war er u to wonderlijk, to raadfelachtig in voor .
komt, zal hij u wel verklaren . Is de man voor de vrouw
niet de beste uitlegkunde ? Maar wanneer hij fours war al
to veet glosfen en aanteekeningep bij den tekst maakt , blijft de
tekst . . . . tekst .
„ Over de teekenen des tijds, aiweder r' zegt gij ; „heeft
die indringende Befchouwer dan niets anders , war hij befchouwen kan?" - Voorzeker, verftandige HilletjeI en
wel in de eerfte plaats zichzelven ; maar daar zoudt ge weinig aan hebben . Wij zijn immers alien kinderen des tijds ,
flaan to midden der verfchijnfelen van onzen leeftijd als in
een zeer groot Panorama, en trekken elkander verwonderd
bij de mouw, zeggende : Ei, zie , zie bier! - neen , zie
daar ! - aiweder war nieuws ! Nu is de kunst, om alles ,
war wij zien , goed to zien , en een' ander , die minder goed
ziet, op her regte ftandpunt to plaatfen, waaruit hij her
bewegelijk Panorama niet flechts kan befchouwen, maar ook
beoordeelen . Zoo zien wij b . v. thans zekere duistere,
droevige, fombere gedaanten zich been en weder bewegen,
zich bij elkander voegen, met een beflraffend gelaat ons be .
fehouwen, dan den dreigenden wijsvinger omhoog heffen,
nu de gefloten vuist ors voor den neus houden . Wie zijn
dan deze febimmen, met dat fpookachtig voorkomen , met
die hevige gebaren ? Ik begin to gelooven , dat zij mede
onder de teekenen des tijds behooren , want zij trekken de
algemeene aandacht . Befchouwen wij hen van naderbij ! Ziet
gij dezen wel ? Hij heeft daar iets, dat met groote en kleine
letteren gedrukt is , in de hand . Her is een Boetpfalm . Zoodra gij hem nadert, houdt hij u bet blad voor, en ziet u
met een' doordringenden blik aan . Maar zie nu dezen, die
voor den ingang van eene nieuw opgebouwde Stadsfchool
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been en weder wandelt. Hij heeft ook een papier in de
hand . ~.ezen wij! , Volksverlichhsg ep voi11aentwikkeling,
verderfeiijke pesten der •madtfebappij." Wij hemerken bet aan
zijn peinzend voorkomen, dtt: :liij dit t1ema wil gaau DIE .
breiden en flay-en . Nog -eon daar gilsdsi W,ij zulien beproeven, den inhoud to ontdekken van den buudel , dien hij
onder den arm heeft . Hoe,nu! ik lees flechtif dit wOvrd :
„ Ontheiligfng." Het overige is verborgen . Wat mag bier
we] ontbelligd zijnf De wearheid, de verdraagzaamheld,
de Chriseelijke iiefde ? Zeker zoo idol Mogtei wij die
bladen eens: lezen, magelijk-~oao .uden wfj ons innig verheugen
over den zachtmoedigeu, verftandigen ijver, waardoor de
man net ontheiligde wil bei1igsew;!, :.:ever , zijae gepasre n
vriendelijke vermaningdn, over die innemende en ver flag .
zame- woorden, waarmede hij zijne dwalende b,,roeders en
zusters hunne misgrepen onder bet oog jlrengt . . . . Dew
man is each zeker een Christen, en dub oak vervudtl met
den geest der Christelijke liefde : - Maar wratswullen nu
eigenlijk toeh deze gedaanteb, welke wij op den voor- en
achtergeond van ons Panorama ziah zien been en weder bewegen ? Zij willen toch zeker iets ; en dat ; 6j diet goede
willen , moot ik vooronderfcelien, want .zlj £ten er zoo
vroom, zoo bedaard, zoo ferieus uit . Maar dat zij lets
antlers willen dan de meeste tijdgenooten, geloof ik echeer
ook, hoe meer ik hen befchouw, want ziij hebben alien pa_
pieren en bladen in de hand, .nee zondeflinge seekeningen .
Als gij maar eens even met jnij wilt zien, Hilletje! Op die
blad ftaa,t eene ruime dorpkerk, die bJJna afgebwken, en
waar de kanfei reeds geflecht is ; - naast doze moderse
rune fi;aat een ander, bijna voltooid kerkgebouw ; op den
grooten fteen boven den iogang lezen wij - niet 1835,
maar Anno 1618-1619. Nu verklaar lk suet to weten, hoe
deze tijdrekenkunde ken gebiilijkt worden . Waarfchijnlijk
heeft men in die twee bijzondere jaren eene nieu •we wijze
uitgevonden, om kerken to bouwen, en wil }r en daarvan
thans eens weder de proef nemen . Nu zouden wij bijna ,
geachte Vriendin 1 op bet denkbeeld komen , dat deze zonderlinge, ferieuze lieden bouwmeesters, lands- of (lads-Architekten van beroep zijn, die aangefteld zijn geworden, om
de nude, vervallene kerken en andere openbare geflichten
to vernieuwen. Maar men heeft mij onlangs verhaald, dat,
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zoodra men bet woord nteuw in hun bijzijnuitfpreekt, hunne
hoofden eenparlg neen fehudden, en zij alien to gelijk den
dreigenden wijsvinger der regterhand opheffen . Wie nu bet
nieuwe verwerpt, moet noodzakelijk bet oude voorftaan,
en dan zullen gevolgelijk deze mannen zich als geroepen
befchouwen, om bet oude weder op to zoeken en op to
metfelen . Nu ftrookt dit teeken des tijds zeer goed met
den geest des t1jds . Gij hebt toch, waarde Vriendin! als
gij lets voor uwe lieve kinderen moest koopen , wel in bet
voorbijgaan opgemerkt, dat in de galanteriewinkelsdenieuwite ornamenten naar den middeleeuwfehen, Gothifciren fmaak
bearbeid zijn, en dat de groute gebloemde patronen in bet
n?odemagazijn de herinneting opwekken aan overgrootvaders
huisjaO Deze zelfde geest heerscht nu, zoo als bet mij
v0m.kOmt, bij de lieden, waarop ik uwe aandacht h eenleid .
d e• ; zii zijn niei :we vrienden van bet oude geworden, en
zullen daarvoor hunne goede redenen hebben . Welke deze
redenen zijn, weet ik Bier ; want 1k, een zeer eenvoudig
Spectator, ben noch bepaald vri rd van bet oude, noch van
bet nieuwe, maar wel van bet goede en ware, dat ik overal
zoek, en ook zoo gaarne wil vinden bij deze menfchen ;
want ik zeg fret nog eens : zij zien er waarlijk veel to ernftig , to gemoedelijk, to vroom nit, om lets anders to willen , dan liefde, vrede , verdraagzaamheid en algemeen
hell . - Gij moest dit alles nu eens nader beredeneren met
uwen hupfchen Echtgenoot, wanneer uwe lieve kinderen ter
ruste zijn . Het is nu winter, en als gij des avonds met
uwen man bij den warmen haard zit, zorgc dan, dat gij
niet uitgepraat raakt ; lets, dat wel eens bij echtelingen
plaats grijpt . Maar, waarde Hilletje! fpreek toch nier over
dergelijke zaken, als gij eens op een Dames-falet moet
gaan ; men zoude u, en met regt, uitlagchen. Lees dan
liever eens een paar Modejournalen door, of een van de
beste vaderlandfche Romans, en nimmer bet onbeduidend,
maar welmeenend gefchrijf van
Uwen heilwenfchenden Vriend,
R--m .

den Spectator.
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(Geput nit bronnen, In de Koninklijke Bibliotheek to

Parijs voorhanden .)

In

de eerfle maanden van den jare 1733 woonde, to Paris,

in een hoog , zwart huis , in de flraat du Chantre, op de
tweede verdieping, een paar echtgenooten, die der geheele
buurt tot een voorbeeld van orde en huifelijkheid verftrekten . De man was lang, mager en van een phlegmatiek
uiterlijk, omflreeks de vijftig jaren oud, en fprak nook met
de andere huisgenooten . Offchoon toonkunflenaar van be .
roep zijnde, (*) leefde hij zoo geregeld, dat zelfs de kwaadaardigfle tongen niets tegen hem hadden in to brengen . Hij
ging alle dagen op dezelfde minuut uit, om les re geven,
en kwam telkens ook weder op denzelfden tijd terug . Dan
begaf hij zich in zijn vertrek, en nu werd de ftilte
in bet huis alleen afgebroken door de toonen van zijn
klavier of van zijne viool ; want hij fludeerde vlijtig . Zelfs
de meest kerkfche geburen vonden niets aan hem to bedillen ; want zijn beroep, als Organist bij de kerk van St. Croix,
bragt hem en zijne kleine, vrome huisvrouw fleeds bij alle godsdienftige zamenkomften . De goede, vriendelijke, ftillevrouw
van naauwelijks dertig jaren was even bevallig van gelaat,
als rein van zeden . Gedurig met huifelijk werk zich bezig
houdende, ging zij flechts nu en dan uit, wanneer zij eenigen voorraad moest inkoopen voor de huishouding . Zij
mengde zich nook in bet gefnap van praatzieke buurvrou .
wen, maakte zonder noodzakelijkheid geene kennis met iemand, maar beantwoordde evenwel met vriendelijkheid elke
vraag ; een bevallige glimlach vergezelde altijd hare woorden, en hare fpraak klonk zoo liefelijk, dat hare korte
gezegden den genen, tot wien ze gerigt werden, aangenamer waren, dan wanneer zij de fraaifle uitdrukkingen had
gebezigd . In weerwil van het eenigermate terugflootende voor(*) Onze Nederlandfche toonkunflenaars gelieveu zich to
herinneren, dat bet tooneel ParJjs verbeeldt!
pert .
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komen des mans en van de vooroordeelen, welke mdn destijds
overal tegen zijnen (land had, waren evenwel de beide echtgenooten in de ganfche wijk der flad zeer geacht ; en de
kruidenier, die zijnen winkel nevens den donkeren ingang
had, bleef nooit in gebreke, zijn ruig mutsje of to nemen,
wanneer de lunge, fchrale muzikant met zijn vrouwtje voorbijging. De groet werd akijd met zekere oplettendheid beantwoord ; dock men fprak daarbij geen enkel woord tot
elkander, en de kruidenier zeide weleens bij ziohzelven :
,, Dat zijn regc brave lieden ; maar met dat alles fchijnt die
lange magere niet weinig trotschheid to bezitten. "
Een eenig perfoon in huis had toegang tot de beide echtgenooten, - eene ongehuwde vrouw van zestig jaren, die
ook in flille afzondering leefde . Zij had een vast inkomen
vats drieduizend francs ; deze fom -- men bedenke, dat her
v66r honderd jaren was - gaf haar , in hare eigene oogen en
in die der buren, eene zekere meerderheid, zoodat zij bet
waagde, kennis met den muzikant en zijne echtgenoote to
maken . De oude jufvrouw, Mademoifelle D E L O M B A R D
genoemd, had een klavier, waarop zij niet flecht fpeelde, en
dikwijls de fymphonien van L U L L i en andere ilukken barer
jeugd herhaalde . Op zekeren dag, als zij van een reisje teruggekomen was, beving haar de lust , om muzijk to maken ;
doch tot haar verdriet vond zij bet klavier zoo ontftemd,
dat bet onmogeljjk was daarop to fpelen . Geduld was geenszins de hoofddeugd der oude lief hebfler van de toonkunst ;
zij wilde nu eenmaal op hear klavier fpelen, en her moest
dus terilond geflemd worden . Nu viel haar in, dat er een
muzikant in hetzelfde huffs woonde ; en zij zond hare dienstmaagd naar de tweede verdieping, om hem fpoedig to doen
komen . Het meisje kwam terug met bet antwoord, dat Men .
fieur, de gebuur , geen flemmer was, en men derhalve naar
een' ander' moest omzien . De jufvrouw fprak op een' berispenden Loon : ,, Gij doet uwe boodfchap ook flecht , B AB E r ! gij hadt den man zesendertig fous moeten beloven dat is de prijs ; dan zou hij wel gekomen zijn . " - „ Ja
maar," antwoordde B ABET, „ bet is geen man, Mademoifelle !
bet is een - Heer ." - „ Zoo, zoo, als bet een Heer is,"
hernam Mademoifelle D E L 0 M B A R D, „ dan then ik wel de
mocite to doen, dat ik zelve hem ga fpreken ." Zoo gezegd,
zoo gedaan . Zij kiopt aen, en zegt tot de vrouw, die opent
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,, Madame! woonc bier niet een muzikant ?" - „ la, dat
is mijn man, Mademoifelle !" -- Hier zijn zesendertig fous,
Madame! Zeg hem toch, dat hij terfond afkome en mijn
klavier itemme." - „ Mijn man, Mademoifelle! is, vooreerst, geen femmer, , en, bovendien, hij arbeldt thans, zoodat ik hem durf noch mag ftoren." - „ Maar, als hid een
muzikant Is, moet hij immers wel een klavier In orde kunnen brengen ? Nog eenmaal ,

Madame! ik wensch, dat hij

oogenblikkelijk beneden bij mij kome." - „ Nog eenmaal,
Mademoifelle! ik durf mijn' man thins volftrekt niec ftoren ." De goede vrouw had den tijd niet, om dit geheei uit
to fpreken ; want de oude kunstvriendin vloog, met eene vlug .
heid, welke men van haar niet verwacht zou hebben, naar
de naaste deur, en fond daar eensklaps in de fudeerkamer van
onzen toonkunfenaar . Deze zat in een' ongemeen grooten
leuningfoel voor eene met muzijk en boeken bedekte tafel, en
was zoo geheei verdiept in zijne bezigheden, dat hij de Ma-

demoifelle niet eens bemerkte . Zij fprak : „Monfeur! bier zijn
zesendertig fous ; 1k wenschte mijn klavier geftemd to hebben."
Geen antwoord. „Mademoifelle!" fprak chins de jonge vrouw,
„ gij ziet, dat hij niets hoort ; en zoo hij tr hoorde, zou hij
bet u zeer kwaiijk nemen ." Zonder daarop acht to geven, fchreeuwde Mademoifelle, zoo hzid zij kon : » Monfeur
bier zijn zesendertig fous. . ." Thins rigt de magere man
bet hoofd op , en faart de vreemde met een' ftrakken bilk
aan . Jufvrouw D E L O M B A R D herhaait, bemoedigd, haar
verzoek met eene zachtere fern ; doch de man fchijnt haar
niet verftaan to hebben . Hij zegt : „ L o v I z E ! waarom Mat
gij mij toch op eene zoo onaangename wijze foren ?" -„ Het is mijne fchuld niet," antwoordt deze verlegen ; „Mademoifelle wil volftrekt, dat gij haar klavier zult femmen ."
Hij herneemt : „ Mademoifelle ! gij zijt eene zottin ; dit is
het eenige antwoord , dat ik u geven kan ." Op bet hooren
van deze woorden kon de oude Dame zich niec linger be .
dwingen. Zij riep in drift uit : ,, Weet gij, Mijnheer! dat
gij met

Mademoifelle

D E L 0 M B A R D

woordde gemelijk : „En gij,

fpreekc ?" En hij ant-

Mademoifelle! weet gij, dat gij

aan P H I'L I P P E R A M E A U zesendertig four Medt , om uw
klavier to Itemmen ?"
De oude muzijkliefhebfer was ongelnkkig • niet zeer vertrouwd met de nieuwere muzijk . Zij kende noch la demon-
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oration du principe de l'harmonie , noch de quatre pieces
de clavecin, de eenige ftukken, welke R A M E A U tot then tijd
toe uitgegeven had. Het antwoord maakte daarom weinig
indruk op haar . Intusfchen werd zij evenwel door zijn ferm
wederwoord zoo zeer van haar ftuk gebragt, dat de kunftenaar op zachteren toon er bijvoegde : „ Ik ben geen ftemmer, en heb ook den tijd niet, om met uw fpeeltuig mij bezig to houden ; maar, zoo gij wilt, ga in de kamer hier nevens -- daar kunt gij op mijn klavier u oefenen , zoo veel
en zoo lang bet u lust." Dit gezegd hebbende, viel RAM E A U weder in zijnen ftoel , en floeg geen acht op de beleefde betuigingen, welke zij hem deed . Zij ging, beproefde
bet klavier een weinig, en begaf zich nu weder naar beneden
in hare kamer .
Den volgenden morgen liet Mademoifelle D E L o M B A R D
hare nieuwe kennisfen vragen , op welk uur zij hare opwachting kon maken . R A M E A U , die thans niet aan bet
werk was, ging terftond been, om zelf haar to halen .
Nu werd er veel over muzijk gefproken ; want de jufvrouw
was eene leerlinge van den beroemden c o U P E R I N, en wist
goed mede to praten over de kunst . Zij oefende zich vervolgens ook in de nieuwere muzijk, en leerde de bekwaamheid
van Karen buurman op prijs ftellen . Zoo ontitond er eene zekere vriendfch4ppelijke betrekking, althans wat Madame RAM EAU betrof ; want hij had gewoonlijk een' afkeer van alle
nieuwe kennisfen .
R A M E A U ging eenmaal in do week ten avondeten bij zijnen begunfliger,, den Heer D E L A P 0 P L I N I A RE, en eenmaal had hij eenen vriend bij zich op bet middagmaal . Deze
was de beroemde M A R C H A N D, wiens onderrigt hij genoten
had en wiens bekwaamheden hij hoogfchatte . R A M E A U
gaf ongaarne les , deels omdat hij zich tot iets hoogers beftemd gevoelde, deels ook dewijl dit onderwijzen hem niets
verder bragt. Daarentegen befpeelde hij met lust bet orgel
van St. Croix. Door de uitgave van zijn werk over de Har-

monie had hij zich den naam van een geleerd toonkunftenaar
verworven ; hij wilde echter nog meer, dan geleerd zijn, en
de loftuitingen van zijne kunstbroeders , welke hem kwamen hooren, veroorzaakten hem groote vreugde. Maar nu
had hij ook wel gewenscht , dat bet publiek, en wel een
groot publiek, hem mogt toejuichen . Kortom, bij hem kwam
de gedachte op , om voor bet tooneel to fchrijven ; en , of-
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fehoon hij nook iemand iets hiervan zeide , dit voornemen
hield help van nu of Heeds geheel bezig. Hij was intusffhen
reeds vijftig jaren oud, en gevoelde zeer wel, dat hij her
niet moest uitflellen, zoo hij nog iets wilde leveren en de
fchoone droomen zijner verbeelding verwezenlijken . Hij waagde her dus, aan H 0 u D A R D D E L A Al 0 T T E to fchrijven, en
dien om den tekst eener Opera to verzoeken. Maar D E L AM O T T E , die, gelijk meer andere dichters , niets van de mu-

zijk verftond en R A M E A U welligt geheei niet kende , had
den brief onder eene menigte van dergelijken aard vergeten, en
antwoordde dus niet. Dit veroorzaakte den toonkunflenaar
ongemeene fmart ; zijne aanvallen van zwaarmoedigheid kwamen
menigvuldiger terug, en dikwijls floor hij zich geheele dagen
in zijne kamer op. Hij befludeerde nu de partituur van elke
nieuwe Opera met de grootfle oplettendheid, en verloor zich
telkens in een diep nadenken, dat dikwijls met een' verdrietigen uitroep eindigde . a Hoc!" fprak hij dan, „ deze zijn
de lieden , welke men mij voortrekt ? - mij, in wiens kleinfle
compofitie voor her klavier meer ware muzijk is, dan in al dat
verward geraas , dat mesa thans eene Opera noemt ! Sedert
L U L L I is er in Frankrijk geen groot toonkunflenaar geweest, L A L A N D E misfchien uitgenomen ; maar die heeft
alleen voor de kerken gefchreven, en de Opera's van c oL A S S E geeft men ook reeds niet meer . Wat blijft ons
dan over? Monfieur D E B L A M O N T ; MOURET, then men
den toonkunffenaar der Bevalligheden genoemd heeft ? Nu,
die heeft ten minfle nog eenige gedachten ; maar DES T 0 UC H E s! en dan die C A M P R A!" . . . Na zulke uitboezemingen
liep hij dikwijs naar zijn klavier, en improvifeerde uren lang .
Zoo dacht hij dikwijls weder, om to fchrijven ; maar dan herinnerde hij zich op nieuw den brief aan D E L A M o T T E, en
de pen werd terilond nedergelegd . Hij zeide bij zichzelven
» War baat het? Wie toch kan uitvoeren - wie verflaat,
hetgeen ik fchrijve ? Zullen zij niet eveneens doen , als v66r
twintig jaren, een weinig v66r mijne reis naar Italie, to
Avignon, alwaar zij mijne eerfte proeven verachteden, omdat
dezelve hun to hoog waren ? Maar die toonkunflenaars in
Italie, die wisten mijne .hier miskende werken wel to fchatten . Neen, ik moet, om dat pijnigende raadfel op to losfen,
een tooneel, een orchest, een publiek hebben! Ik geloof,
dat men het nog geheel anders dan LULL i kan maker , en
beter ook. o , Ik zal , ik moet daartoe komen !" En nu ging
MENGELW . 1835 . NO . 2 .
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hij fpoedig naar buiten in de vrije lucht, alsof bet hem la
de clad to benaauwd ware ; en wanneer hij dan des avonds
to huis kwam en naar bed ging, zonder een woord to zeggen
aan zijne arme L o u I z E , die van alles niets begreep en even .
wel er innig deel in nam , o ! dan was ook R A M E A u zeker
niet gelukkig .
Een onverwacht voorval deed eindelijk onzen toonkunftenaar bet oitwederroepelijk befluit nemen, om zich aan bet
tooneel to wijden . Bij de mededinging naar den post van
organist in de St. Paulus-kerk moest R A M E A U voor D A-

o u iN,

een' beroemd' Organist, die hem evenwel niec even-

aarde, onderdoen . Van •d ezen dag of aan fcheen er in RAM E A u eene geheele omkeering plaats gebad to hebben ; want
hij begon nu een geheel ander leven to leiden . Hij hield
eensklaps op, les to geven . Hij ging geregeld alle dagen
naar den fchouwburg, en kwam telkens zeer laat, met geheel ontftelde wezenstrekken, to huis . Wanneer hij zich dan
in zijn vertrek opgefloten had, hoorde men hem nu eens
zingen of op de viool fpelen, dan weder zag men hem dan .
fen of lagchen en fpringen ; ja eindelijk ook wel den anders
zoo deftigen, zelfs ftijven man zonder degen uitgaan, de
pruik fcheef en den hoed op bet eene oor - kortom,
op eene wijze, die groote achteloosheid verried . De buren
bemerkten weldra deze in bet oog vallende verandering in
de leefwijze van den vroeger zoo geregelden, ftreng zedelijken man. Nu hadden de booze tongen ftof . De arme gade
was geenszins de laatfte, welke den ongelukkigen, voor
haar onbegrijpelijken ommekeer ontwaarde en beweende ;
want baar geliefde man fprak niet alleen niet meer met haar,
maar at ook bijna alle dagen buitenshuis .
Het was Paaschdag, en ten Lien ure bevond zich RAMEAv
nog in zijn vertrek, offchoon hij reeds ten vijf ure bet bed
verlaten had . Jufvrouw R A M E A U was in de kapel van de
ltraat St. Honord de mis gaan bijwonen . Doch hoe- groot
was, bij hare terugkomst, bare verbazing, hem nog to huis
to vinden, daar hij op bet orgel had moeten zijn! Zij ijlt
in zijne kamer, en daar ziet zij den eertijds zoo fomberen
man bij de vlool danfen ; en in welk eenen opfchik ! -- de
eene kous half aangetrokken, in pantoffels en nachtrok, met
de witte flaapmuts op bet hoofd ! Zij roept nit : ,, Maar,
Inijn lieve PHILIPPE! wat doet gij daar ? De groote mis
begint reeds . Gij verzuimt zeker uw kyrie eleifon ; want
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procesfie is nu reeds in bet koor terug. Haast u ; haast
u toch !" - „ Laat mij ongemoeid met uw kyrie," her .
nam R A M E A U ; ,, boor eens deze pastepied , en zeg mij,
of men daarnaar niet goed danfen kan!" Na bet uiten van
de

deze woorden begon hij weder op de viool to fpelen en to
danfen, zoodat de arme vrouw hem voor krankzinnig hield.
„ Maar, lieve man! bedenk toch , dat gij uwen post verliezen zult ; en dat thans , nu gij geene lesfen meer geeft !" „ Mijnen post . . . . then heb ik reeds federt drie maanden
niet meer . Ik nam mijn ontflag . Laat mij nu alleen, zoo
gij toch mijne pasfe pied niet hooren wilt!" Jufvrouw R AMEAU flond als verpletterd ; de post van Organist was nog
hun eenig middel van beflaan -- zij weende bitterlijk, en
zeide : „ Wat zullen wij aanvangen, als de achthonderd
livres, welke wij zoo zuur befpaard hebben, verteerd zijn?
Nu, deze wit ik ten minfle in bewaring nemen." Met deze
gedachten gaat zij fchielijk naar de commode, die den fchat
moet bevatten . Zij opent dezelve ; dock, o jammer ! in
plaats van achthonderd livres vindt zij flechts tweehonderd .
De arme vrouw ! Zij wist niet , wat zij denken , wat zij
beginnen zoude . Zij begaf zich naarMademoifelle D E LOMB A R D ;

en , dewijl haar hart van lang opgekropt verdriet

zoo vol was, verhaalde zij haar ganfche ongeluk aan de
vriendin, die van dat alles niets wist, maar wier vertroostingen juist niet zeer troostrijk waren . Mademoifelle kon
bet onbetamelijk gedrag van den buurman flechts op driederlei wijze verklaren : „ Of hij fpeelt, of hij drinkt, of
hij beeft eene minnarij ." Daar RAM EAU thans zoo zelden
to huis was, moest men wel denken, dat eene minnares
hem boeide ; zijn danfen en zijne uitbundige vrolijkheid waren duidelijke bewijzen, dat hij zich aan den drank overgaf,
en de vermiste zeshonderd livres konden flechts naar het
Mademoifelle D E L O M B A R D
fpeelhuis gewandeld zijn .
hield bet dus voor ontwijfelbaar zeker, dat de vrouwen,
bet fpel en de wijn de eenige oorzaken der afdwalingen van
RAM E A U wares . De arme L 0 U I z E kwam in hare woning

nog troosteloozer terug, dan zij geweest was . Zij vond
haren man gelijk zij • hem verlaten had, alleen met dit onderfcheid, dat hij thans eene gavotte in plaats van de pasfepied danfee ; en de ongelukkige was en bleef radeloos .
Intusfchen kwam de eerfle dag van Mei , de verjaardag
van Karen anders zoo geliefden r Ii I L I P r E . Sinds langen
G2
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tijd was bet gebruik, op dezen dag eenige vrienden op het
mlddagmaal to noodigen, en jufvrouW RAM E A U hield zich
aan die oude gewoonte . Destijds fpijsde men om half twee .
Ten een ure was R A M E A U , die reeds vroeg bet huis had
verlaten, nog niet terug . L o u I z E beefde van angst en
bekommering . Zij vreesde, dat hij misfchien den ganfchen
dag zoude uitblijven . Men kon de onrust op haar gelaat
lezen . Mademoifelle D E L 0 M B A R D brak eindelijk bet fiilzwijgen af. Tot de andere gasten zich wendende, fprak zij
„ Het is tijd, om aan deze zaak een einde to waken . Mijnheer RAMEAU moet ons bij bet nageregt eene verklaring
van zijn zonderling gedrag geven . De arme vrouw wordt
immers, als dat dus voortgaat, zoo Inager als haar deugniet
van een' man! Het is eene ergernis , welke niet mag en
niet kan voortduren ." Deze aanfpraak werd door alien beaamd, en ieder maakte zich gereed, om op zijne wijze den
gastheer de les to lezen . De gasten waren : Mademoifelle
DE LOMBARD, MARCHAND, DUMONT, Koster van
St . Croix de la Bretonnerie, (dien men echter bezwaarlijk
had kunnen bewegen , zoo boos was hij Op R A M E A u , dat
hij zijne dienst als Organist had opgegeven) en de Heer
B A Z I N, de kruidenier, welken jufvrouw RAM E A U had
genoodigd, dewijl hij de huisheer was, en zij niet zonder
angst aan den nabijzijnden betaaltijd kon denken .
Kwartier na een ure kwam R A M E A u . Hij fcheen eerst
verwonderd, gasten bij zich to zien, en wilde juist opheldering vragen, toen zijne goede vrouw hem met teederheid
een degenkwast en een paar met eigene hand vervaardigde
manchettes aanbood . Nu viel hem eensklaps in, wat dit bezoek to beduiden had . „ Goede , dierbare L 0 U I Z E !" riep
hij uit, ,, gij vergeet toch niets . Gij zijt veel beter dan ik.
Aan uwen verjaardag zou ik niet eens denken, zoo de kanonfchoten, welke then dag voor den Koning helpen vieren, mij denzelven niet in bet geheugen bragten . 1k heb u
nog nooit iets gegeven ; maar wees gerust -- dit jaar zal
bet anders zijn , dat verzeker ik u !" Offchoon wel vroeger
dergelijke belofte was gedaan, kon L O U I Z E zich echter
niet weerhouden, tranen van gevoel to florten - zoo weinig
blijken van liefde en deelneming had zij federt geruimen tijd
van haren man ontvangen!
Nadat ml R A M E A U zijne vrouw omarmd had, groette hij
beleefdelijk Mademoifelle DE L O M B A R D', reikte zijnen
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vriend M A R C H A ND vertiouwelijk de hand , wierp den Koster een' vriendelijken blik toe, welken deze, offchoon de
aangename geur van het gebraad hem den mond in een' vergenoegden trek deed plooijen, met een' bitcerzoeten grim .
lath beantwoordde ; voor den kruidenier eindelij1 maakte hij
eene meer of min itijve buiging, en deze deed wederkeerig
van zijnen kant hetzelfde . Nu plaatfte men zich aan tafel,
en was in den beginne zeer vrolijk ; doch tegen den tijd van
het nageregt begon eene zekere fpanning meer en meer merkbaar to worden. De gastheer was den ganfchen tijd zoo
aardig, zoo vriendelijk, zoo voorkomend geweest, en had
ook zijnen voortreffelijken bourgonjewijn, then hij zijnen
landsman noemde, zoo mild gefchonken, dat geen der gasten
het van zich kon verkrijgen, deze goede ftemming door vijandelijkheden to ftoren . Mademoifelle D E L O M B AR D had
wel beloofd, den eerften aanval to zullen doen ; dock haar
moed was intusfchen aanmerkelijk gezonken, en zij zocht
nu den Heer B A Z I N tot folk van haren heiligen liver to
maken . Vruchteloos poogde zij , door teekens en wenken
hem hiertoe ce bewegen . De kruidenier had rijkelijk gegeten, en dacht zeer verftandig : ,, Als wij nu beginnen to
kijven, krijgen wij niet m eer. t o drinken ." Hij hield zich
dus , alsof hij niets van dat alles bemerkte , en bleef intus
fchen zoet voorcpeuzelen . De oude Dame kwam nu ep den.n
inval, om den verkozen redenaar door eene drukking met
den voet een ondubbelzinnig teeken to geven ; maar zij trof
ongelukkig de lange, dunne beenen van den mageren gastheer, die gemelijk, met gebaren van misnoegdheid, vroeg,
wie er toch vermaak in had, hem zoo pijnlijk op zijn' likdoren to trappen. Mademoifelle D E L O M B A R D werd tot
aan de ooren rood . Zij vreesde, dat iemand , ten nadeele
van hare jonkvrouwelijke zedigheid, lets ergs mogc vermoeden ; en alle de overige dischgenooten zagen elkander verbaasd aan, wanneer juist het in de ftraat du Chantre ongewone geraas van een' wagen de algemeene opmerkzaamheid
trok . De wagen hield ftil voor het huis van R A M E A u, en
fpoedig daarop hoorde men de ruwe item van eenen be .
diende roepen : ,, Monfieur D E L A P 0 P L I N I i? R F ."
Op het hooren van den naam van P O P L I N I A R E rezen
alle de dischgenooten zeer onthutst op, en ontvingen, met
vele ftrijkaadjen, een' kleinen, dikken Heer in een zwart
fluweelen gewaad , dat rijk met goud verfierd was . , Is
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bet mogelij k , mijn waarde Heer !" flamelde R A M s A U , nog
een weinig verlegen, „ gij verwaardigt mij met uw bezoek,
en dat zonder mij vooraf to berigten ?" -- „ Vooraf berigten?" hernam de kleine man ; „dat kon men immers dan alleen doen, wanneer men wist, of gij nog leeft ; en federt
hoe lang ik daarvan niets vernam, dat kunt gij zelf bet best
uitrekenen . Doch geen woord meer hierover . War hoor ik,
R A M E A U! gij fchrijft eene Opera P Gij hebt Mademoifelle
p E T I T P A s heden morgen tot eene proeve uitgenoodigd ?

Ik wil hopen ., dat deze proeve nergens anders , dan bij mij,
zal piaats hebben . Mijne zaal is tot uwe dienst ; en war
de kosten betreft , dat is mijne zaak . Maar , zeg mij , wanneer zult gij dan eigenlijk aan her werk gaan ?" -- ,, Mijn
waarde Heer! de Opera is gereed ; ik heb er nu bijna drie
maanden aan gearbeid ." --,, Doch van waar hebt gij dan
een libretto gekregen ?" - „ De Abbd P E L L E G R I N heeft
bet mij verfchaft ; doch ik moest hem vooraf zeshonderd livres
ter hand flellen, om hem voor fchade vrij to waren, in geval van ongelukkig flagen." -„ War ? P E L L E G R I N heeft
zich door u zeshonderd livres vooruit laten betalen?
Ik
wenschte
-- n Nu , hij , een poeet, kon immers niet
weten, of ik in ftaat ware , eene goede Opera to leveren ." y, Nu , nu ; en hoe beet de Opera?" -- „ Hippolyte et Arieie ." -- „ Een heerlijk onderwerp ! En hoe is 't , wanneer
komen wij daarvan iets to hooren?" -- „ Ik denk, dat
nien binnen acht dagen wel de proef van bet eerfte bedrijf
zal kunnen nemen . " - „ Nu, tot wederzien dan ! Adieu,
lieve RAMEAU ! ik verbijd mij zeer, kennis met uwe familie gemaakt to hebben . Uw wijfje is inderdaad bekoorlijk,
en uwe oude moeder . . . ." voegde hij, met een' blik op Mademoifelle D E L O M B A R D , er bij . -- „ Neen," viel R A M E A U
hem haastig in de rede, „ Mademoifelle is onze butlrvrouw
en vriendin ." - „ Duizendmaal vergeving," dus voer de
goedhartige man, wien her lange gezigt der Dame niet ontgaan was, voort,
heb gehouden !

,, dat ik Mademoifelle voor uwe moeder
Zie, zoo gaat her, als men oud wordt!"

Nadat de Heer D E L A P O P L I N I~ R E aldus kennis met
alle de tegenwoordig zijnde perfonen gemaakt, en den waardigen M A R C H A N D op zijn vrijdags-concert genoodigd had,
nam hij affcheid van bet gezelfchap . Nu wierp L o U I Z E
zich met verrukking in de armen van haren man , oln hem
vergeving voor haar onregtvaardig vermoeden to vragen . De
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anderen itonden mede befchaamd en waren getroffen . ,, Dewijl gij , lieve vrieuden ! mijn geheim nu toch eenmaal weet,
wil ik ook langer niets voor u verbergen ," fprak R A M E A U
en nam hen mede naar zijn klavier, waarop hij de ganfche groote partituur van vijf bedrijven uitgewerkt had, en
die thans , met behulp van M A R C U A N D, uitvoerde . Allen
waren verrukt , en Mademoifelle D E L 0 M B A R D beweerde ,
dat alleen LULL I of R A M E A U zulke meesterftukken kon
vervaardigen . ,, Mademoifelle," hernam ae laatfte, ,, men
kon mij zeker nooit fchooneren en grooteren lof geven ; want
L U L L I is juist de geen , then ik boven alien bewonder, wiens
fchoone declamatie , wiens heerlijke melodie in de recitatives
ik, met de vrijheid, eenen kunitenazr betamende, poog na
to volgen en to evenaren." Jufvrouw R A M E A U weende van
vreugde en verbazing ; en ook D U M o N T , de Koster, vond
de muzijk voortreffelijk, maar kon toch niet nalaten, zijne
fpijt to betuigen, dat zulke fchoone dingen aan de kerk onttrokken werden en tot wereldsch gebruik zouden dienen .
M A R C H A N D was als betooverd, en zeide tot R A M E A U
„ Ik kende u , mijn waarde vriend I reeds lang als een uitmuntend Organist ; maar nooit had ik gedacht, dat gij lets
zoo voortreffelijks kondet voortbrengen . In uw werk is alles
nieuw ; en zeker , zoo bet orchest bet kan uitvoeren , zal en
moet deze Opera eene geheele omwenteling in de muzijk ver .
oorzaken ." - „Ik hoop ," hernam R A M E A U, „dat wij met
vlijt en geduld alle zwarigheden zullen to boven komen . Bij
de eerfte Opera van LULL I was bet immers nog veel erger .
Herinnert gij u niet, dat er destijds flechts twaalf violisten
in Parijs gevonden werden? Len jaar later beftond reeds
de beroemde vereeniging der vierentwintig vioolfpelers ; en
federt hebben wij nog aanmerkelijke vorderingen gemaakt ."
Gedurende de acht dagen, die tot bet affchrijven der partij en noodig waren, oefende zich RAMEAU met zijne zangers, welke toen, betrekkelijk gefproken, nog weinig ervaren waren , in bet eerfte bedrijf der Opera , en op den bepaalden dag vergaderde eindelijk een vrij talrijk gezelfchap
van lieden, die aan bet Hof en in andere hooge kringen leefden. Men kwam bijeen in de prachtige zalen van D E L A
P O P L I N I L R E . Offchoon IL A M E A U tot hiertoe , uit hoofde van zijne bedrevenheid in de theorie, zeer loffelijk bekend was, fcheen men evenwel zich niet to kunnen verbeelden, dat hij, reeds een man van vijftig jaren, nog met

92

PHILIPPE RAMEAU,

good gevolg zijn geluk zou beproeven op eene loopbaarf,
welke vooral jeugdige levendigheid en warm, gevpel vordert .
De ouverture begon . Gelijk alle ouvertures van dien tijd,
in een' minder bevalligen flijl gefchreven, had dezelve flechts
eene zeer onbeduidende. uicwerking. Het eerfle koor : 4ccourez, habitans des bois! werd iets beter opgenomen ; maar
dewijl de voorname Heeren zich to veel meenden to wagen, als zij bet eerst met handgeklap hunne goedkeuring to kennen gaven, werden ve :rfcheidene der volgende
ftukken met een diep ftilzwijgen aangehoord . R A M E A U,
die zelf bet orchest beftuurde, zag met groot verdriet, hoe
weinig uitwerking zijne muzijk deed . In al de trekken zijns
gelaats flond reeds de moedeloosheid to lezen, toen, na de
verrukkelijke aria : Plaijirs, doux vainqueurs, in een' hoek
der zaal, een man op zijn' floel klimt, en roept : „TrPs bien,
Terfond rigten zich alter
R A M E A U l c'est admirable!"
oogen naar den man, die zoo plotfeling zijne item verhief,
en dien men , wegens zijne niet zeer oogelijke kleedij , voor
een' ongenoodigden gast fcheen to houden . R A M E A U , de
item van zijnen vriend herkennende, riep van zijne plaats
hem toe : ,, Heb dank, hartelijken dank, M A R C H A N D 1
uwe goedkeuring is mij genoeg." De naam van M A R C H A N D
was zoo vermaard, dat ieder bet gewigt van diens goedkeuring wist to fchatten ; en bet laatfle koor van den prolog
eindigde onder cone algemeene en luide toejuiching . De eerst
geheel Met gunhige hemming was nu eensklaps veranderd ,
en alles , wat er meer volgde, werd met uitbundigen lof
ontvangen.
R A M E A U hoorde met innige vrengde de menigvuldige
gelukwenfchingen , en de blijdfchap hraalde den Heere D E
L A P O P L I N I~ R E ten oogen uit . Nu trail een vrij pover
gekleed man naar onzen toonkunftenaar toe, trok een papier
uit den zak, en zeide, terwijl hij bet in hukken fcheurde :
„ Gij kunt uwe zeshonderd livres terugnemen : wile zulke
muzijk maakt, behoeft geen borg to hellen voor bet good
gevolg ." leder was verheugd over doze handelwijze van den
armen dichter, P E L L E G R I N, wiens bekrompene omftandigheden men kende . Ook hij deelde in de loftuitingen , waarmede men den toonkunhenaar overlaadde .
Van nu of werd in de falons van niets anders , dan van
R A M E A U'S Opera gefproken, en de voornaamhe kunhenaars
van dien tijd badden reeds de hoofdrollen under zich ver-
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deeld . Evenwel ontbrak bet niet aan kabalen en listen, om
de uitvoering op de lange baan to fchuiven . De proeven
bij gedeelten begonnen eindelijk, en alles ging voortreffelijk.
Desniettegenil:aande wist de nooit flapende nijd, en de ijverzucht van muzikanten en componisten, zoo veel to bewerken, dat weldra bet gerucht in omloop kwam : de muzijk
van R A M E A U is grillig,flaanbaar,
onver, zonder .bevalligheid
en fmaak, op zijn best voor geleerden en liefhebbers van
het zonderlinge. Eindelijk brak de dag aan, waarop de hoofdproef zou genomen worden . Alle de kunftenaars waren op
hunnen post, in weerwil van de vijandige hemming, waarin
men hen had weten to brengen . Alles ging goed tot aan
bet tweede bedrijf. Doch toen men bier nu aan de vermaarde trio kwam, hield bet geheele orchest eensklaps op ; want
deze geheel nieuwe zwarigheid fcheen onoverkomelijk . R AM E A U verzocht zeer bedaard, dat men nog eenmaal zou
aanvangen . De orchest-meester was van meening, dat de
plaats niet uitgevoerd kon worden . ,, De eerhe maal misfchien bezwaarlijk," antwoordde R A M E A U ; „doch laat bet
ons flechts beproeven ; her zal gelukken ." Ook de tweede
poging had niet veel beter gevolg ; en nu moest R A M E A U
al zijn gezag doen gelden, om tot eene derde herhaling to
noodzaken, die eindelijk naar wensch gelukte.
Het ten tooneele voeren van eene nieuwe Opera was des .
tijds voor Parijs een merkwaardig lets , dat hooge belangflelling wekte ; want men kende daar toen flechts drie fchouwburgen : de Opera , de Franfche en de Italiaanfche Komedie .
Zoo was dan geheel Parts des morgens van den eerflen October L733 in beweging . Alle toegangen tot de Opera werden reeds vroeg als belegerd, en niet dan met veel moeite
gelukte bet onzen goeden R A M E A U, eene kleine, afgele .
gene loge voor zijne vrouw, Madenloifelle D E L 0 M B A R D
en zijnen vriend M A R C II A N D to krijgen . Zijne vijanden daarentegen, magtiger, doch minder edelmoedig, hadden overal
in de ganfche zaal bunne aanhangers en lieden, welke zich
als werktuigen lieten gebruiken . o, Hoe angflig klopte bet
hart der acme vrouw van den kunilenaar bij den aanhef der
ouverture! Hare vrienden poogden haar gerust to flellen ;
doch zij zelve badden moed noodig, daar van bet eerfle bedrijf of aan eene zoo geweldige kabaal in bet parterre zich
vormde, dat op de aanvankelijk reeds fpaarzame teekenen
van goedkeuring eene volkomene flilte volgde, die in de laatfc
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bedrijven van tijd tot did lleen door een afkeurend gemor
werd afgebroken . M A R C H A N D was woedend ; jufvrouw
R A M E AU viel bijkans in onmagt, en Mademoifelle D E L O Mwaagde niet to zeggen, wat zij dacht : zij vreesde
namelijk , dat dit ongeluk eene ftraf zijn mogt , die R A M E A U
overkwam , dewijl hij de Kerk voor bet Tooneel had verB A RD

laten . De toonkunftenaar zelf keerde zeer bedrukt naar zijne
woning terug. Hij fprak : „ Ik heb mij vergist ; lk meende,
dat mijn fmaak bevallen zou . Ik moet van de Opera afzien . "
Zoo was bet evenwel niet . De eigenlijke llefhebbers van
de Opera hadden zich , na de vertooning van bet ftuk , in
de koffijkamer verzameld ; maar niemand fcheen bet to willen wagen, zijne meening to zeggen over eenemuzijk, die zoo flecht
was ontvangen . D E L A P O P L I N I k R E had eindelijk de
ftoutbeid , dezelve tegen de groote menigte van bedillers to
verdedigen ; doch hij predikte voor dooven . ,, Laat ons
eenen toonkunftenaar vragen !" riep thaws de Prins D E c o NT I , en op hetzelfde oogenblik trad C A M P R A binnen . Deze

was een braaf man en geacht toonkunftenaar,, en had geen
deel aan de zamenfpanning tegen R A M E A U genomen . ,, Nu ,
wat zegt gi van deze muzijk?" vroeg de Prins . - „ Deze
Opera, Monfeigneur," was bet antwoord, ,, heeft zoo veel
fchoons, dat men daaruit wel Lien zulke ftukken zou kunnen
maken, als men ons heden ten dage opdischt ! Deze man
zal ons alien verdonkeren." Die uitfpraak trok de opmerkzaamheid en beviel ; bet woord ging vau mond tot mond,
en nu ontdekte men reeds bij de tweede voorftelling geheel
nieuwe fchoonheden .
De tweede Opera vond nog luider goedkeuring ; de derde
maakte at weder grooteren opgang, en zoo nam de roem
van R A M E A U met elken dag toe . Bijkang alle zijne werken
hadden nu , gelijk men in Frankrijk zegt , le plus brillant fuccPs . Eene zijner Opera's, getiteld Castor et Pollux, bevies
zoo ongemeen , dat een zijner tegenftanders , M 0 U R E T genaamd , enkel wit afgunst en fpijt krankzinnig werd ; in bet
Gekkenhuis to Charenton zon.g deze ongelukkige onophoudelijk bet koor der Demons in dit zangfpel : Qu'au feu du
tonnerre, enz .
R A M E A U was een der grootfte toonkunftenaars , die ooit
geleefd hebben. Hij alleen had den dubbelen roem , dat hij
de theorie meesterlijk verftond en een even zoo groot componist was . Met regt kin men hem den vader van de nieu-
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were muzijk noemen . Zijne ballet-flukken waren zoo gezocht, dat men langen tijd in Italie naar niets anders danfle .
In 1747 legde het befluur der

Opera hem levenslang een

penfioen van 1500 livres toe . Hij werd Kapelmeester des
Konings en tot den Adelfland verheven . Hij zoude juist de
St . Michaels-orde bekomen, toen hij, op den 12 September
1764, in hoogen ouderdom ftierf.

TOONEELANEKDOTEN EN BIJZONDERHEDEN VAN VROEGEREN
EN LATEREN TIJD .

D

e vermaarde Franfche Treurfpeler T A L M A , bewust van
de noQdwettdigheid der Historiekennis in zijn beroep , had de
Gefchiedenis gelezen en befludeerd ; en het is voornamelijk
hieraan, dat hij zijn vermogen toekent, om niet alleen altijd

zoo flerk, maar sevens Zoo juist to treffen . In een onderhoud
met Mevrouw D E C A M P A N liet hij zich aldus nit over
zijn vak ; waarin, voor Treurfpelers inzonderheid, meer ligt
opgefloten , dan in menige uitgebreide verhandeling over
deze even treffelijke als h oogstmoeijelij .k e kunst : ,, De Acteur(zoo fprak hij) heeft veel sneer bezwaren te • overwinnen,
dan de Redenaar . De laatfle heeft flechts zijne eigene gedachten nit to drukken ; hij vertoont altijd zichzelven, wanneer hij in het openbaar fpreekt ; maar de Acteur is verpligt,
zijne ziel, en om zoo to fpreken ook zijn ligchaam, to vormen en to wijzigen naar het bekende karakter of de gedra .
gingen der perfonaadje, die hij moet voorflellen . Hoe toch
kan men anders de groote hartstogten , de groote deugden
en ondeugden nabootfen, alsmede het karakter blootleggen,
dat elken perfoon kenmerkt ? De Acteur is verpligt , in zekeren zin, de ziel en het genie van denzelven to ontleenen,
om hem levend voor to flellen, die geen ander fpoor op de
wereld heeft achcergelaten, dan eenige trekken, door de
Gefchiedenis bewaard . Deze arbeid , ik meen zuiks to mogen zeggen, vordert vele volharding en overdenking . Elke
wanklank tusfchen oog en gebaar, gedachte en gelaatstrekken vernietigt de begoocheling, en zonder deze geene uitwerking ! Uw perfoon moet als tot fpiegel verilrekken,
waarin men ten duidelijkfte lezen kan, alwat er in uwen --of liever in den geest van hem omgaat ,, then gij voorflelt.
De flew, dat magtig hulpmiddel om de indrukken mede to
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deelen, moet ongedwongen, buigzaam, welluidend zijn, en
gefchikt om alle de toonen der ziel nit to drukken ; de ligchaamsbewegingen moeten dezelfde aandrift volgen en onderfleunen, zoodat hoorder en aanfchouwer, in derzelver volkomene overeenflemming, de eenswezigheid (identiteit) der
perfonaadje, die ten tooneele gevoerd wordt, herkenne ." .-Welk een zware eisch ; maar ook - welk een heerlijk ftreven!
De bekende

Duitfche Componist

V 0 G E L beyond zich in

behoeftige omftandigheden en geheel onopgemerkt to Par js.
Eindelijk had hij bet geluk, aldaar in een vurig vereerder
der toonkunst een' veelvermogenden befchermer to vinden .
Hem ten gevalle componeerde bij zijne eerfte Opera , Demofontes ; en zijn begunftiger wist bet zoo ver to brengen,
dat de Directeur der groote Opera dat werk aannam , en
hetzelve voorloopig aan zijn orchest, om bet eens door to
fpelen, voorlegde.

De Franfche nationaaltrots fchortte den

neus op voor de vreemde waar, ftaarde nu op de par .
tituur, dan op den Directeur, en mompelde onder elkander .
Van wien is dan die Opera?" - „ Van zekeren Heer
„ V O G E L? V O G E L? Dien kennen wij niet .

V O G E L . "-

Wie onder ons kept hem ?" - ,, 1k . 't Is een

Duitsch

muzikant, een regte drinkebrodr, die in alle kroegen rondloopt, en alle avonden met een' Duitfchen roes naar bed
gaat I" - „ Die zal ook war fraais ter markt brengen !" -„ ' t Is wet der moeiee waard, zijn charivari door to fpelen!" - De Directeur bragt de morrenden tot zwijgen, en
men begon de Opera to fpelen . Hoe verder bet orchest in
de ouverture kwam ; des to dieper werd ook de indruk der
compofitie op de verbaasde fpelers . Met elk nieuw muzijkblad keerde bet blaadje meer en meer ter gunfe van den
verachten vreemdeling ,

tot dat aan bet einde een algemeen

bravisfimo door de zaal klonk . V 0 GEL , die tot dusverre
heimelijk achter de fchermen had gefaan, trad nu eensklaps
to voorfchijn, boog zich voor bet orchest, en bedankte bet
voor deszelfs toejuiching .

,, Maar, niet waar, Mijneheeren !" voegde hij er fpotachtig nevens , „ gij zult toch nu
wet begrijpen, dat men zoo iets niet onder bet drinken van
een glas water voortbrengt ?" - „ Wet , drink zoo lang
en zoo veel gij wilt!" riepen nu alien, al fchaterend en
handenklappend, uit ; „ drink onzentwege wijn, zoo veel
gij maar bergen kunt : wij zagen bet reeds , gij fchenkt ons
geen

water!"
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Na de vertooning van Dots Juan werd de held des iluks,
toen de gordijn nog niet geheel gevallen was, reeds teruggeroepen . De meeste ftemmen kwamen van boven, nit den
Engelenbak, anders gezegd het Paradijs . Don Juan ontrukte
zich aan de handen der Furien, die hem ter Helle fleepten,
fchreeuwende : „ Laat los ! Laat mij los ! Niet in de Hel I
„ Hoortgij dan niet, dat bet Paradijs mij roept?" -- Deze
komedie in eene komedie werd niet weinig toegejuicht .
G A R R I C a en S T E R N E fpraken met elkander over de
vele dubbelzinnigheden, die op het tooneel werden gezegd .
„ Inderdaad," riep S T E R N E, „ wie zich veroorlooft, de„ zelve nit to flallen , moest in zijn eigen huis gegeefeld
„ worden !" -- Lagchend hernam G A R R I C K : „ Gij woont
„ in een huurhuis , Met waar?"
Een echte fnuifneus droeg beftendig twee doozen, en wel
eene van goud en eene van papier - machee , bij zicb . In
een' der Par jfche fchouwbt?rgen zich bevindende, wilde hij
uit laatstgenoemde een fnuifje nemen, maar vond dezelve
niet in zijn' zak . In den waan , dat hij die doos op zijn'
lesfenaar had laten liggen, greep hij naar zijne gouden, zich
voor then tijd met dene foort van fnuif vergenoegende. Na
verloop van eenige minuten zulks willende herhalen, mist
hij de gouden , en vindt , in ftede daarvan , zijne papiermacher doos . „ Onverklaarbaar!" zegt hij bij zichzelven ;
maar , de doos openende, valt hem een klein brief je in
bet oog, met de woorden : ,, Pardon, Monfieur I on lWait
„

trompl ."

.

Een Tooneeldicbter, wiens eerite werk, uit achting voor
zijnen naam , door het publiek met verfchooning was bejegend, waagde eene tweede proeve, en werd nu openlijk uitgefloten. „Ha!" riep de vergramde Poeet, „nu zie ik klaar,
• dat het ganfche publiek uit domkoppen en van fmaak ont• bloote menfchen beilaat !" - „ Ziet gij dat nu eerst?"
vroeg een der omflanders ; „ ik heb die opmerking reeds
• gemaakt, toen uw eerfte fluk gegeven werd ."
Franfche tooneelfpelers nit eene kleine clad zouden, in een
der Departementen, C R i B I L L ON's Rhadamistus en Zenohia vertoonen . Bij het declameren van den regel :
De quel front ofez-vous, foldats de Corbulon
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riep een der aanfchouwers : ,, Zeg dan c R E R 11. L o N 1 Ik
,~ heb het biljet gelezen . Die komedianten nit de binnenlle .
„ den rabraken alle namen."
D U F R E s N Y had fchier zelden het geluk, een tooneelfpel zbb to zien uitvoeren, als hij bet had zamengefteld .
Zijne ftukken in drie bedrijven moest hij vaak tot ddn - die
in vijf, tot drie bedrijven inkorten . „ Hoe!" zeide hij eens,
onverduldig, ,, zal bet mij dan nooit mogen gebeuren, een
tooneelftuk in vijf bedrijven to doen fpelen 2" - „ Zeer gemakkelijk," hernam de Abt P E L LEG R I N ; „ maak flechts
eene komedie in elf bedrijven ; men zal er zes affnijden, en
er zullen u vijf overblijven ."
Eertijds waren, in alle Franfche binnenileden, de Acteurs
in bet kluchtfpel tevens verpligt, in bet treurfpel de rollen
van vertrouwden to vervullen . Een van dezen, PER C E V A L,
wien het aan geen talent, behalve bet tragifche, ontbrak,
werd door den vermaarden L A R I V E , die Indrornachg wilde
geven, met eene kleine rol in dat treurfpel belast ; en, hoe
ook P E R C E V A L hem bad , die aan een' anderen, daarvoor
meer berekend, op to dragen, niets mogt baten . Als naftukje
was een klein zangfpel beftemd, her verloren Lam, waarin, gelijk bekend is, een fchaap de fpil is, waarop het
draait . De flagter, die hetzelve aan het tooneel moest leveren , was eene goede kennis van P E R C E V A L. Hij ging bij
hem, zeide, dat hij belast was, den knaap, die het beest
moest geleiden, op bet tooneel to brengen, en koos den
domflen jongen nit den winkel uit . Gezamenlijk begaven zij
zich naar den fchouwburg en achter het tooneel . In het
vijfde bedrijf van het treurfpel liep hij haastig naar den
jongen . „Rep u!" zeide hij tot hem ; „de Directeur is regt
boos ; hij roept om uw fchaap ." P E R C E V A L had bet
oogenblik uitgekozen, waarin Orestes, in voile woede, zegt :
Pour qui font ces ferpens qui

fiflent

fur vos rites P. . . .

De jongen, die in goeden ernst meende, dat de Directeur
tegen hem raasde, vloog op bet tooneel, en bragt het onnoozele fchaap voor de voeten van L A R I V E , zeggende
„ Schreeuw maar zoo niet, Mijnheer ! daar is bet all" Men verbeelde zich de verwarring van den treurfpeler, ter-
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fond door eene werkelijke razernij gevolgdI Woedend viel
bij op den flagtersjongen, zoo wel, ale op het fchaap aan ;
en to midden van de krachtige vloekwoorden van Orestes,
het gefchreeuw van den jongen, het geblaat van het fchaap,
en het fchateren van het yolk , viel de gordiju.

DE DIPLOMATEN MELEBOEREN.

De wereld is in rep en roer ;
„ Des morgens fchelt de mellekboer" Dit deuntje uit mijnen kinderdag
Stond voor mijn' geest , en wekte een' lach ,
Toen fluks daarna de melkverkooper
Gevolgd werd van den krantenlooper .
„

Ziet men de krant flechts even in,
Het referein krijgt dieper zin
De wereld is in rep en roer ;
Waardoor ? wel, door den mellekboer !
„ De wereld" zijn bier alle ftaten ;
„ De mellekboeren," diplomaten .
Zij toch , zij fchellen onbefuisd,
En fchrikken elk, die vredig huist,
Ontijdig op uit zijne rust,
Die alle leed en zorgen fust ;
En wat zij ons voor melk verkoopen . . . .
Men kent ze, die met zuivel loop en!
't Schort inderdaad niet aan de melk .
Maar aan de melkers : dit weet elk,
Die van den milden landbouw leeft,
En eerlijk ieder 't zijne geeft .
Mogt elk zijne eigen beestjes hoeden,
De melk zou fteeds den melker voeden .
Maar vreemde melkers zijn, helaas!
In vele vruchtb're landen baas,
En vatten bij de horens aan
De koeijen, die daar weiden gaan,
En melken, in vergulde koppen,
De fpenen tot de laatfte droppen
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Dat vocht, behoorlijk aangelengd
En afgeroomd, verfpild, geplengd,
Verzuurd foms door bet lange ftaan,
Dat bieden zij de volken aan,
(o Wrange vrucht van 't llinksch bemoeijen !)
Als zuivel van -- hunne eigen koeijen.
o! Vraag bet waar en wien gij wilt,
At geeft de koe ook nog zoo mild,
't is zeker , dat bet nooit gedijt ,
Zoo gij er zelf geen bass van zijt,
Maar and'ren 't beestje voor u melken,
En de opgezette fpeen doen welken .
Uit Frankrijk fproot bet heilloos kwaad .
Hij , die atom uit melken gaat,
De wijdberuchte Talleyrand,
Verrigt bet op den Franfchen trant ;
Hij ftreelt de koe , die hij komt nad'ren ,
Om listig 't zuivel in to gad'ren .
Vereend met Palmerf'on en Grey,
Het oog gevest op vreemde wet,
Trok 't vruchtbaar Belgie hen aan,
De koeijen, die daar grazen gaan,
En 't zuivel, dat, door 's Landheers hoede,
Zoo mildlijk vloot en welvaart voedde.
Men nam den Landheer weide en vee ;
De ondankb're boeren deden mee ;
De onnooz'le koeijen zagen 't aan ;
Wat kon bet flomme vee befiaan?
Wie zou bet van 't geweld verlosfen?
Vergeefs gefleund op Belgifche osfen !
Een nieuwe Landheer, die naauw weet,
Hoe cow of ox in 't Belgisch beet,
Geen vee- of akkerbouw verflaat,
Maar enkel hoe men beefftuk braadt ,
Werd nu, als pachter, uitverkoren,
En land en zuivel gaan verloren .

i)E DIPLOMATEN MFLKI3OEREN .

Thans melkt een Talleyrand de koe ;
Een Grey reikt hem den emmer toe ;
Een Palmerflon langt hem bet touw,
Zoo 't beest een' pout foms roeren wou ;
En , 't vocht vergaard in vreemde vaten ,
Words naauw den hoer de hui platen .
Zoo ging bet alwie, fnood of laf,
Aan vreemde melkers toegang gaf !
Zij merg'len, als men hen niet fluit,
Meest de arme koe to deerlijk nit,
En, met haar teelt ter flagt gedreven,
Doen beide vaak ontijdig fneven.
'k Las onlangs, dat de koepokftof,
Regtmatig voorwerp van elks lof,
Hem , die cen koe , tot eigen baat ,
(Ligt was bet wel een diplomaat!)
Gemolken had , de kinderpokken
Naar eigen huid was komen lokken . (*)
o , Mogt bet alien dus vergaan ,
Die naar eens anders zuivel ftaan 1
Kreeg Talleyrand en Palmerfton
En Grey, en wie er meer verzon
Te melken onze of vreemde koeijen,
De pokken, voor zijn flinksch bemoeijen!
Driewerf gelukkig Nederland,
Waar men de vreemde melkers bant!
Veel liever de emmers omgefchopt,
Dan zulk een' boon to laf verkropt,
Dan de eigen melk van vrije beemden
Ontvangen, afgeroomd door vreemden!
Zij vlammen reeds op 't koeijenland ;
Maar nad're vrij een fnoode hand !
De koe heeft horens, wij een vuist,
Die juk en melker bet vergruist ;
De ferme Landheer waakt voor alien,
Die eigen zuivel mint en ftallen .
f )

Niet de koepokken ; zip Letterbode, 1334 .
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NAAR HET ALLEMANNISCH VAN HEBEL . (1)
1.
DE ZOMERAVOND .

0, lueg barb/ Wit t#rb b'$unn fo rilueo .

Kljk

toch die goede Zon eens aan,
Nu zij vermoeld naar huis zal gaan :
Zij ziet zoo mat en zweec en hijgt ;
Kijk, hoe ze een' boncen zakdoek krijgt,
Een wolkje, blaauw met rood doormengd,
Dat ze aan heur gloeijend voorhoofd brengt.
Zij heeft ook 's zomers rust noch tijd ;
De dag duurt lang, de reis gaat wijd,
En arbeid vindt zij overal ,
Op veld en berg, in huis en dal ;
En wat haar ziet, en wat ze ontmoet,
't Vraagt alles haar om licht en gloed .
Hoe menig bloem, die welig tiert,
Heeft zij met bonte verf verfierd ;
Al dronk het bijtje keer op keer,
Nog vroeg de bloem : „wilt gij niet meer?"
Zoodat den kever, ongenood,
Een lekker dropjen overfchoot. (2)
Zij maakte menig' zaadknop vol,
Die door heur' invloed rijpte en zwol .
De vogel heeft zijn' krop gevuld,
En heel den dag daarvan gefmuld ;
En geen, die zich tot flapen zet,
Moet met een lekge maag naar bed.
En waar een kers hangt, klein of groot,
De Zon kleurt haar de wangen rood ;
En waar een halm flaat op het veld,
Of waar de voile wijndruif zwelt,
Zij gaf ze kracht en groei meteen,
Of king er 't groene loof om been .
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Op 't bleak eld was ze heel den dag,
£M bleekte't linden, dat ar lag ;
De bass aingt w01 eeti vrolijk lied,
Maar dankt hear voor heur nioeite Met,
Ei% Loch bog droogt f!:e, op tak en touw,
Het waaNhgoed van de bleekersvrouw .
Ze is bier en waarlijk overal ,
Zoo ver de zeis , in dreef en dal ,
Door halmen (need en fcheutje en heel ;
Zij maakte 't alles droog en geel .
Het is toCh wonderbaar en mooi
Des morgens gras en 's avonds hooi .
Zie, daarom fluit ze, mat en moe,
Wel zonder liedje de oogen toe.
Geen wonder, dat ze taalt naar bed,
En ze op then berg zich nederzet .
Zie, hoe ze voor het laatfte lacht ;
Daar zegt ze ons alien goeden nacht!
Nu gaat ze ; kijk, daar is ze heen
Haar ziet de torenhaafi alleen ;
Die heeft nog niet genoeg , en flaat
Het vrouwtje gi in 't nachtgewaad .
Foei, rekel, bloos bij dat gezigt ! . . . .
Geen nood, het rood gordijn fchuift digt .
Dat goede wljf! Zij' heft in hufs Het fpijt me - als elk ban ons heur kruis .
Wis leeft ze met heur' man filet goed ;
Komt ze in de deur, hij neemt zijn' hoed .
'k Wed, dat hij nu wel komen zal
Zie, bij die dennen flaat hij all
Hij draalt zoo Wig ; waar blijft hij wel?
't is als mistroawde hij halt fpel .
Mijnheer de Maan , kom , wees niet bang ; (3)
Uw vrouwtje flaapt gewis reeds lang .
Nu ftaat hij op, en kijkt in 't dal ;
De kikvorsch groet hem overal .
H
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Mij dunkt, wij moeten van bet veld .
Hij , wien 't geweten knaagt noch knelt,
Gaan de oogen zonder lied wel digs :
Zwaar werken maakt bet flapen ligt .
Ohs hooi fflaat klaar, en 't wijfje wacht .;
D u s , vrienden , alien goeden nacht !
II .
DE ZONDAGQCHTEND. (4)

et $amotig bet ;UM 'Sunntfg gfett .
,, Kom, Zondag," zegt de Zaturdag ;
„ Nu al war mod is rusten mag,
„ En ik naar bed bragt iedereen,
„ Die rust behoeft en flaap meteen,
„ Schiijnt bet mij even zoo to gaan
„ Ik kan al op geen been meer faan . "
Ei hoor, de klok flaat middernacht,
En Zaturdag verlaat de wacht ;
De Zondag zegt : „ thans ben ik baas I"
Hij fluit zijn deur , maakt geen geraas,
En wrijft den flaap zich nit bet oog,
En ziet de fterren na, omhoog.

Hij geeuwt tot dat de fcheemring naakt,
En 't tijd wordt, dat de Zon ontwaakt .
Hij zoekt heur huis en venfler op,
En wekt haar met een zacht geklop
„ Kom, lieve Zon, de tijd is daar !"
„ Ja," zegt zij , „ ik ben aanflonds klaar ."
En zachtkens op de teenen gaat,
En vrolijk op de bergen ftaat
De Zondag daar. Hem onbewust,
Ligt alles nog in diepe rust .
Hij fluipt in 't dorp, dat geen bet ziet,
En wenkt den haan : verklik mij niet t
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Doeb als men eind'lijk ook ontwaakt,
En 't zoet der nachtrust heeft gelmaakt,
Zoo ftaat hij daar in zonnegloor,
Kijkt hier en daar de venfters door,
Met blikken, vriendelijk en goed,
En bonte bloemen op den hoed .
Ht meent het goed, maak daarop ftaat ;
't Verheugt hem, als men lang en laat
Nog ligt, en meent het is nog nacht,
Schoon ons de Zon befchaamt en lacht ;
Daarom kwam hij zoo zachtkens aan,
En ziet gij hem zoo vriend'lijk ilaan .
Hoe glimt. en glinftert weide en hof
In morgendauw van zilverflof!
Hoe lieflijk waait de lentelucht,
Met bloem. en bloefemgeur bevrucht !
Zie, 't bijtje is bezig : 't weet gewis
Niet, dat bet heden zondag is .
Hoe heerlijk fchoon, hoe fserlijk flaat
De kerfeboom in meigewaad,
De bonte tulp in uchtendblos,
't Viooltje in half verfcholen dos ,
De zonnebloem in blinkend goud
't Is of men 't Paradijs aanfchouwt !
En 't is daarbij zoo plegtig flil,
Of niets den Zondag hind'ren wil .
Geen kar, die than de ftilte ftoort ;
Geen voermans zweepflag, then men hoort :
Het : . goeden morgen I heerlijk sneer!
Verneemc men enkel, en niets meer .
Het vogeltje zings luid en blij
„ Wees, lieve Zon, wees welkom gij I
„ Gij fchittert wel aan hooger fpheer,
„ Maar fchijnt ook in ons nestje neer ."
Zie, 't distelvinkje is al gereed,
Als In zijn zondagspak gekleed !
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Is 't al z66 last I Do kcrltklok luidt ;
De Leeraar treedt zija wonir g nit .
Pink me cen der bloemen, die dear flaan,
Maar laat vooral bet fief er nan ;
Dan, kindlief, kleed u kore en good,
Maar toch met bloemen op deft hoed . (5)
III.
BIf EErt GRAF .

SOW =1l/ ftbiaf Mat im tbuele Mctt !
Slaap wel , faap wel in 't koele bed !
Al ligt gj hard op klant en klult,
Her deert uw moede leaden Wee :
Slaap zacht en wd1I
Hat dekbed ligt u digt an dik
En boven 't hart hoog opgefehucl ;
Toch flaapt gij door ; her drukt u niec :
Slaap zacht en wdl !
Gij flaapt en hoort mjjn roepen pier,
Mijn kiagten en mijrt zuchten niec .
Waar' 't becer zoo gij 't hooren kost?
Neen, waarlijk niet !
Gij ligt daar wdl en hebt her goed
Had ik een plaatsjen aan uw zij',
Ik lag In vrede naast u near,
En had bet wdl .
Steeds flaapt gij door, fchoon heel den nacht
De kerkklok flee van zwligen weet,
Offchoon des nachtwachts fchel geroep
Her dorp doorklinkt.
En als het blikfemt door de lucht,
En wolk bij wolk van donder kraakt, Hoog dr-ajft de bui u over 't boofd,
En wekt u nier.
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En wit u van den ochtend vroeg
Tot's avonds last bekommerd heeft,
Het kwelt u en bezwaart u nlet
In 't ftille graf.
Gij ligt daar wdl, en hebt bet goad ;
En wat gij ook hadt door to Run,
Doet thins, Goddank 1 in 't knele zand
U niet meet zeer.
Indien lk daarom naast u lag,
Dan hadden wij bet beide wdl ;
Thans zit ik hier, en heb geen' troost
In 't grievend lead .
Doch mooglijk ras , zoo God bet wil,
Komt de avond van mijn' zaturdag,
En dan .- dan geeft de koster mij
Een bed als u .
Als ik dan lig en niet meer zacht,
En 't „goeden nacht1" gezongen Is, (6)
Dan fchudt men mij bet dekbed op,
En bide daarbij .
Dan rust ook ik zoo zacht als gij ,
Dan boor ook ik de kerkklok niet ;
Wij flapen tot bet uchtendrood
Van zondag vroeg .
En als de zondag eind'lijk daagt,
En Eng'len zingen 't morgenlied,
Dan ftaan wij met elkander op,
Verkwikt en wdl .
Een fchoone kerk ftaat, nieuws gebouwd,
Te blinken in den morgenglans .
Wij flaan en zingen aan 't alraar :
,, Hallelujah!"
J . BRESTER, AZ.

(1) J o H A N N PETER H E B E L, een ZwitJersch Hoog
leeraar,, v66r weinig jaren overleden, als dichter ook door
HERDER , G O T H E en J A COB I geroemd, als mensch door
ieder, die hem kende, bemind . Zijne dichtftukjes zijn in
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den Zwaabfchen of Zwitferfchen tongval gefchreven , lien hij ,
naar de of lemannen , de oude bewoners des lands , den Allemannifchen noemt. Het zijn eigenlijke volksgedichten, zoo
eenvoudig , oorfpronkelijk en naif, dat ze als't ware voor zich
eene nieuwe dichtfoort vormen . Men vergelijke N . G. V A rr
K A M P E N , Handboek der Hoogduitfche Letterkunde , II . 590,
alwaar men eene zeer goede- Hoogduitfche vertaling van H EB E L's fchoonfle ftuk aantreft, ook in onze taal overgebragt.
B I L D E R D IJ K'S Vroli/kheid is eene zeer vri/e navolging
van H E B EL'S ne ¢B'fdng In (lice . Deze mijne proeven zijn
vercalingen en geene navolgingen, verre, zeer verre beneden bet oorfpronkelijke blijvende, doch ook gefchreven
alleen voor hen , die dit laatfte niet verftaan. Moge geoefender hand dan de mijne H E B E L overzetten , en bij ons
even bekend als C L A U D I u s maken ; lets, waarop hij weinig
minder aanfpraak dan deze heeft .
(2) Dic couplet is in bet oorfpronkelijke zeer fchoon :

Men

10Cumif bet fit of ftaf fIett /
unb tuft ftbatmante 3'atbe 3fett /
unb mengem %mmif 3'ttinbe Be /
unb gfeft : Qe#tD gnug unit tWitt no Meth'?
unb '# CbAfetit bet jfnteno
bocb au 0 (€riopfif ubetcbo .
(3) Men vergeve mij deze mannelijke Maan, in bet origineel eigenaardiger dan in onze taal . Ik wilde bet waarlijk
poetifche denkbeeld niet aan eene kleingeestige taalgezetheid
opofferen . Maar waarom met bet verperfoonlijken ook altijd
alleen de Zuider Mythen gevolgd ? In de Noordfche Goden .
leer toch is MA N I de broeder van s o L , en deze laatfte de
BefluurSTER der zonnepaarden .
(4) Ik heb van een enkel denkbeeld nit dit versje elders
gebruik gemaakt .
(5) Op bet platte land in Zwitferland is men, gelijk op
vele plaatfen in Duitschland, gewoon , versch geplukte bloemen ter kerke mede to nemen, die men elkander, zoo als bij
ons de reukfleschjes, aanbiedt .
(6)

NO fuennf ifg / nuts numme ftbjnuuf /
unb fuenn ffe '# $c0iotfeb gfunge Den /
fe febuttle fit met VPectfbett uf/
unb
00utbf'ott!
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'Zi)Utbt OOtt! De aanvang of bet ritournel van eels
lied, dat bij eene begrafenis aan het graf gezongen wordt .
De Vertaler .
INVALLENDE GEDACHTEN BY AENHOUDENDEN REGEN .

Eens fat ick in mijn buys alleen ,
En keeck door 't raem naer buyten been,
En fagh hoe in een oogenblick
De regen alles maeckte als flick,
En fonder poos , met vlaegh by vlaegh,
Al klettrent ilortte naer omlaegh .
En dan weer keeck ick in mijn boeck,
Maer had geen lust tot onderfoeck ;
't Weer was gevaren in mijn hooft,
En had 'er alle geest gedooft .
Ick fat to kijcken dan een poos
Door 't venferraem, gedachteloos .
Wat de oore hoort, wat de ooge fiet,
't Is regen, regen, anders niet!
Maer 'k fprack in 't eynde dus my aen
Mijn fiel, laet u foo niet verfaen ;
Waeck op en peys of in dat nat
Niet fchuylt een rijcke leeringhfchat .
Ey , denck daerover nae , mijn geest !
't Is even goet, als dat gy leest .
Toen keeck ick weder door bet glas ,
En fagh hoe alles doncker was ,
En hoe de wolcken 't fonnelicht,
Eylaes ! onttrocken aen 't geficht ;
Maer hoe men duydelijck toch fagh,
Het was Been nacht, maer overdagh .
Toen dacht ick, onfe levensloop
Is even foo noyt fonder hoop,
Als noyt een dagh heel doncker is,
Alfchoon by 't heldre fonlicht mis .
Geen tegenfpoet, foo bangh en naer,
Of daer is uytkomst in 't gevaer ;
Geen wegh, foo glibbrigh en Coo glat,
Of daer zijn gidfen op bet pat ;
Geen noot, foo hoogh, geen fmert, foo groot,
Of daer is uytkomst van den doot .
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Toen keeck ick weder door de ruyt,
Maer alles fagh nogh eender uyt,
En wat men hoort, en wat men feet,
Is regen, regen, anders niet!
De wandelpaden waren leegh ;
Een enckle maer , in ftraet en f eegh ,
Liep door de regenvlagen voort,
Maer had voor wie hem vroegh geen woort ;
Want wie 'er liep, die liep niet luy,
Want flaegh al erger wert de buy .
Toen dacht ick, och , foo menigh man,
Soo langh by nogh betalen kan ,
Soo langh de fon van 't aertfche goec
Nogh hare ftralen blincken duet,
Soo langh by geeft een keurigh mael,
Heeft vele menfchen in fjn fael ;
Maer nauwlijcks armer wort de diseh,
Maer nauwlijcks geeft by vleysch noch viseh ,
Maer nauwlijcks f%vijght bet feestgeruys,
Of velen blijven ftil in buys ;
En nu en dan een enckle maer
Vertoont fich in bet openbaer ,
Eh blijft by water en by wijn,
By regen en by fonnefchijn,
By ftorm en ftilte, nacht en dagh,
Gelljck als by to voren plagh .
Toen fagh ick een die langhfaem liep ;
Ick fchoof bet venfter op en riep
Hey, vrient, waerom loop jy foo lay? -- Wel, ginter is 't dezelfde buy . -Al lagchent hoot ick 'c raem weer dicht,
Maer dacht, welfaligh die fijn plicht
Met foo een ijfervasc befluyt
En flalen wil kan voeren uyt,
Dat geene vreughde of fmert den man
In 't minst aen 't wancklen brenghen kan!
Welfaligh die met vasten tree
Op 't levenspat f jn voeten fet
Hy is voor vallen best bewaert,
Die wandelt langhfaem en bedaert .
Wie voort wil maecken al to fuel,
Loopt dickmaels naer een waterbel .
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Wie al to driftigh voorwaert trees,
Het bloemenplucken licht vergeet ;
En, wie die nutte faeck vergat,
Hy kan niet rughwaert op fjn pat .
Nogh dacht Ick om den tragen gast,
Die langhfaem door den regen plast,
Toen eensklaps 't vrolijck fonnelicht
My weer verhelderde 't geficht .
Ick gingh terflont naer buyten toe,
En noyt was 't my foo wel to moe.
Soo quam nae regen fonnefchljn,
Soo komt 'er vreught nae angst en pijn .
Des, vrienden! klagen meught gy wel
By bitter lijfs- en felsgequel ;
Want ochi het menfchelijcke hert
Is niet gevoelloos voor de fmert :
Maer Loch, ick bid het u, bedenc1tt,
Dat lieht de morgen uytkomst fchenckt ;
Want even feker als de fon
Met glans to fchijnen weer begon,
Soo feker fal van lijdenspijn
Verblijden eens 't gevolghe zijn.
Utr . 1534 .
R . P . V.

Bij HCT LEZEN VAN Z . M' . BESLUIT, DAT, B{1 DE STEDELIJKE SCHU?TERIJEN, EENE WI?TE BIBS IlE TEGENWOORDIGE STREEP ZAL VERVANGEN .

Juich, Belg! jnich, leger van de Maas!
Raas, tier en fpeel nu vrij den baas ;
Spot, fchimp en laster blij to moe ;
Verdwenen is des meesters roe ;
}Iernienw uw fnoeven van weleer ;
Het witlat-leger (*) is met meer !
Een bier vervangt de breede ftreep,
Die u van angst de borst bekneep ;
Schoon gij die altoos ver kondt zien,
En vaak nog tijdig mogt ontvli.en .
Wie, die uw foutheid teug'len mag,
Verloort ge eens eerbied en ontzag? . . .
(0) Eene benaming, onder welke, na den Tiendaagfchen Veldtogt, de ttedelijka Schutterijen in Noord•B elgil algeuteen bekend ziju .
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Maar weet, hij waakt, de heldenteelt,
Schoon than met bies voor ftreep bedeeld ! -Gij, flrijders voor oud-Nederland !
Wij fleunen op uw dapp're hand .
Zorgt, eer de bengel ons betrekk',
Dat ook de bies hem fchrik verwekk' !
H . C. DRESSELHUYS .

DE GALG OP DE SANDWICH-EILANDEN INGEVOERD .

erhaalt men van eenen reiziger, dat hij, op eene hem
V
onbekende kust fchipbreuk lijdende en aan bet strand geworpen, en bij bet ronddwalen eene gaig in bet oog krijgende,
verrukt uitriep : ,, Den Hemel zij dank, ik ben in een befchnafd land!" - zoo mag dan ook als een bewijs van voort .
gaande befchaving op de Sandwich- eilanden vermeld worden bet oprigten eener tijdelijke gaig . Ziehier de aanleiding
tot dit bedrijf. De misdaad van moord was door twee inlanders aan den perfoon van eenen Spanjaard bedreven, alleen om de kleederen, die hij aan had . De moordenaars
werden onmiddellijk gevat, en als gevangenen naar bet Fort
gebragt, waaruit een derzelven middel vond om to ontko .
men. Men was in bet eerst verlegen, hoe net den gegrepen
misdadiger to handelen, maar liet zich door de Misfionarisfen en
Confuls (?) overreden, om met hem op Europefche wijze to
werk to gaan . Er werd dus eene gaig opgerigt, beftaande
uit eene dwarskoord, aan twee kokosboomen, achttien voet
van den grond, vastgemaakt, waaraan in bet midden een
blok was bevestigd, door hetwelk bet touw liep, waarmede
de inlanders den misdadiger, met een' drop om den hals,
zouden naar boven trekken, om hetzelve vervolgens om een'
der boomen vast to binden . De man werd ten verhoor gebragt onder de gaig, alwaar de Opperhoofden, Zendelingen
en inwoners vergaderd waren . Terwijl deze beraadflaagden,
en nog weifelden omtrent de wettigheid van bet hangen,
werden de eilanders ongeduldig, waarfchijnlijk om ooggetuigen
to zijn van zulk eene hun vreemde flrafoefening ; zij deden
den patient een' ftrik om den hals en trokken hem op, befparende alzoo den Regters alle verdere vertoogen over bet onderwerp . - Benigen tijd daarna waagde het zijn medepligtige,
denkende dat alles reeds vergeten was, om nit zijnen fchuilhoek weder huiswaarts to keeren . Hij werd evenwel gevat en
in bet Fort opgefloten, waar hij bij ons vertrek nog zat .
Daar den Opperhoofden intusfchen niet aan bet verf'and kon
gebragt worden, waarom twee menfchen moeten boeten voor
den moord aan eenen bedreven, is bet wel mogelijk, dat
deze man weir in vrijheid gefteld worde .

ME

N

GELWERK.

VERHANDELING, OVER DEN AARD, DEN OORSPRONG
EN DEN STICHTER VAN HET ST . SIMONISMUS .

Door
N . SWART .

(*)

.lusfi longtemps que let dogmes univerfels de l'immorts .
lite de lame et d'un Dieu fepard de la mature dveilleront de nobles espdrances ; ausf longtemps que les
mots facres de ptre, de mere, d'dpoufe trouveront
quelque fympathie daps le coeur des hommes, le Saint
Simonisme ne reviendra point tine religion nationals .
Le Semeur.

I

emand onzer tijdgenooten heeft een opzettelijk werk
over bet merkwaardige gefchreven, dat de laatfle ruitn
halve eeuw heeft opgeleverd . (t) Inderdaad, de veranderingen , de groote gebeurtenisfen , de nieuwigheden , van
welke dezelve getuige was, zijn ongeloofelijk . En nog
houdt de onrustige wereld, vooral de onrustige menfchelijke geest niet op , to woelen en to gisten , allerlei op
to leveren en Inenigmaal ook weer even ras to verflinden . Frankrijk is inzonderheid bet brandpunt, waar dit
onverdragelijk licht, in heeten gloed verkeerd, zijne flralen uitfchiet, die zich vervolgens over de wereld verfpreiden. Voor Frankr#k was bet ook bewaard, bet
Christendom verouderd en onbruikbaar to verklaren, en
(*) Voorgedragen in het Departement Leeuwarden der Maatfchappij : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
(f) V A N D E N H U L L, over de belangrijkheid eens zestigjarigen ouderdoms.
DIENGELW . 1835 . NO . 3.
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eene geheel nieuwe Godsdienst uit to vinden , om betzelve to vervangen, -- wat zeg 1k? to vervangen,neen!
de teugels, welke bet (daar) reeds lang had laten vallen, met
de oude , ja met meerdere kracht en klem op to vatten, dan
deze in den bloeijendfien tijd van bet Pausdom , of ooit
voorheen, nog immer gevoerd waren . Het is zoo , deze
herfenfchim is bijna reeds voorbijgegaan . Het St. Simonismus is allerzijds een voorwerp van minachting en befpotting geworden . Er was echter een tijd, dat bet groote
vertooning en opzien baaxde. Meer dan can dagblad ,
door bekwame pennen gefchreven, was aan deszelfs
vorfpreiding toegewijd . De voarnaamfie fteden van bet
urtgebreide, en zelfs andere naburige rijken, ontvingen
deszelfs Apostelen in hun midden, hoorden derzelver
prediking, en zagen fomtijds kweekfcholen, als gemeenten onder zich gevestigd, in kloosterlijke afzondering, als eene maatfohappij in de Maatfchappij levende . Wie
derhalve , die de zaken oppervlakkig beoordeelt , en bet
Christendom uit geene min geringe beginfelen tot de
heerfchappij der wereld ziet opgeklommen, ja M A H ore E D van eon' kameeldrijver tot den aangebeden Profeet
van honderdduizenden geloovigen verheven, moest niet
nieuwsgierige blikken op dit wonderverfchijnfel vestigen ,
en nadenkend vragen : wat zal van dit alles worden ?
Niet gewoon de dingen naar de uitkomst to fchatten ,
acht ik bet dan ook nog der moeite wel waardig, opzettelijk bij dit onderwerp fill to ftaan , en naar den
card, den oorfprong, den flichter dezer nieuwe Staatsen Wereldgodsdienst to vragen . Meent niet , G . T ., dat
ik u hot algemeen bekende breedvoerig zal voorftellen ;
alsof dagbladen en vlugfchriften van onderfcheiden aard,
misfchie ook wel tijdiger voordragten van deze of eene
andere plaats , daaromtrent niet genoeg hadden gezegd .
lean ., min voarewan is, de zaak dieper op to halen,
uit de algemeene en Freiiifcke gefchiedenis toe to lichten,
vervolgons s T, s j M o r en zijn werk war nader to lceren kennen , en met een befcheiden oordeel en aanwending to onzen nutte to fluiten .
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Er beflond , en ontflond ten minfle, gewis nooit eene
Burgermaatfchappij zonder Godsdienst . De laatfte en diepfte nafporingen do gefchiedenis doen ons dezelve vrij algemeen als de moeder en de kweekiler van elke zoodanige vereeniging kennen. (*) Tempels zijn de oudfte en
prachtig[le gebouwen, Priesterregering de eerfle, welke
wij bij uitgebreide volken aantrefFen . En verhief zich
bier en daarr het zwaard al boven den herdersflaf of de
wigchelroede, zoo gunde voorzeker de wereldfche opper.
inagt gaarne de naaste en niet zelden des to vastere
plaats aan de geestelijke heerfchappij . Blijkt dit bij de oudfle
Monarchijen in bet Oosten en Zuiden, bij Egyptenaars,
Hindous en Japanners, en heeft een keurig Geleerde van
ons land (j-) hetzelfde ten aanzien der Grieken bewezen,
de Joodfehe gefchiedenis, ons alien uit den Bijbel zoo bekend, flaaft dezelfde waarheid . Men heeft wel beweerd, dat
de Aartsvaderlijke regering de alleroudfle is , en daaruit
zelfs bet Goddelijk refit van den erfelijken Monarch willen afleiden ; alsof de oudfle zoon immer de heerfchappij
van den vader had ontvangen, en die wederom op zijnen
eerstgeboren overgebragt : waardoor eene lijn van Vorften
zou ontftaan, die , zonder bier en daar eene noodlottige
breuk of eene minzame verdeeling des gebieds, tot A D A M
reiken moest. Maar, hoe zeer Wij A B R A H A M, I Z A K
en j A K o B , als onafhankelijke hoofden van hunnen
clam , zoo gij wilt , bet Koningfchap , maar ook evenzeer het algemeene Priesterfchap zien bekleeden - het
fchijnt, dat God de overvoering van dit uitverkoren geflacht (ten einde het bijeen to houden) naar Egypte, onder
bet oppergebied van deszelfs Koningen , noodig achtte.
En wij hooren na then tijd wel van Oudilen en Hoofden
of Vorften der ilammen , maar van een algemeen Opperhoofd uit R U B E N of j u D A vernemen wij geen woord .
De Leviet M o z E s wordt hun tijdelijke leidsman , als
Gods dienaar. En niet zijn zoon , maar zijn knecht
j o z u A, volgt hem als zoodanig op ; tot dat, na hunne
vestiging in het Beloofde Land , deze post geheel ver(') H E

E R E N'

s Idea, doorgaans . (t)
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dwijnt , en , alleen bij bljzondere ongelegenheid, door de
aanftelling van hetgeen onze vertaling Regters noemt,
meestal flechts gedeeltelijk en voor een' tijd weer wordt
vervuld. (*) Voor het overige blijft het , zoo als het
van den beginne was geweest : ieder ft am , en elk geflacht tot denzelven behoorende , regeert zichzelf door
zijne Oudften of Vorften , en de algemeene band, die hen
to zamen tot een yolk verbindt, is . . . . I E 1-10 V A,
zijn Heiligdom , zijne Priesterfchap en de wetten , die
van daar zijn uitgegaan . Het fchijnt echter , dat deze
regeringsvorm wel inzonderheid voor de kindschheid van
eenen Staat gefchikt is ; want reeds vinden wij den Priester E L I met een aanhoudend Regterfchap , als eenen post
des vredes , bel Teed , hierin , welligt met nog volkomener magt , door den Leviet S A M U E L opgevolgd, van
wien het yolk eenen Koning vordert en verkrijgt .
Zoo wij ons vervolgens tot den lateren tijd en onze
westelijke wereld bepalen , wij zien daar veelal hetzelfde
plaats grijpen . Immers , bet is bekend , dat ooze tegenwoordige befchaving, ons nieuwer Europa , eene eigene
fchepping is , als 't ware uit de bouwitoffen van vroegere tijden en afgelegener volken zamengefteld . Na de
inflorting van het Romeinfche rijk en de overffrooming
der Barbaren vormde zich deze fchepping langzamerhand
uit den ruwen bajert . En het was wederom eene foort
van Godsregering , zoo veel mogelijk naar het voorbeeld
der Joodfche ingerigt , die zich voor gansch Europa in
bet oude Rome vestigde . Gij weet , dat de Pausfen zich
Stedehouders van God noemden, die Koningen en Keizers wijdden en ontwijdden , en landen en volken wegfchonken . Dit echter ging even min als voorheen zonder tcgenkanting en deeling met den wereldlijken arm in
(t) V A N D E R P A L M'S Bijbel voor de Jeugd, 8fte Stukje.
Voor bet overige is mijne voorname bron omtrent de gefchiedenis geweest : Der S T . S I M 0 N and die neuere Franz fifehe Philofophie, Yon F R A N S W I L H E L M C A R O V L . Ook
ben ik aan een ftukje nit bet Franfche Tijdfchrift : Religion
rt Christianisme, herinnering voor zeker -oogpunt verpligt .
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bet werk ; tot dat de Hervorming een geheel ander aanzien aan de dingen gaf , maar ook de Godsdienst , op
vele plaatfen, des to naauwer aan den afzonderlijken Staat
verbond, en met de uiterfle jaloerschheid over derzelver bewaring en zuiverheid waakte . Het is eerst bij
onzen leeftijd, dat de denkbeelden van vrijheid in bet
godsdienftige , zonder eenig verband met de taatsregering , openlijk zijn uitgeroepen , en datt zich in NoordAmerika een Gemeenebest heeft gevestigd, waar de Staat
zich met deze belangen geheel niet bemoeit . Doch , bij
al deze vrijheid en de tallooze en grenzenlooze verfcheidenheid van denkwijze in dat bloeijende land , beftaat
ligt nergens meerdere godsdienftigheid, dan juist daar .
U op deze wijze, als 't ware, de hoofdrol doende
leeren kennen, welke bet geloof aan de onzigtbare wereld bij bet befluur der zigtbare to allen tijde heeft gefpeeld, beoogden wij daarmede u op de befchouwing van
s T . s I M o N en zijne onderneming nader voor to bereiden . Doch , vbbr wij regtflreeks van hem fpreken, om
hem als een' nieuwen, fchoon dan mislukten, ftichter der
jongfte Theocratie to beoordeelen, moeten wij vooraf een'
bilk op zijnen tijd en op die wereld flaan , voor welke
hij zijne flichting noodig achtte .
Vestigt dan uwe oogen in bet bijzonder op 's mans
vaderland, op Frankrijk . Alwie met de rijke en befchaafde letterkunde van hetzelve eenigzins bekend is ,
weet , hoe zeer dir , in vele opzigten , eene eigene wereld uitmaakt. De Franschman vooral befchouwt bet
als zoodanig. Als de zetel der befchaving , die wel wetten en vormen aan anderen mededeelt , maar dezelve van
hen niet ontvangt , kan hier , zijne achtens , geen gebrek beflaan , dat elders , al ware bet dan ongevoelig en
flechts in de kiem , ook niet zou aanwezig zijn . En er
moge onder dit alles veel zelfmisleiding loopen-, Spanje
en Italie vroeger, Engeland en Duitschland later, molten belangrijken invloed op Franfchen fmaak en Franfche wijsgeerte hebben gehad ; zoo veel is toch waarheid,
dat bet karakteristieke daaronder niet verloren ging ; dat
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de Franfchen bet dadelijk hunne eigene kleur mededeel-

den, en dat althans Been .Pari/zenaar ooit met bet vreemde,, als zoodanig, pronken zal ; gelijk de ganfche averige
wereld de dwaasheid heeft , zich op Par6ij'che mode en
fmaak to verheffen . Slaan wij eenige bladzijden der ge .
°chiedenis van Frankrajk op .
Bekend is het , dat de Hervormirg , door . U T u E R
en i:ndercn, aldaar grooten opga ng maakte . Het is wear,
Been land diet de nieuwe leer geheel terug. In Spanje
fchoot 61j woxtel ; in Italie werd zij met moeite onderdrukt, en de, zuidelijke Nederlanden fpatteden ten deele
in ijver VOGr dezelve uit. Maar in Frankrjk gaf zij
aanleiding tot worflelingen, die den geheelen Staat fch .okten, en het moest een groot deel zijner nijverfte en heste
burgers uitwerpen of vernielen, om den naam van Robes oudflen zoon, door hare Koningen gevoerd, onbezoedeld to houden . En , was het kwaad daarmede verholpen ? Zonk bet nu , als LVpan e en Belgie, in doffe
domheid weg, en hechtte zich aan onveranderlijke vormen ; of zocht het , als Italie , haren eenigen troost en
vergoeding in fchoone kunst , bij onbeperkt natuurge .
not ? Neen, de Franfche geest bleef levendig, en teelde ook
op den akker des Christendoms menig nieuw en vreemd
gewas . In Frankrz7k ontflond het Janfenis7nus , in kerkorde, leerbegrip en flrenge tucht met Rome verfchillende.
Daar vormde zich de Gallikaaafche kerk , met hare eifchen en beperkingen van 's Paufen onfeilbaar gezag .
Derwaarts waaide in lateren tijd de wijsgeerte van L o c t R
uit het Protestantfche Engeland over, en ontving er
eigen vorm en geest . Nu fl:ond v o L T A I R E op , met
het gif der Britl e Deisten gevoed , die aan hetzelve
door zijn vernuft, door zijneil roem als dichter err fchrij,
ver, voor den geest der Franfchen volkomen gepast,
nieuwen glans en aanlokkelijkheid . bijzette . Aan hem fIQQt
zich cene geheele fchool van wijsgeeren , naar hat voorname, door hen gezarnenlijk bijeengebragte werk, Encyclopedisten genoemd, die deels door hunne on .gemeene bekwaamheden , deels door het gezag hunger diepe
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wetenfchap , de vreemdfte en gevaariijkfte dhnkbeeklen
omtrent Godsdienst en zedekunde in aanzien bragten .
Nu brak de #laar&omwenteling los , voor geen kleiu deal
door deaf wijsgeerte voortgebragt , gevoedfterd en be .
ftuurd . De Godsdienst van den Staat werd to eeneniaal
vernietigd . De volilagenfte verwildering van denkwfjze
en zeden vermeesterde inzonderheid het opkomende ge.
flacht . Ja , toen, na verloop van weinige jaren , w aP 0 L E 0 N althans eenig gezag aan de openbare Eerdienst wilde wedergeven , en , vervolens , het herftelde
Kouingsgezag alles in het oude fpoor moest terugbrengen,
bleek het klaar : Frankri7k, zijne hoofdftad, zijne voor.
name bevolking, heeft geen Godsdienst ; het is aardsch,
uit de aarde , zonder anderen teugel ., dan het geweld ,
in de hand des magtigen .
Thans fchijnt u zeker de weg gebaand, om den nieuwen
o R F E u s to doen optreden . FrankrJk is den ouden
band ontfprongen, en Frankriik is het hood der we .
reld ; het neemt geene zeden of wetten van andere volken over, die, trouwens, 6f reeds in haren ftroom ge .
voerd, wel fpoedig in hetzelfde verderf moeten florten ,
6f, federt eeuwen onveranderd, geen voorbeeld voor het
geestigfte yolk der aarde kunnen wezen . Maar, om ons
den aard zoo wel, als den oorfprong van bet St . Simonismus beter to kunnen verklaren, hebben wij nog eenig
terugzigt op den loop der zaken in het groote Rijk noodig .
De omwenteling was, in Frankr~ft geem voorbijgaandd
onwe~r, dat flechts eenige verwoestingen en sevens misfchien eenige zuivering en vruchtbaarheid achterliet . Om
haar niet met den Vefuvius to vergelijken , die een Pompeji of Herculanum onder zijne gloeijende lava begraaft,
om er nieuwe , geheel veranderde fteden en volken op
to doen verrijzen ; het was althans eene geheele omkee .
ring, die zij to weeg bragt . Al de rijkdom van dat, in
zichzelve zoo rijke als fchoone land, was tot daartoe
in handen van weinige bevoorregten uit den adel of de
hooge en kloostergeestelijkheid, wier uitgebreide goedeten door den armoedigen en verdrukten landman, wn-
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der vlijt of overleg en noodwendige hulpmiddelen , werden bebouwd ; terwijl de voorname, nog altijd belangrijke inkomften, door de eigenaars veelal in bet weelderig Paris, of eenige andere groote ftad, inzonderheid
aan voorwerpen van pracht en genot werden befteed .
Gelijk nu hierdoor eene zekere onveranderlijkheid van
fortuin ontlond , zoo heerschte ook weinige algemeene
begeerte naar lotsverbetering ; en de Franschman, die zich
ligt aan alles gewent , genoot , rijk of arm, bet leven
op zijne wijze . Nu, daarentegen, voor ver bet grootie
gedeelte aan de natie vervallen verklaard, en bij ftukken
in bet openbaar verkocht, geraakten deze goederen , menigmaal voor fpotprijzen , in de hand van burgers en
boeren . En niet alleen onder dezen ontftond, bij bet gevoel van eigendom en vrij genot , op kind en kindskind
vererfd , eene meerdere nijverheid ; maar ook dezulken ,
welke zich in dezen handel dieper hadden geloken, vonden daar eene nieuwe bran van rijkdom . Ja , de zucht ,
om bet meestmogelijk voordeel van zijn' grond en voortbrengfelen to trekken , deed vooral de natuurkundige wetenfchappen, tot hiertoe aan genees- of krijgskunst meestal
toegewijd, aan allerlei takken van nijverheid dienstbaar
worden . Industrie werd bet voorwerp van openbaren.roem ;
en, daar deze zoo wel fchatten aanbragt, als zij fchatten, am er in to flagen, vorderde, werd rijkdom boven
alle andere voorregten van geboorte of rang tot bet doel
van aller heete verlangens gefteld .
Welverre, derhalve, dat de ongelijkheid door de voorgevallene verandering zou zijn weggenomen, en de klagten der armen geftild, was niet flechts de begeerte to
meer geprikkeld, maar ook bet lot des onvoorfpoedigen,
wien elke weg tot verhef ng openflond, doch die bet
vermogen miste om hem to bewandelen, aan dat van
De Fortuin hernam
TANTALUS gelijk geworden .
daarenboven hare oude grillen ; de verdienfle kwijnde
niet zelden naast de pralende ijdelheid, en deze verkwistte of begroef den rijkdom, die in de handen van
gene onberekenbaar nut zou kunnen ftichten . Trouwens,
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waar ziet men in de maatfchappij deze ongelijkheden ,
deze verkeerdheden en de duizend jammeren niet, die bij
eene betere verdeeling er} fchikking fchijnen weggenomen
to kunnen worden ? Wie flort niet fomtijds tranen over
zulk eene wereld, en ftaart -- niet met de oudheid op bet
verloren paradijs of de aanftaande gouden eeuw, maar
op die betere toekomst, waar de buik en de fpi/ze zullen zi n to mete gedaan ?
Doch wij zagen bet, T ., deze troost was in Frankrffk naauwelijks meer aanwezig . En de menfchenvriend,
die op verbetering oogde , floeg op bet tijdelijke en bet
uitwendige zijnen blik . Waar hij echter de gefchiedenis
als voorbeeld raadpleegde , daar wees zij hem de Godsdienst als den ftevigfen band der maatfchappij, als bet
voorname middel aan , om elk met zijn lot en lotsbedeeling tevreden to maken . Op den tegenwoordigen voet
(wie wraakt dit oordeel ?) kon bet niet blijven : alles
woelde ; alles ftreefde naar verhooging en verrijking .
Frankrt k, half Europa was eenen ziedenden pot gelijk,
dreigende bet betere gedeelte met zijne hette en zijne
laagfte en flechtfte befanddeelen to overftorten . En wat
anders kon dezen ftroom ftuiten, dan eene geheele hervorming, eene geheele terugvoering tot then ouden ftaat,
door bet hoogfte gezag geheiligd en met bet beste beleid befuurd , welke de verbeelding onzen s T . S I M a N
fchijnt voor de oogen to hebben getooverd'1
Doch leeren wij hemzelven, als de vrucht der gefchetfte tijdsomflandigheden, oak nog wat nader kennen .
Geboren den 17 April 1760, behoorde hij tot eene der
beroemdfte familien van FrankrJk, en vond in zijne
vooronderftelde afftamming v a n K A R E L D E N G R 0 0TEN de eerie krachtige aanfporing tot hooger ftreven .
Men zegt , dat hij , als jongeling , zich elken morgen
met den toeroep liet wekken : „ Sta op, beer Graaf!
gij hebt groote dingen to verrigten ." Op zijn zeventiende jaar trad hij in krijgsdienst, nam fpoedig daarop
deel aan den Noord-flmerikaanfchen bevrijdingsoorlog,
werd Adjudant Van L A F A 7 E T T E, en maakte, onder
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o U ILL A en W A S 111 N G T o N, twee veldtogten mede .
Volgens latere betuigingen, nam hij reeds toenmaals voor,
het voortfc hrijden van den menfchelijken geest tot een onderwerp zijner nafporing to maken , om daarna der toenemende befchaving cene krachtige hulp to bieden . Gelijk
de omwenteling en toeftand der 4merikaanfehe gewesten de Franfche geestdrift, door hunne wijsgeeren voorbereid, algemeen ontvlamde, zoo zag ook hij hierin den
aanvang van een geheel nieuw ftaatkundig tijdperk .
Hij doorreisde vervolgens onderfcheidene landen, zocht
zich met derzelver vorderingen en behoeften bekend to
maken, poogde een kort begrip van alle menfchelijke
kundigheden to verkrijgen , en nam , als 't ware , eene
eerfle proef van praktikale toepasfing, in het ftichten, to
zamen met zekeren Pruisffcher, Edelman, eener industridle inrigting, aan welke eene wetenfchappelijke volmakingsfchool was verbonden .
Intusfchen barstte de Franfche revolutie uit, aan welker bloot verftorend geweld hij geen deel nam , maar
over wier oorzaak , en het middel om de I waal to ftuiten en ten beste to rigten, hij ernftig nadacht . Hij
meende de eerfte (de oorzaak) in het verval der katholijke leer federt L U T Ii E R's tijd to vinden, en het
laatfte (het middel) niet in de herftelling van dat verjaarde > maar in deszelfs vervanging door een nieuw algemeen ftelfel van leer en tucht . Dit bleek nader in
zijn antwoord op N A P o L E o N 'S vraag, door het Inftituut voorgefteld , naar de vorderingen der wetenfchap
federt 1798 , derzelver dadelijken toettand , en de middelen om Karen voortgang to begunftigen ; want hierin,
zoo wel als in zijne brieven aan zeker Genootfchap,
verweet hij den geleerden van onzen tijd het geniis eener
algemeene Philofophie, die de verfchillende wetenfchappen tot thn verbond , en riep hen op , om door zulk
eene alles vereenigende theorie (in plaats van den ouden
katholijken eendragtsband) de Eriropefche maatfchappij to
B

reorganiferen .

De latere herflel)ing van het Koningfchap deed hem
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denkbeelden niet opgeven. De outwikkeling der nij-

verheid in het nieuwe Frankrifk moest, volgens hem,
maatfehappij en regeringsvorm noodwendig eene andere
houding en karakter fehenken , en hij poogde inzonderheid aan de lieden dezer werkzame klasfe bun gewigt en
de rol , die, zij to fpelen hadden , to doen kennen .
Maar zijne eigene rol, als werkelijk deelnemer, liep
sneer en meer ten einde. Zijn vermogen was gefmolten ;
bij moest de kosten der uitgave van zijne werken meerendeels door vernederende inzamelingen bijeenbrengen, wend,
in weerwil van al zijne infpanning en pogingen , door
weinigen gevolgd, of fpoedig weir verlaten, en eindelijk
aan zijn lot prijs gegeven . Gelooven wij echter zijne
latere aanhangers , dan heeft dit lijden , hetgeen hem tot
wanhoop bragt en ter naauwernood van zelfmoord weerhield , zijne gedachten eerst regt gezuiverd, en tot dat
hooger ilandpunt gevoerd, van hetwelk zij de zaken befchouwen . Hij ftierf den 19 Mei 1825 , en zijne laatfte
waorden tot de weinige leerlingen , die hem amringden ,
waren deze : „ De peer is rijp ; gij zult ze plukken."
Hoe zij dit hebben pogen to doen , is , in. het alge.
ineen , bekenei. Door opzettelijk daartoe ingerigte tijd
£chriften, zijn de nieuwe denkbeelden, wenfchen en voor :ftellen inzonderheid bekend gemaakt . Vervolgens is als eene
kern der nieuwe maaxfchappij daargefteld, die men hoopte, door overreding en voorbeeld, meer en meer in gang
to zullen doen vinden . Men beproefde daarbij nu ook
de levendiger kracht eener openbare prediking ; waartoe
zendelingen en volkplawtingen (als voorheen kloosters
en Risfchopsftoelen) in onderfcheidene ftreken werden
gevestigd.
Doeh , het words eindelijk tijd, dat wij a de nieuwe
leer zelve doen kennen . Ziet hier , hoe wij die door
den aanhang vinden opgegeven : „ M o z E s heeft de
„ menfchen de algemeene broederfchap beloofd ; J E a U s
„ heeft ze voorbereid ; s T . S I M 0 N verwczenlykt de;
„ zelve . De algemeene keuk komt met hem tot fand .
„ Het rijk van c E 9 A II houdt op ; eene vreedzame maat-
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fchappij treedt in de piaats der krijgshaftige . De kerk
„ beheerscht het wereldlijke en het geestelijke, bekleedt
„ de uitwendige en de inwendige regtbank . Wet en/chap
„ en nwerheid zt~n heilig ; want zij dienen, om het
„ lot der armen to verbeteren , en hen Gode nader to
„ brengen . De maatfchappij beftaat uit Priesters , Geleerden leerden en Lieden van Bedrijf ; de regering uit de
„ hoofden dezer drie klasfen . Alle goed is kerkegoed ;
„ elke vermelde bezigheid een godsdienstpligt, een deel
„ en trap der algemeene Godsregering . De hoofdwet
„ is : eenen ieder wederyare naar zfne gefchiktheid en
„ bekwaamheid, uit zone werken beoordeeld . - Ziet daar
„ het rijk Gods ; ziet daar de vervulling aller profetie !"
Deze woorden hebben maar weinig verklaring noodig .
De goederen zijn algemeen ; over dezelve, als middelen
tot onderhoud , genot en wederkeerig nut , wordt door
de bevoegde authoriteit, ten beste van den perfoon, befchikt ; ook de kinderen zijn als een eigendom van den
Staat, die dezelve eerst in eene fchool van algemeen
onderwijs zendt, om ze daarna, overeenkomffig hunnen
aanleg en bekwaamheid, tot eenig beroep , het zij van
geleerdheid of kunst, het zij van nederigen handenarbeid,
op to leiden . Het opperfte befluur is in handen van eenen
Paus ; die echter, welverre van, als de Katholijke, ongehuwd to zijn, even als elke St . Simonist, van welken
rang ook , zijne volkomenheid eerst in de vereeniging
met eene wederhelft vindt , welke ook haar deel aan het
bewind fchijnt to moeten hebben .
Doch mij dunkt, gij vraagt, welke dan eigenlijk de
Godsdienst van dezen priesterlijken Staat zij . Het is
waar, wij hebben gehoord : wetenfchap en niverheid
z!~n heilig ; ieder bedrijf is een godsdienftig werk. Maar,
indien alzoo, gelijk het fchijnt, de vervulling van burgerpligt de hoofdfom der leer uitmaakt, waartoe dan ik zeg niet onderwijzers en vermaners , maar Priesters
met hooge magt en aanzien bekleed ? - Ziet niet al
to vreemd op , M . V . ; die Priesters zijn niet anders
dan kunftenaars , beoefenaars van alles , wat op het ge„
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bred van bet fchoone behoort ; aan welke de ontwikkeling van dit hoogere in den mensch even zoo is toevertrouwd, als de beoefening der nuttige kunflen en daarmede verbondene wetenfchappen aan de Geleerden . Blijkbaar heeft bij dit , gelijk bij de meeste andere denkbeelden, bet middeleeuwfche Katholicismus S T . s I M o N voor
den geest gezweefd ; waarbij bouw- en fchilder- , zangen toonkunst , met alwat hiertoe betrekking heeft , vooral aan de Godsdienst werd gewijd, die alzoo het middelpunt van bet fchoone en verhevene was , en hierdoor inzonderheid op bet menschdom werkte .
Ja , ziet daar den aard van hetgeen de St. Simonisten
hunne Godsdienst noemen , met 6Enen trek aangeduid !
Dezelve is vertooning, eene uitwendige gedaante, die den
onnadenkenden ontzag inboezemt . Want eigenlijk geloof bezat onze Hervormer even zoo min, als zijne verwilderde landgenooten ; en hU fchijnt bet zelfs niet mogelijk of welligt wenfchelijk to hebben geacht , eenige
poging tot herfl:el van dezen verloren fchat der menschheid aan to wenden . Het komt mij daarom voor , dat hij
de gefchiedenis , op welke hij zich , tot betoog der noodzakelijkheid van de Godsdienst , zoo gaarne beroept,
weinig heeft vertaan . Doze toch is geen tooverwoord ,
noch uitvindfel van menfchen, om in derzelver naam een
ingebeeld gezag to oefenen . Zij komt uit bet binnenile
des harten ; en bet geweten (dat zij beurtelings verfchrikt
en vertroost) is hare eenige vastheid .
Het is waar, de St. Simonisten, die den mond zoo
vol van Priesters hebben , fpreken ook van God . En
zoo zij bet Christendom befchuldigen, des menfchen beflemming en zaligheid to uitfluitend in een ander leven
to zoeken, zij geven voor, den middelweg tusfchen dit
en bet Jodendom to willen inflaan , en daardoor bewijs
van die waarheid en volmaaktheid to geven, welke bij
alle menfchelijke wetenfehap en bemoeijing, na de fingering tusfchen twee uiterften , pleegt geboren to worden . Doch hetgeen ik van hot Opperwezen bij hen lees ,
doet mij daarin den levenden, waarachtigen God bezwaar-
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lijk vinden ; en het hoogere leven , dat zij als bun doel
aanprijzen , fchijnt mij een ftaat van befchaving en volmaking, die, zoo hij al dengenen , die daarnaar fireeft ,
niet to beurt valt, toch eenmaal de vrucht van aller
ftreven , bet eigendom der hoog opgevoerde menschheid
in volgende eeuwen zal zijn .
Ziet daar, G . , de luchtgeftalte, die eene poos lang de
aandacht van Parijs en ook van andere landen bezig
hield . Men behoeft niet to ontkennen, dat de wensch
van den Richter opregt en loffelijk was . De ongebon .
denheid tot orde terug to brengen , de beltaande onheilen der maatfchappij to verhelpen, meer algemeen men.
fchengeluk to verfpreiden , daartoe gebruik van den ge .
vorderden toeftand en den bewezen aanleg tot meer- en
meerdere ontwikkeling in wetenfchappen en kunflen to
maken -- ziet daar gewis loffelijke doeleinden . Het mid.
del , dat hij daartoe koos, de naauwere vereeniging aer
menfchen, is zelfs meermalen voorgefteld en beproefd .
Onder Joden en Heidenen , onder Roomfche en Onroomfche Christenen vindt men zulke vernaauwde maatfchappijen en huifelijke zamenwoningen . En zelfs een Staat
als bet oude Sparta, waar de burgers aan Une en dezelfde tafel aten , om niet to zeggen als de Joodfche
Staat, waar aan ieder zijne woning en zijn deel des lands
werden toegewezen, die hij nooit geheel vervreemden
kon, ja de firenge verdeeling en ondergefchiktheid der
verfchillende geflachten in Egypte en bet oude Indie,
geven daarvan eenig blijk .
Maar , was het inderdaad mogelijk, dat zulk een ontwerp , als deze beste wereld van s T . S I M 0 N , tot
hand kwam ? Zou zich de rijke laten overhalen , om
zijne fchatten in de algemeene beurs to ftorten ; ten
ei.nde daarna welligt tot de klasfe der handwerkers verwezen to worden , of zijne kinderen daaraan to zien
verbinden ?
En , zoo wij deze goedhartigheid al eens zoo algemeen vooronderftellen , was bet beginfel : „ elk
naar zijne verdienfte ; geen onderfcheid van rang en
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magt of genot, dan naar elks bekwaamheid en vlijt ,"
daarmede voor altijd in werking gebragt ? Zou niet ,
wie eenmaal in bezit was , daarin pogen to blijven , of
zijne kinderen hem to doen opvolgen, zijne vrienden en
bloedverwanten -te befchermen ?
En eindelijk , vooronderilellen wij , dat deze Utopia
Rand hield : zou bet menschdom, zou Europa of Fran krijk zich daarbij gelukkig hebben gevoeld? Vaders en
moeders , zou bet uw hart verligt en gezaligd hebben ,
dat gij niet voor uwe kinderen behoefdet to zorgen , to
verzamelen, to planten en to bouwen ; dat de maatfchappij deze moeite voor u over-, uwe lievelingen al
vroeg van u natn , om hen op to voeden, hun lot,
naar hunnen aanleg en bekwaamheid, ligt ver beneden
dat to bepalen , hetwelk u to beurte viel , ja bijzonder
dat der minbegaa£den, zwakken, waaraan uw hart met
dubbele teederheid hing , bet allerlaagst to doen zinken ?
En gij , door ziekte en rouw ter neergedrukten ! waar
vondt gij troost , zonder eigen huisgezin , zonder omringende bloedverwanten , zonder God en eeuwigheid,
behalve de orde en bet voortdurend beftaan der maatfchappij , met deze grootfche namen valfchelijk be ..
fetnpeld ?
0 ! waar voert de dwaasheid van goedhartige en geestdrijvende plannenmakers niet heen ! Wat heeft de ongelukkige drift , om alles to willen verbeteren en de
aarde als met een' tooverflag in eenen hemel to herfcheppen, in onze dagen niet al kwaads gedaan ! Alsof
MINE R V A nu pas uit J U P I T E R'S hoofd goboren
was, en, als eene voiwasfene jnaagd, met voile kracht
de fakkel der wijsheid zwaaide . Hoe veel beter vatte
de eenvoudige leeraar des eenvoudigften aanhangs onder
de Christenen het, nu v66r vijftig jaren, aan, om hot
lot der menfchen, door hunne eigene langzame verlichting en verbetering , tot gewenschter' toeftand op to
voeren I Ja , er is eene zekere overeenkomst tusfchen
NIEUWENHUIZEN en ST . sIMoN . Beidenwenschten inzonderheid de lagere ftanden to verheffen . Beiden
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l ichtten eerie maatfchapplj, die zich als met dochtermaatfchapp1jen omringde, en verfpreidden mondeling, maar
vooral fchriftelijk, wat zij als vonken van licht en gloed
befchouwden, om wild en zijd eene weldadige omkeering to bewerken . Maar, welk een verfchil bij deze
overeenkomst ! De Nederlander eerbiedigt Staat en
huisgezin, geloof en kerkgebruik . De Franschmaa wil
die allen in zijne fchepping oplosfen, om ze, ten deele
in naam , ten deele geheel niet , to doen wederkeeren .
Ja , hij wil wijzer zijn dan de Natuur, die banden des
bloeds daarfelde . En de ervaring der eeuwen is hem
to weinig, om bet maatfchappelijk geluk op bet huifelijk
geluk to vestigen . Verheugen wij ons , G . T . , dat gene
en niet deze onze landgenoot was ! Zij teekenen ons
inderdaad beide natien , beider algemeen karakter treffend
af. Wel dan, blijven wij Nederlanders, blijven wij
Christenen - niet in middeleeuwfche praal , maar in
daad en waarheid ! Dan is bet nut van 't algemeen ons
wel altijd doel en loon ; maar onze eigene zaken to behartigen , en in onzen eigen' kring den zoetfen wellust
to fmaken , de naaste weg tot dat Joel en loon . Dan
wenfchen en werken wij wel om vrede en rust, welvaart en geluk op deze aarde ; maar zij is ons eenige
en hoogfte oogwit niet . En bidden wij, „ uw Koninb
rijk kome ," dan zweven ons wel de zachte en fchoone
beelden der Profetie voor oogen : eene wereld vol van
Gods kennis , bet zwaard in fikkel verkeerd, de wolf
en bet lam in 66ne weide gevoerd, en bet kind fpelende
met den bafilisk . Maar niet minder Nat ons bet vaderhuis voor oogen , waar ons na den dood plaatfe is
bereid. En , hoe bet van buiten ook woele en forme ,
de vrede Gods, die alle verfand to boven gaat , vervult bet geloovige hart. Ja , van bet begin der wereld
af, was Godsdienst de fleun en de band der maatfchappij ; zij zij dit feeds , natuurgenooten ! maar net
als cene zware en prangende keten , die geene vrije beweging toelaat - neen , als de keus van ons hart , als
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eene lichtende zuil, die ons in bet duister geleidt, tot
in bet regte vaderland .
Doch ik vergeet misfchien, dat ik niet op den kanfel
fla. Vergeeft bet mij , Geeerden ! met zoo veel , dat
vergiffenis mag noodig hebben . Het is de eerfte, bet
zal ook wel de laatfte keer zijn, dat ik van bier bet
woord voere . Omtrent zulk een zeldzamen gast mag
men niet angemakkelijk zijn .

TWEE TOESPRAKEN AAN

DE GEVANGENEN IN HET

TUCHTHUIS TE SPANDAU, GEDAAN DOOR THOMAS SCHILLITOR , VAN LONDEN .

(hervolg en floc van bl. 73 .)
Tweede Toefpraak .

honing S A L 0 M 0 zegt ergens : ,, De lamp , dat f s
bet licht, der goddeloozen wordt uitgebluscht ." Deze
belangrijke waarheid is, nevens vele andere, ons tot
leering, beftraffing en onderwijzing der geregtigheid, in
de I-Ieilige Schriften bewaard gebleven, en wij behooren , uit then hoofde , geene der vermaningen , die onzen
geestelijken toeftand betreffen , gering to fchatten , of als
verdichtfelen to befchouwen . Laat ons echter vooraf
overwegen, wat wij door de lamp , of bet licht, waarvan de wijze Koning bier fpreekt, to verftaan hebben.
ik wil hopen , dat wij gereedelijk zullen inzien , dat
deze uitdrul king geenszins tot zinnelijke voorwerpen in
betrekking ftaat, maar, voor ons verftand, een geestelijk denkbeeld in zich fluit , en dat geestelijk licht beteekent , waarvan de Schrift elders zegt , „ dat bet als
eene lamp voor onzen voet en een licht op ons pad
is ," aangezien bet als een zeker middel moet befchouwd
worden , om ons voor de verderfelijke wegen van den
vijand onzer zielen to bewaren .
Waar nu dit licht der ziel dikwijls wordt uitgebluscht,
daar behoort hetzelve ook dikwerf weder to worden
K
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ontftoken ; en dit is het geval bij alle menfchen, die dat
Goddelijk licht wefrftaan , maar die door den barmhartigen God, bij herhaling , met dat licht zijner genade
begiftigd worden , zoo lang , namelijk , de dag hunner
verbetering daar is , en zij nog toegankelijk zijn voor de
overtuiging zijner genade en waarheid.
Dan , wat mag nu wel de oorzaak zijn , dat God dit
licht zijner liefde , hetwelk in ieder' mensch het booze
openbaart en beftraft , en hem zijne pligten jegens God ,
zijnen Schepper , en ook de pligten omtrent zijne medemenfchen kenbaar maakt , in zoo verre aan ul. heeft
onttrokken , dat gij then verkeerden weg hebt ingeflagen, waardoor gij aan deze plaats gekomen zijt? -Was het, aan uwen kant, geen gebrek aan geneigdheid, om uzelve op den weg van dat Goddelijk licht
to begeven ? Was het geene ongehoorzaamheid tegen
de overtuigingen van dit rein licht , hetwelk de diepten
van het menfchelijke hart ontdekt en openbaart ? - Voorzeker , dit waxen de oorzaken , die ul . , mijne dierbare en
tot vrijheid gefchapene medemenfchen, in hechtenis gebragt en van uwe lieve betrekkingen hebben gefcheiden !
Maar , ik bid u , ziet hetgeen ik u zeg geenszins als
een verwijt aan ! Neen , dit is in geen geval mijn oogmerk . Veel liever beken ik , mede niet zonder zonden
to zijn, en dat ik flechts in zoo verre en voor zoo
lang zeker ben niet to vallen, als ik in waken en bidden
blijf volharden, en voQr het overige niets bezit, waarop
ik mij kan verlaten, dan de barmhartigheid Gods , in
C H R I S T U S J E z u s, mijnen Verlosfer . In waarheid
hetuig ik , dat ik , terwijl ik ul . toefpreek , uwen toeftand beklage ; en het is mijn hartelijke wensch en bede
tot den genadigen en almagtigen God, dat de vervlogen
tijd, in welken gij de roepftem zijner liefde niet gevolgd zijt, thans moge dienstbaar zijn, om u to iterken , ten einde in het toekoniende des to grootere waak .
zaamheid over uwe harten to oefencn, in uw binnenfte
meer gehoorzaamheid to bewijzen aan Gods geboden,
en u jegens uwe Overheden en onder elkander beter to
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gedragen . 0 ! laat u niet wegtlepen , om de een den
ander' , door kwade en ligtzinnige zamenfpreking, tot
zonde to vervoeren ! Bedenkt, dat gij , onder de zachtInaedige Regering , die over u gefleld is, het in uwe
magt hebt , uwen toeftand , door een betamelijk gedrag,
to verligten ! Mogt gij het u toch regt voorftellen ,
welk eene groote weldaad het voor u alien is , dat gij
onder zulke goedgezinde Regenten en onder zulke zachte
wetten moogt leven , onder welke u tijd en gelegenheid
tot verbetering en ter bevordering uwer gelukzaligheid
zijn to beurt gevallen ! 1k heb het dikwerf bedacht en
reeds bevestigd gevonden , dat gewis eenigen onder u ,
wanneer zij hunne misdrijven in mijn vaderland hadden
begaan , daarvoor met hun leven zouden hebben moeten
boeten ; en o ! hoe fchrikwekkend moet die toeftand
wezen , waarin ik meermalen eenigen mijner landslieden
aantrof, die, of zonder eenige, of zonder toereikende
voorbereiding, de eeuwigheid intraden, om voor den
regterftoel van c H R I S T u s to verfchijnen , waar een'
iegelijk vergolden zal worden, naar dat hij gedaan heeft,
hetzij goed of kwaad ! Daarom is het de wensch van
mijn hart en mijne bede tot u, mijne dierbare medemenfchen , dat gij het verlengen van uw leven , en den
tijd , u zoo genadig vergund , tot het betoonen van berouw en bekeering, naar waarde fchatten en befteden
moogt . Bedenkt toch , welk eene ernflige en gewigtige
zaak het zij , van het werk tot de vergelding van herzelve geroepen to worden !
Wenfchen wij echter, hier namaals , waar berouw en
verandering des harten to ondervinden , zoo moet dit
reeds bier aanvangen ; hier in den tijd, waarin God
ons opzoekt . Dit is echter eene taak, die elk voor
zichzelven op zich moet nemen ; niemand kan toch voor
zijnen vriend of broeder optreden en hem verlosfen ;
neen , een iegelijk moet van zijne eigene ziele rekenfchap
afleggen . En zal dit noodzakelijk werk een' gewenschten voortgang hebben , zoo behoort hetzelve door onzen
K 2
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Heer J E z v s C H R 1 s T v s to gefchieden , die de Leidsman en Voleinder des Geloofs is . Hij moet de ziel ,
uit den doodflaap harer overtredingen en zonden , opwekken , dezelve reinigen , verlosfen , en voor een eeuwig, zalig leven voorbereiden . 0 ! hoe groot is mijn
verlangen , dat uwe gedachten , alle uwe uitzigten , ja
uwe geheele ziel, op deze hoogstgewigtige aangelegeno
heid mogen gevestigd zijn ! Zij dan ook uw misdrijf
nag zoo groot, uwe natuurlijke geaardheid nog zoo
verdorven, uwe opwekkingen tot het kwade nog zoo
vermogend, zoo zullen toch alle verzoekingen van den
Booze tegen Hem , aan wiens verlosferde en overwinnende kracht gij gelooft , niets vermogen . Ja, offchoon
gij dan ook zult moeten erkennen, dat de zonde, over
het geheel , in u heerscht , en dat het booze u heeds
aanhangt en u in bet betrachten van het goede hindert,
zoo zult gij, des onaangezien, ondervinden, dat de genade en de kracht van uwen Heer veel vermogender
zijn , dan de magt der zonde, indien gij u flechts aan
Hem houdt , aan wien gegeven is alle magt in hemel
en op aarde .
Streeft gij er, op deze wijze, naar, om geheel andere menfchen to worden , zoo zult gij niet alleen ondervinden , dat de Heer u door zijne genade kan fl :erken, om alle verzoekingen ten kwade to overwinnen ,
maar gij zult ook daartoe komen , dat gij u niet meer
over uw treurig lot beklagen zult ; ja, gij zult, met
geduldige onderwerping , de tuchtigingen verdragen , die
de Heer over u befchikt heeft ; en alzoo zal zelfs uw
lijden dienstbaar zijn aan uwe heiliging, reiniging en
regtvaardigmaking .
Het is voorts mijn innerlijk verlangen, dat gij het
groote voorregt, am u onderling, tot de vereering des
ahnagtigen Gods, to mogen vereenigen, op de regte
wijze fchatten en erkennen moogt : dit toch is een Christelijk voorregt , dat niet aan alle menfchen is verleend
geworden . Vereenigt gij u alzoo tot dit gewigtig en
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verheven oogmerk , zoo ftreeft er naar , dat uwe harten voorbereid mogen zijn , om den heiligen God, die
het hart aanziet en onzen inwendigen toeftand kent, op
eene Hem welgevallige wijze, namelijk met een ootmoe_
dig en gebroken hart en eenen verflagenen geest , to naderen . Wanneer gij z66 voor Hem verfchijnt, en u
met bidden en fmeeken, in den geest, tot Hem wendt,
zoo zal uw zamenzijn gezegend wezen en u ten beste
gedijen . Dan zal ook het onderrigt, dat gij daarbij
ontvangt , u tot opwekking en verfterking dienen, om ,
in den loop der weke, de verzoekingen tot de zonde
to wederftaan ; en zoo zal ook uwe Godsvereering het
middel zijn, om den bitteren kelk, then menigeen onder
u to drinken heeft , to verzoeten . -- Dat dit de ervaring
van u alien zijn moge , is het opregte gebed mijner ziele
Ik geloof niet, dat iemand uwer reden heeft, zijnen
toefland als verloren of hopeloos to befchoiiwen ; en
mogt ook cen of ander uwer met zulke denkbeelden to
ftrijden hebben, zoo zeg ik u, dat dit het werk is van
den fnooden vijand uwer zielen, die, gelijk ik dikwerf
ondervonden heb , niet ophoudt een gruwzame en bedriegelijke vijand to zijn ; aangezien hij ons , eerftelijk ,
verzoekt en wegfleept tot het kwade - en dan, wanneer wij , met leedwezen , inzien , hoedanig wij , voor
Gods heilig oog, geftruikeld en gezondigd hebben, en
inderdaad, met eenen verflagenen geest, Hem om vergeving fmeeken , als onze befchuldiger optreedt ; ons ,
van wege het kwaad, waartoe hijzelf ons verleidde en
geholpen heeft , onmeedoogend aanklaagt , en zelden
nalaat , ons onze zonden zoo groot voor to f}ellen , dat
wij aan derzelver vergeving wanhopen ; opdat wij het
goede werk zullen opgeven, en ons laten aftrekken,
God om huip en uitredding aan to roepen, waardoor
wij dan ook tot geen opregt berouw en bekeering kunnen geraken. - Daarom bid ik u, dat gij tegen zulke
valfche voorftellingen van den boozen vijand in uw binnenfte moogt waken ; opdat niemand uwer daardoor mis-
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leidd of bedrogen worde, en gij niet flechts weten ,
maar ook gelooven moogt, dat b!~ God overvloedige vergeving is . Dan zult gij gewis ondervinden ,
hoe Hij , die een God is van nabif en niet van
yerre, een Helper is ten alien tijde en in alle Iijden
en droefenis .
Het is door eene voortdurende liefde tot u , dat lk ,
bij herhaling, aan deze plaats gekomen ben, om u to
ontmoeten, en bet is mijn opregte wensch, dat aan
ons alien, mogten wij elkander in deze wereld niet we.,
derzien, de genade ten deel valle, elkander eenmaal in
den Hemel weder to vinden , waar alle droef held een
einde neemt en alle tranen van onze oogen zulle n worden afgewischt ; waar wij onzen tijd - de ganfche ein-.
delooze eeuwigheid door - zullen befteden in de veri
eering, aanbidding en verheerlijkirg van God en zijnen
lieven Zoon j z z u s c u R I S T U S, omdat het Hem
behaagd heeft , ons , door zijne heilzame tuchtigingen
en beftrafingen , op het enge pad des levens to voeren .
VO6r alle dingen , bid ik u nog eens , zijt regt dankbaar daarvoor, dat gij bet voorregt geniet, aan de ver .
eering en aanbidding van God to mogen deelnemen ;
want ik kan u betuigen, dat bet verzuim van dezen heiligen pligt reeds menigeen, in mijn vaderland, bij eenen
vroegtijdigen, eenen onvoorbereiden dood veroorzaakt
heeft . Daarom wensch ik , dat gij , even als ik , deze
weldaad met innige erkentenis uit de hand des Heeren
moogt aannemen ; van Hem toch ontvangcn wij alle
ligchamelijke en geestelijke weldaden . Wanneer gij dan ,
in zulk eene zielsgefteldheid, tot bet waarnemen ewer
Godsdienstoefening to zamen komt, zult gij daarvan
een wezenlijk nut hebben , en , voorzeker , bet overig
deel van den dag niet in onnutte , veel min zondige
gefprekken doorbrengen , maar zal het veelmeer uw
ernftig itreven zijn , elkanders tijdelijk en eeuwig welzijn to bevorderen .
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was uk een Lngelsch geflacht, hetwelk zich ten tijde der Regering van die Natie in Frankr#k
aldaar had nedergezet, in 1578 to Calais geboren . Ijverig aan
de Hervormde Godsdienst gebecht, die zij reeds onder E D uA R D VI beleden hadden en onder de vervolging van M A R I A
niet verzaakten, voedden de ouders van den jongen E D U A R D
G R A N S o N hunnen zoon in die leer op, welke toen nog
met die warmte en hartelijkheid werd beleden, waardoor bet
Evangelie , als een nieuwgevonden fchat, then men niet zonder opofferingen kon behouden, bemind en gewaardeerd werd ;
eene hartelijkheid, die bij de laauwheid onder dagen zoo zeer
affteekt . Onder de Regering van Frankrijks Koningen federt
H E N D R I K It hadden ook de weinige Protestanten to Calais
alle de rampen en gevaren eener vervolging moeten verduren, die godsdienftige menfchen, hartelijke belijders van bun
geloof, als gevaarlijke wezens ter dood bragt en huichelaars
fpaarde . Hoezeer G R A N S o N zich nimmer zijn geloof fchaamde, was nogtans hij, gelijk zijne ouders, door een geluk,
hetwelk velen coeval noemden, doch zijzelve als eene gunfige bewaring der Voorzienigheid dankbaar erkenden, aan de
woede der vervolging ontfnapt ; en toen E D U A A D zijn twintigfte jaar had bereikt, fchonk bet Edikt van Nantes aan de
Franfche Protestanten volkomene vrijheid van Godsdienst .
Aan bet eerlijk koopbedrijf toegewijd, hetwelk hem behoorlijk onderhield, doch niet bijzonder verrijkte, dus tot den
gelukkigen en gerusten middeliand behoorende, van jongs of
aan matigheid , ingetogenheid en breideling zijner driften gewend , bereikte E D U A R D G R A N s o N het ongewone levensperk van honderd jaren, en mogt bet zelfs, bevrijd van de meeste
gebreken des ouderdoms, aanmerkelijk overfchrijden . Sleci;te
zijn edelfte zintuig Hoot zich voor her licht ; en toen hij den ou .
derdom van honderd zeven jaren bereikt had, moest hij nog beleven, dat de fnoode L o D E W Ij K XI V, om van zijnen biechtvader voor zijne herhaalde zonden van overfpel aflaat to erlangen, bet Edikt van Nantes herriep, en de Protestanten
aan de mishandelingen van woeste Dragonders, of, wanneer
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zij Godsdienstoefeningen bljwoonden of beiluurden , aan her
zwaard van den beul` onderwlerp .
Drie jaren tra deze treurige gebeurtenfs , die G R A N s 0 n
en de zijnen wel aan vele gevaren, maar, door de bijzondere gematigdheid der ftadsregering, welke den braven grijsaard hoogachtte, aan geene dadelijke vervolging blootftelde,
vierde de edele man zijnen honderd tienden geboortedag. Het
was den 13 November 1688: Hij verzamelde to zijnen huize
zijn geflacht, beflaande nit eenen zeventigjarigen zoon, reeds
weduwenaar, en dlens talrijk gezin van kinderen en kleinkinderen . Aan den gutlen familiedisch, waar de matigheid
voorzat, en de vrolijkheid door den ernst der omftandigheden en bet gevaar, dat de Godsdienst en de broeders be .
dreigde , getemperd werd , viel bet gefprek op dit onderwerp, hetwelk toen aller harten vervulde . De oude man,
die bier als Aartsvader voorzat, en die, bij bet voile gebruilt zijner zielsvermogens, eene langdurige ondervinding,
gerijpt door oplettende befchouwing van de lorgevallen der
volken, en bet nadenken, zoo eigen aan den ftaat der blindheld, bezat, fprak met opgeruimdheid en Christelijk vertrouwen over de Goddelijke bewaring, to midden van al bet dreigende in zulk een' langen levensloop, en de bemoedigende
vooruitzigten in de toekomst, door die ondervinding gewaarborgd . Doch zijn zoon, van eene zwaarmoediger, fomber
der zielsgefteldheid , voerde de magt van L o D E W If K XIV .r ,
destijds den meest geduchten Koning in Europa, en tevens
den bevlgflen vijand der Prorestanten, daartegen aan, en
vreesde bet ergfle voor de Evangelifche leer.
Toen nam de eerwaardige vader bet woord op . „ Het is
waar, mijn zoon l" fprak bij , „ de vrijheid van geweten,
de vrijheid van denken en fpreken, gelijk de zuivere leer
des Christendoms, loopt in onze tijden een dringend gevaar ;
maar bet was niet minder in vroegere dagen. Vergun mij ,
u cene treffende gebeurcenis uit mijne jengd to herinneren. Ik
was nagenoeg tien jaren oud, toen bet gerucht der flraatverfchanfingen (Barricades) van Paris ons bereikte . De Roomfche Geestelijkheid, met velen der leden van den hoogen
Adel, vooral den heerschzuchtigen Hertog D E G U I S E, vereenigd , had ook bet yolk, waarvan G U I S E de lieveling was,
opgeruid , om den zwakken en nietigen Koning H E N D R I K
III de wet to flellen . Er wordt eene foort van volksregering
ingefleld ; de Koning, die zich wilde doen gehoorzamen, words
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door G u i s a cot in zijn paleis ftraffeloos gebraveerd ; daarop
worden de Zwitfers en de Franfche lijfwachten in de ftratenvan Parijs, die men heeft toegerammeid om de gemeenfchap
der troepen to verhinderen, aangevallen, verflagen, en bet
paleis zelve door de muiters belegerd, waaruit de Koning ter
naauwernood ontfnapte . Nu was bet nit met zijn gezag ; de
heerschzuchtige G u i s a , die de Godsdienst tot voorwendfel
had gebezigd, eischte niets minder, dan bet volftrekte gebied
over Frankrijk, onder den naam van 's Konings Stedehouder,
en de uitfluiting van den Hervarmden erfgenaam der kroon ,
Koning H a N D R I a van Navarra. De vrede werd gefloten op then voet, dat de Koning zich aan bet hoofd van bet
heilige verbond der Priesterfc hap en der volksverleiders (de Ligue) zou ftellen, en niec rusten, v66r dat de Protestantfche
Godsdienst en derzelver aanhangers, tot den laatiten man toe,
vernield en uitgeroeid waren . Niemand zou Koning van Frankrijk worden, dan een opregt belijder van bet Roomfche geloof, en dus een vervolger . G u I s E werd tot algemeen legerhoofd aangefteld , en bet heilige verbond der duisternis had
volkomen in Frankrijk gezegevierd . Wat kon de Koning
van Navarra doen met zijne zwakke magt ? De Ligue kon
zich verlaten op de hulp des magtigiten Konings van Europa,
op die van F I L I F S II van Spanje. Het is waar, in bet
Noorden had de vrijheid nog een' krachtigen fteun in de
nieuwe Republiek der Vereenigde Nederlanden ; maar deze
was toen onderling verdeeld, en in de ongenade der magtige
Koningin van Engeland vervallen ; de foldaten ftonden op vele
plaatfen tegen de Overheid op , en intusfchen deed de groote
Veldheer en Staatsman P ARM A bet eene bolwerk van den
Staat na bet andere zwichten . In Engeland zelve waren de
Roomfchen over de firemming van hunne eerdienst, en vooral
over den geweldigen dood van Koningin M A R I A van Schot.
land, ten hoogfte verbitterd, en wachtten flechts naar een gunftig oogenblik, om gezamenlijk op to ftaan . Het land, zonder
vestingen , weinig gewapeud , fcheen na de landing eens viiands in denen veldflag to moeten bezwijken, zoo als vroeger
Portugal had gedaan.
„ In zulk eene gefteldheid van zaken verfcheen eene vloot
uit Spanje, door F I L I P S II uitgezonden, om eerstEngeland
en dan Nederland to overweldigen . Mime kinderen 1 ik heb
haar gezien , deze vloot ; den dag zelfs heb ik onthouden (6
Augustus 1588) ; de herinnering van die prachtige, dreigende
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ultrusting, diep in mijrre ziel gegrift, is mij, na zoo vele
jaren, nog onwrikbaar voor den geest gebieven . In

de ge-

daante eener halve mann breidde zich de vloot nit, honderd
dertig groote fchepetl fkerk, waarvan bijkans honderd veel
grooter, date men nog immir in Europa gezien had. Het
was een mastbosch, 't welk nit de zee uitllak en onverlvinnelft fcheen . Langzaam kwam de vloot nanzerlen, en van de
wimpels zag men c H R I s T u s-beelden aan 't kruis , met de
godslasterlijk toegepaste fpreuk : Sta Op, C H R I S T U s!hand f
ui a zaak. Er werden boden naar Duinkerken tot den

Hertog V A N P A R M A gezonden, die eene bijna gelijke nitrusting, gefchikt voor 35000 uitgelezene manfchappen, ge..
delft door 32 oorlogsfchepen, genoegzaam zeilree had, am
zich bij de vloot nit Spanje to voegen . De uitflag fcheen
onfeilbaar. Ik zag fomtijds van de vlotelingen aan wal komen : hum overmoed had reeds in trotfchen waan de geheele ketterij uitgeroeid, de banier der Inquifitie in Engeland geplant,
de foltertuigen mode op de fchepen genomen, om reeds terflond na de landing, en vooral na de overwinning, (waaraan
niemand twijfelde) de Godsdienst van den Paus door pijni_
gingen in to voeren, en eenen Hoogen Raad van BeJfuur,
alleen nit Spanjaarden beflaande, in Engeland aan to flellen,
hetwelk door de Bulle van Paus S I % T U S V, waarbij hij
E L I Z ABET H vervloekte , aan den Spaanfchen Koning gefchonken was . Dan zou men naar Nederland zeilen, dat
land der vrijheid met weinig moeite veroveren, en zoo aan
bet Roomfche geloof en de Spaanfche wapenen eene volledige
zege verfchaffen!
,, Zoo fpraken de Spaanfche bevelhebbers, die men to Calais zag verfchijnen ; en hunne trotfche vloot , wier zeekasteelen den Oceaan fchenen to kunnen beheerfchen, zettede
daaraan gewigt en waarfchijnlijkheid bij . Doch hoezeer
bleek bet, dat de zegepraal flechts den Almagtigen toekomt, en dat Hij in den dringendilen nood juist bet fchitterendst helpt !
Reeds was die vloot niet meer in haar geheel , toen zij voor onze clad ankerde : de Britten hadden
haar bij Plymouth reeds eenige fchepen ontriomen . Thans
zonden zij , met een Nederlandsch fmaldeel vereenigd , branders op haar af ; en ik zag bet fchrikkelijk verhevene fchouwfpel , hoe de vlam to midden der digt bij elkander liggende
galeijen woedde ; terwiji de zee, door florm opgeruid, bulderde , de hemeihooge baren de halfverzengde lijken ontvin .
gen, de menfchen tevens met de Elementen elkander beflre-
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den, en bet gehuil der door vuat of water otnitomenden
de lucht vervultle en het hart deed broken, IJsfelijk was bok
bet gegil der anderen, die, flog ongemoeld, reeds hunnten
ondergang door de onvermijdelijke branders voor oogen aa4
gene Her vnnr van tlnrwerpen I was bet elgemeene geroep,
en men hermnnerde zich met ijzfng de ontplofng vats v AxuA ' A brug voor die flad, eenige jaren to Vorene
i, De 'loot was door dezen tegenfpoed zoo geteisterd an
in verwarring gebragt ; zij 'tad, door den toed der Bngel,
frhen, Hollimders en Zeauwen, goo vele barer grootfte fchepen
verloren ; de vereeniging met r A tt ra A to Dadnkeeken was,
door bet Nederlandfrhe ftnaldeel , hetwelk die haven bezette, koo nndoenlijk geworden, dat m P, D I N A s 11) o 1 t-A-, do
Vlootvoogd, tot den aftogt befloot, Doch, Hemell welk een.
aftogt t Om Wet andermaal den vteefelijkeft vijand to ofitmoeten, wilde then noordwaarts om Schotland en le?laltd
been zeilen . Op deze vaart werden 2ij door een' verfchriltkelijken, fchier voorbeeldeloozen, Rant betoopen , die -vet .
fcheidene dagen aanhield, zich meer dan eens hervatte, elf
hot grootfte gedeelte der vloot , met een aanzientijk gedeelte
van den Spaanfchen Adel, zijn graf in de golven deed vin .
den ; terwijl anderen 5 op de woeste kuaten van Ierland geworpen, door de barbaarfche inwoners geplnnderd en vtxmoord werden. Slechts een droevig overfehot kwam in den
deerlijkften toeftand naar huffs .
„ Deze zege was blijkbaar een work der Goddelijke Atmagt, die wind en weder ten behoeve der regtvaardfge zaak
had beftuftrd . Welhaast, tnijne kinderen! zoo God mij nog
eenige dagen in 't leven fpaart , zal ik de handerdfle verj'aring beleven van den algemeenen dankdag, then Konitigin
e L t Z A B E T N daarvoor aan den Heer der legerfcharen in alle
hare bezittiiygen toewijdde . Als Brit van afkomst en als
Protestant is die dag ook mij altijd heilig geweest . Heerlijk toch waren de gevolgen der vernieling van de vloot, die
F i t i P s onl'erwinneIjk had genoemd, meat die Gods dtenaren, storm en onwe0r, meet nog dan de Britten en Nederlanders, hadden vernietigd. De verkoeling tusfchen Nederlanders en Britten, die nu gezien hadden, hoe onmisbaar
zij voor elka'nder\waren, hield op . Beide fpanden, verheugd,
bemoedigd door de zege, en verfterkt in hun vettrouwe-n op
God, alle krachten in tegen den Spanjaard, die van nu of
flechts verlies op verlies leed . Ook in de Republiek, die
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ons, mijne kinderen! zoo dierbaar behoort to ztn, die op
dit oogenblik de hechtfte iteun is van bet Protestantfche geloof,,in Nederland, hielden de woelingen op, en de zoogenoemde Engelfche partij , door E L I Z A B E T H niet meer onderfteund , ging van zelve to Wet ; zoodat de groote M A tI R I T s
van Oranje van nu of zijne ongemeene oorlogstalenten, ter
bevestiging van zijn Vaderland, onbelemmerd ontwikkelen
kon. Weldra viel ook H E N D R I K III van Frankrijk door
de hand eens dweepers ; en juist dit moest dienen, om den
goeden HENDRIK IV op den troon to brengen, en ons
vrijheid van Godsdienst to doen erlangen . 0, mijne kinderen ! wanhoopt dan nu ook niet ! De Almagtige zal, gelooft dit zelter! ook ult deze duisternis een nieuw en beerlijk licht to voorfchijn doen komen."
Weggefleept door zijn onderwerp, hetwelk zoo naauw met,
de dierbaarfte belangen van zijn hart zamenhing, had de
aartsvaderlijke grijsaard Ihet meer vuur en langer gefproken,
dale zijne jaren en krachten toelieten . Hij zeeg uitgepuc op
zijne zitplaats neder. Dit flremde bet onderhoud voor eene
poos . Weldra echter herhaalde hij zich , en na eenigen tijd
begeerde hij zelf, dat bet gefprek zou hervat worden,
THOMAS G $A N S ON, zijn hoogbejaarde zoon, waagde
bet toen, met befcheidenheid, de volgende bedenkingen tegen de hooggefpannene verwachtingen zijns vaders in bet
midden to brengen . „ Gij hebt gelijk, mijn vader 1 de Nederlandfche Republiek is thans genoegzaam bet eenige plegtanker voor de hulk van ons geloof, die door zwaardere
flormen bedreigd wordt, dan onder de Regering van HE Na R I K III . Toen was Engelands Koningin door neiging,
en vooral door belang, ten naauwfte aan ons verbonden ;
maar thans ! heeft niet Engelands Koning openlijk de Kerk
van Rome gehuldigd ? Heeft hij geenen Tezuit tot biechtvader ? Zoekt hij niet Engeland met den Roomfchen noel ce
vereenigen? Is hij niet ten naauwfte met onzen vervolger,
L o D E w ij K XIV, vereenigd ? Ach ! er is geen tegenftand
meer ; alles zal zich in Engeland wel met wei3rzin, maar
toch eindelijk, voor gevlei, beloften, belooningen of bedreigingen zwichtende, lijdelijk onderwerpen . En van waar
zou ons hulp komen? Nederland is weder, gelijk in die
dagen, waarvan gij zoo even fpraakt, mijn vader! inwendig
verdeeld . De dappere Prins van Oranje, wien bet niet aan
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cooed, maar aan magt ontbreekt, om den euvelmoed van
z o n E W Ij It to fnuiken, is nog onlangs door de magtigfle
flad des lands, door efmflerdam , wegens eene wapening ten
behoeve van Spanje, allerhevigst tegengewerkt, en is zelf'
op die wereldflad geweldig gebeten . Hoe zou hij , al ware
bet ook anders mogelijk, zonder hulp van de fchatten, die
Anf1erdam hem moet opleveren, de Engelfchen, die hunne
Godsdienst en vrijheid willen behouden, kunnen to hulp
komen? En is Frankrfjk niet veel nader dan Holland? Zou
Koning j A C 0 B U s, wanneer hij hulp noodig had , die niet veel
fpoediger van onze kusten erlangen, dan zijne tegenftanders
onderf#euning van de Hollandfche ftranden? En zie flechts,
wat er elders gebeurt! Overal, in ons land, in de Paltz,
in Hongarije, worden de Protestanten vervolgd, en zelfs in
de vreedzame valleijen van Piemont, waar bet echte Christendom zich federt onheugelijke Eeuwen voor Romes tirannij
en verbastering heeft weten to vrijwaren, words bet door
de vereenigde beulen van Frankrijk en Savoije vervolgd tot
in zijne diepfte fchuilhoeken en meest verwijderde bergkloven . Gewis ! ons geloof mag van den natuurlijken loop der
dingen niets meer - flechts van een wonder des Allerhoogften mag bet hulp verwachten !"
Terwijl THOMAS G R A N S O N dit fprak, deed zich eene
ongewone levendigheid op ftraat befpeuren . Ben der jongere
leden van bet gezin ging naar buiten, om de oorzaak daarvan to vernemen . Hij bleef langer uit, dan men verwacht
had, doch Roof weldra ademloos binnen . „ Eene vloot,
eene verbazend groote vloot komt nit bet Noordoosten aanzeilen! Niemand herkent nog de vlag! Maar iets buitengewoons moet bet zijn ; want de geheele kust is met menfchen gezoomd, die reikhalzen, om to zien, welk eene nitrusting dit is ."
De nieuwsgierigheid werd onder de gasten van den ouden
G R A N S 0 N algemeen . Zij beiloten , zich naar den nabijzijnden zeeoever to begeven , en zelfs de blinde grijsaard
wilde Wet terugblijven . „ Ik ben van mime infpanning geheel weder bekomen," zelde hij , „ en moot toch van ulieden (al kan ik bet zelf ook niee zien) vernemen , of deze
vloot niet misfchien eene uitkomst is , door den Almagtigen
aan de goede zaak gefchonken ."
De zoon en een aantal der jongere leden des gezins ge-
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leidden den aartsvaderlijken grijsaard naar bet strand . , Verhaalt mij toch alles ," zeide hij ; ,, uw verflag flrekke mij
tot vergoeding voor bet geniis mijer oogen !" ,, Al nader en nader komt de vloot," fprak een der kleinzonen ;
,, ik zie -- ik herken duidelijk de Hollandfche vlag! daar,
naast zie ik de Engelfche wapperen ! War kan dit zijn ?
En welk eene vloot l Naar ik gisfen kan, bedraagt her getal der fchepen bij de vierhonderd I Zij nadert ; reeds is zij
geheel in 't gezigt ! Een frisfehe Oostewind begunfligt
bare nadering."
Op deze woorden riep de grijsaard uit : „ O , Inijne kinderen I dit is her blijkbare werk der Voorzienigheid ! Ongecwijfeld is doze vloot uitgerust door den wakkeren Prins
van Oranje, den redder van zijn Vaderland , toen It A R E L
en L A D E W IJ K beiden her aan de tirannij , de willekeurige
heerfchappij en de Roomfche kerkwetten zochten to onder .
werpen I Groote dingen heeft de Hemel gewis met dien held op
bet oog : bet fchijnt, of Hij door hem her werk wil voltooijen,
dat zijn voorzaat, de groote Zwijger, die in mime kindschheid vermoord word , begonnen heeft , de bevrijding van Europa uit de klaauwen van geestelijke en wereldlijke dwingelandij ! Reeds had zich een dof gerucht van fterke toerustingen in Holland verfpreid ., zoo als gij weet ; maar van de
zide onzer Regering werd her tegengefproken, en men hoop .
t o den Prins genoegzaam door den veldtogt in Duitschland
bezig to houden, Doch , Gode zij dank ! alle zwarigheden
zijn overwonnen ; de gefchillen tusfchen den Prins en 4mf erdam m~oeten bijgelegd zijn : want de vloot is in zee, die
meer dan C E S A R en zijn geluk , die de bevrijdlng van her
land mijner vaderen met zich voert, die Europa's weeriland
tegen de vervolgende Mogendheden, den Paus en de Jezusten verzekert!"
Middelerwijl kwam de vloot flatig opzeilen . Midden in
de zee~ngte tusfchen Calais en Dover, doch nader bij eerstgemelde ilaci, ging zij voor anker, om de achtergeblevene
transportfchepeu of to wachten , die, weldra bij elkander gefchaard, een getal van bij de zeshonderd vaartuigen, met de
vijftig oorlogsfchepen, die tot bedekking diendea, uitmaakten .
In de voorhoede zag men de Engelfche Admiraalsvlag onder
den Vlootvoogd H E R B E R T , die naar den Prins was geweken, en voorzigtiglijk her geheel aanvoerde, om de kitteloorige Engelfchess to doen denken, dat Met vreemden ,
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Inaar zij zichzelve bevrijdden . In bet midden was bet Admiraalsfchip van den Prins, kenbaar aan zijn wapen in de
vlag , met bet omfchrift : Voor de Protestantfche Go4sdienst en
Engedands vriikeden, en rondom bet wapen de krachtige
fpreuk, die NASSAU'S geflacht kenmerkt : Ik aal handhaven .
In de achterhoede wapperde de Admiraalsvlag van den dap .
peren Luitenant-Admiraal C O R N E L I S E V E R T S E N, eene
fpruit van dat Zeeuwfche heldengeflacht, hetwelk zich federt
ruim eene halve Eeuw door vaderlandsliefde, heldendaden
en verkleefdheid aan bet Luis van N A S s -A u had onderfcheiden .
Dit alles was thans kenbaar ; want de vloot lag voor anker,
om krijgsraad to houden. Plegtig was dit gezigt! De niet
zeer breede zeeengte als 't ware door eene der aanzienlijkfte
vloten, waarvan de Gefchiedenis gewaagt, overdekt, gelijk de kusten aan wederzijden met aanfchouwers van geheel verfchillende denkwijze : ten Noorden fchenen zij de
armen naar de fchepen uit to ftrekken en de landing of to
fmeeken ; ten Zuiden was bij de Franfche bevolking onrust,
fpijt en wrevel op bet gelaat to lezen . Men zag de fcbeepabevelhebbers van alle zijden in floepen naar 's Prinfen Admiraalsfchip varen, om aldaar over de verdere onderneming
to raadplegen .
Niet zonder eenige ongerustheid zag dit T 11 0 M A s G a A 14S O N, die met de zijnen op genoegzameu afftand van zijne
medeburgers ftond, om door dezen niet to worden gehoord .
,, Dit verwijl ," fprak hij , „ kan noodlottig worden voor de
onderneming. De Oostewind, door den Hemel gezonden,
doet de zeilen zwellen : waarom niet terftond doorgezeild
naar bet Westen ? Het is eene maand der ftormen ; eene
korte vertraging kan den wind naar bet Zuiden of Westen
zien keeren, de vloot verftrooijen, of misfchien de fchepen
van Koning j A c o B u s, welke de Oostewind thans gewis
binnen de havens houdt, doen uitzeilen, en den togt door
eenen zeeflag, waarin zoo vele fchepen zich noodzakelijk
moeten verfpreiden, to loor doen gaan ."
,, Twijfel niet , mijn zoon !" hernam de oude E n u A R D
„ Die God, welke v66r eene Eeuw den ftorm zond, ow,
in deze zelfde zee, de vloot van F I L I r s , die zich onverwinnelijk noemde, voor then trots to doen boeten ; die God
is dezelfde, welke thans den Oostewind zendt, om eene andere vloot, wier manfchap flechts op Hem vertrouwt, en
eene betere zaak, die der vrijheid, verdedigt, naar harc be .
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hemming to voeren l Hij zal zijn werk niet onvoltooid Id .
ten . Wie weet, of niet juist dit verwijl den voorfpoed der
onderneming bevestigt ; of niet de bier gehouden krijgsraad,
onder bet befluur des Almigtigen, bet punt der meest gefchikte, minst gevaarlijke landing moet aanwijzen ; eene landing, die de vrijheid van Engeland, hetwelk ilechts naar
esn' redder uitziet, boven verwachting fuel moet voltooijen !"
Onder deze en dergelijke gefprekken was de krijgsraad af_
geloopen . Nog altijd hield de Oostewind aan ; ja hij fcheen
meer kracht to bekomen, toen men de bevelhebbers naar
hunne fchepen zag terugkeeren, en bet fein tot de voortzetting van den cogt geven . Daar zeilde de vloot naar bet
Zuiden , door de blikken der nieuwsgierigen met levendige
belangflelling gevolgd 1 Het fcheen , als zagen de Engefchen
dit vertrek met leedwezen, gelijk de Franfchen met vreugde , daar zij hoopten , dat zij aldus de vloot van T o v RFrankriiks bekwamen en moedigen Vlootvoogd,
V I L L E ,
die in de havens van bet Kanaal lag, zou in den mond
loopen.
Onder zeer uiteenloopende gewaarwordingen keerden dus
de aanfchouwers huiswaarts ; maar in bet huisgezin der
G R A N S O N S was de hoop de heerfchende aandoening . De
grijsaard, bet meer dan honderdjarige hoofd des geflachts,
was als verjongd. Met eene levendigheid, die een wonder
op zijne jaren fcheen, kon hij naauwelijks de tijding van bet
lot der vloot afwachten . Eindelijk , na verloop van zes
weken , terwiji reeds allerlei gunflige berigten van 's Prinfen
landing Calais bereikt hadden, maar door de Franfche Politie
onderdrukt waren, verfpreidde zich eensklaps bet gerucht,
hetwelk fpoedig bewaarheid werd, dat de Koning van Engeland als vlugteling in de kleine haven van Ambleteufe
was aan land gekomen . Kort daarna (in bet begin van 1689)
werd bet huisgezin van G R A N S O N door eenen bloedverwant nit Engeland, met wien bet deeds vriendfchap had
onderhouden, bezocht, die om bijzondere zaken naar Frankrijk kwam, en aan zijne geloofs- en oude landgenooten een
volledig verfiag deed van den afloop der zaken .
De Oostewind, die de Hollandfche vloot westwaarts dreef,
was , gelijk reeds de oude G R A N S 0 N vermoedde, bet bebond der onderneming geweest . Had men, bij bet uitzeilen
uit Hellevoet/luis, den gewenschten Zuidewind gehad, die de
vloot naar de Oostkust van Engeland, waarop de onderne .
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mtng beraamd was , gedreven zou hebben, dan had men door
bet ontmoeten des aldaar geplaatflen Engelfchen legers hoogst .
waarfchijnlijk een gelijkfoortig lot als vroeger de Graaf v A pq
M O N M O U T H- eene volkomene nederlaag - ondergaan, of een
twijfelachtig gevecht had eensdeels de weifelenden verhinderd zich to verklaren , anderdeels den volkstrots der
Engelfchen door bet denkbeeld van uitheemfchen inval geprikkeld. Nu was de viQot door den Oostewind genoodzaakt, westwaarts door de flraat naar bet Westen van En.
geland to zeilen , alwaar t A c onus geene legermagt had. En
om de tusfchenkomst des Hemels nog zigtbaarder to toonen,
dreef eerst de Oostewind de vloot voorbij Torbay, alwaar
men in den krijgsraad voor Calais beraamd had to landen ;
men vreesde reeds to Plymouth aan land to moecen happen,
welks bevelhebber zeer dubbelzinnig in zijne gevoelens
fcheen . Reeds zeide R U s s E L , een der Engelfche Heeren
op de vloot, dat alles mislukt was . Doch niec to vergeefs
had de oude GR A N s O N zijn kroost vermaand, om to vertrouwen, dat de Voorzienigheid haar werk zou voltooijen .
De Oostewind gaat liggen, zwenkt naar bet Zuiden, en de
legermagc landt, in bet beflisfende oogenblik, in de be,
kwame haven van Torbay, waar men gemakkelijk, gedurende
een' ftillen nacht, zoo wel de Hollandfche ruiterij als het
voetvolk ontfchepen kon . De landing gefchiedde, door dit
voorbijvaren, juist op den 15November, den dag, waarop,
83 jaren to voren, bet buskruidverraad der Roomschgezinden
tegen de gevescigde Kerk en Staat van Engeland was ont .
dekt . Naanwelijks was de Prins met zijn leger geland, en
de vloot ter reede in veiligheid, of een geweldige ftorm
flak op, die de vloot des Konings, eindelijk in zee gcfto .
ken, om de Hollandfche to vervolgen, geweldig teisterde,
en in zulk eenen toeftand to Portsmouth deed binnenvallen,
dat zij voor een jaar buiten flaat was zee to bouwen . Zoo
verwijderde de Hemel bet gevaar van de reddingsvloot, die
hij eerst door een' gunfligen wind in behouden haven ge .
bragt had! Dit maakte bij velen indruk . Ook werd, terftond na de landing, de belangrijke clad Exeter bezel. Maar
nog altijd draalde de Natie , zich to verklaren . De Prins
maakte bekend, dat hij alleen gekomen was, om Engelands
vrijheid in Godsdienst en Burgerflaat to herftellen ; maar
Lien dagen lang bleef hij genoegzaam alleen . Het waren
MENc ELW . 1835 . No . 3.
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bange, vreefelijke dagen!
De held begon de hoop en het
vertrouwen op den goeden uitfiag door deze fchijnbare te_
leurflelling to verliezen en zelfs aan terugkeer to denken . Maar
de Koning lief deze kostbare oogenblikken ongebruikt voorbijgaan. Langzaam kwam hij met zijn heir tot Salisbury ;
maar ddir begon de algemeene geest, bemoedigd door zijne
t;aagheid, to werken :

geheele drommen des legers liepen

cot den Prins over, en ook elders in het Rijk verklaarden
aich perfonen van het eerfle aanzien, ja fteden en geheele
gewesten, voor O R A N J E en de vrijheid . De Koning, ter
,prooije aan den doodelijkflen angst, werd allengs van zijne
g?ootfle gunflelingen, ja zelfs van zijne kinderen (Prinfes
ANNA en Karen echtgenoot, den Prins GEORGE vale DeeOok Plymouth koos nu de partij van
oemarken) verlaten .
den flerkften. De ongelukkige J A C O B U S STUART vlugtce,
Van alien verlaten, naar Londen ; en zoo gerust, onachtzaam en trotsch hij to voren geweest was , zoo beangst werd
hij nu . Hij wilde in onderhandeling treden . Gaarne bewilligde de Prins daarin ; en waarfchijnlijk ware de onver .
beterlijke Vorst op den croon gebleven, en had den Protes .
tanten zekere waarborgen gegeven , die hij na het wijken
des gevaars wel zou bebben weten to ontduiken ; doch zijne
eigene Patisgezinde raadslieden moesten -- zoo wilde het de
Voorzienigheid - zijnen val voltooijen . In plaats van's Prin .
fen gemadgde voorwaarden aan to nemen, ontvlood de Koning i nit zijne vrouw en zijnen zoon voorafgezonden to
hebbetl , in flilte , op eene flechte fchuit ; maar hij werd door
visfehers , die hem niet kenden en voor een' vlugtenden Tezuit hielden, gevat, teruggebragt, en kwam nu weder to

Londen in zijn palels , alwaar het medelijden met gevallene
grootheid en het doorgeflane geweld hem weidra weder annhangers verfchafte . Dan, de Prins , nu to Londen gekomen ,
ke'lrde's Konings verwijdering noodzakelijk . Deze verkoos het
-verblljf to Rochester aan de zeekust , hetwelk men hem gaarne toeftond , en had de dwaasheid , andermaal to ontvlugten,
en daardoor zijne regten op den Croon to verbeuren ; hoewel
ht aan de Natie , in eenen achtergelatenen brief, zijne hoop
ce kenden gsf van eerlang weder to komen .
Dug werd de groote omwenteling zonder bloedflorting door
eene bijna eenparige beweging der Natie tot Eland gebragt .
„ Mogt onze Natie," riep de jeugdige Brit uft ; „ toch
nimmer hare dure verpligtingen aan Holland vergeten, en
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hec dankbaar als den redder zijner godsdienllige en ftaatkun .

dige vrijheid in bet gevaarlijkfte oogenblik blijven erkennen 1" Ook in Schotland had de omwenteling in korten tijd
plaats . Alleen lerland, voor bet meerendeel door Roomschgezinden bewoond, bleef Koning j A C o n u s erkennen . Maar
de Prins opende reeds onderhandelingen met T Y R CO NN E L, bet Opperhoofd der Roomschgezinden, waarvan men
zich eenen goeden uitflag beloofde . In Engeland weed
eene Conventie bijeengeroepen, (geen Parlement ; daartoe
heeft flechts de Koning magt) die men dacht, dat de kroon
aan den Prins en zijne echtgenoote, J A C o a u s' dochter,
zou toekennen ; doch niet dan op voorwaarden, welke de
vrijheid der Natie tegen alle verdere mogelijke aanvalten zouden in veiligheid ftellen en op onwrikbare gronden
bevestigen.
Dit was bet verhaal van den jeugdigen Brit, die, vol
geestdrift voor de herflelde vrijheid van zijn Vaderland, zich
daarvan de heerlijkfle uitzigten voorfpelde, en meende, dat
ook in Frankrijk de Protestanten nu eerstdaags verlosfing, en
de vervolgers , met LODE W ij K aan bet hoot , itraffe to
wachten hadden . Doch de oude van dagen, hoezeer met
de innigfte bewondering van, en dankbaarheid aan den He .
met, voor zoo vele onverwachte en groote gunften, doordrongen, was niet van zijn gevoelen . „ God helpt altijd,"
fprak hij, „ maar niet op onzen, flechts op Zijnen tijd .
Vdbr eene Eeuw zag ik eene vloot van de vrienden der fla .
vernij en der geloofsvervolging door Zijne hand verbrijzeten ; thans zie ik , door die zelfde hand, de vloot , die vrijheld in Godsdienst en Burgerflaat komt herftellen, veilig
in Engelands haven geleiden, die des vijands verftrooijen,
en de onderneming even volkomen gelukken, als de eerite
volledig is teleurgefteld. Maar Hij weet best, wanneer
en Volk tot de vrijheid , een Vorftengeflacht tot den val
nip is. Wie weet , of Frankrijk niet beftemd is, denzelfden kring als Engeland to doorloopen ! Of niet de BOURBONS, de onwaardige opvolgers van den goeden en grooten
H E N D R I K IV , wanneer zij in de onverdraagzaamheid , de
verdrukking van hun yolk, en de zedeloosheid van bet tegenwoordige Hof, nog meer dan een menfchengeflacht blijven volharden , niet eindelijk bet lot van K A R E L I zullen
ondergaan ! Wie weet , of niet een Vorst, deugdzaam maar
zwak gelijk deze, de zonden van zijn geflacht zal moeten
L
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boeten ! Of dan niet de gruweltooneelen der Republikeinen
en van c R o M w E L L zich zullen vernieuwen ! Of niet bet
verdrevene Voritengeilacht, gelijk H A R E L II, weder ten trooit
Of niet een tweede Koning J Azal worden verheven !
c o n us, aan Priesters overgegeven als hij , ook verdreven
zal worden, om elders (wie weet, of zelfs niet in EngeLand!) eene fchuilplaats to zoeken !

Of niet, to midden van

zoo veel verandering , onze geloofsgenooten (misfchien eerst
over eene Eeuw !) de volkomenfle vrijheid van Godsdienst,
volkomener dan bij her, nu herroepene , Edikt van Nantes,
zullen herkrijgen ! (*) Immers, mijne kinderen ! er is niets
nieuws onder de zon, (eene lange, zeer lange ondervinding
heeft mij die waarheid in duizende blijken doen zien) en at
to zelden fpiegelt bet nageflacht zich aan de lesfen van Gefchiedenis en ondervinding . Doch, war gij ook nog beleven
moogt, mijne dierbare klein- en achterkleinkinderen! prent
bet diep in uw veritand en in uw hart : Cod regeert I Prent
ook aan uw kroost die waarheid in, waarvan doze dagen zoo
vele onloochenbare bewijzen hebben gegeven ; en moge dan
ook her geweld der Vorften, of her niet minder vreefelijke
der opgeruide Volken , u bedreigen , Hij weet die even zoo
good, als de bulderende baren, to fillen ; gelijk Hij ook de
flormen in de zedelijke wereld, even zoo als in de Natuur,
tot Zijn oogmerk weet dienstbaar to maken . Aan Zijne hoede
kunnen wij ons tegenwoordig Vaderland, gelijk -her land onzer vaderen, Engeland, bi alle woelingen der partijen, vei .
lig bevelen ."
De grijsaard had fterk en met vuur gefproken . De laatfte
drie maanden, met hare levendige aandoeningen, hare fdhokkende gewaarwordingen, hadden de vlam zijner levenslamp
to flerk doen branden en zijne levenskrachten verteerd . Hij
zeeg neder in de armen der zijnen ; en na weinige dagen
was hij overgegaan in eene betere wereld, en fond voor
den troon van Hem , op wien hij altijd vertrouwd had .
(*) In 1787 erlangden de Protestanten in Frankr jk de burgerlijke verdraagzaamheid ; in 1789 werden zij met alle andere burgers volkomen gelijkgefeld .
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Eene ware Gebeurtenis .

.[fort na mtjne aankomst in 4merika bragten mijne handelsr
zaken mij naar Kingstown, eene ftad op her eiland Jamaika .
Offchoon lk geene brieven van aanbeveling had, werd ik
toch, na verloop van weinige dagen, in de voornaamfte gezelfchappen opgenomen. Destijds (bet was in 1817) ondervonden vreemdelingen in 4merika de gulfte gastvrijheid, Ben
der rijkfte koopiieden noodigde mij op zekeren dag aan zijne
tafel. Her gezelfchap beftond nit vijfentwintig perfonen. Her
eten was yoortreffelijk - her nageregt uitgezocht en keurig .
Na den maaltijd werd op de gezondheid des Konings gedronken. De vrouwen verwijderden zich . De hoofden begonnen van den rijkelijk genoten Champagne-wijn warm en
meer of min ligt to worden . Her gefprek, dat zeer laid en
verward begon to worden, liep over allerlei onderwerpen .
Eindelijk boorde men gezang ; en op bet oogenblik , als her
gezelfchap genoodigd werd, om de vrouwen to volgen, uitte
lemand den wensch, dat Kapitein s T E w n R T, alvorens men
koffij ging drinken, een liedje in zijne landstaal mogt zingen . De Kapitein verklaarde, dat hij, offchoon in Noord.
Schotland geboren, to Edimburg opgevoed was geworden,
en dus met de bergbewoners weinig omgang had gehad dat de fpraak zijner landslieden hem niet eigen was, en hd
ook geen enkel liedje in dezelve wilt . Op deze verkiaring
toonde zich ieder tevreden, uitgezonderd H E N R I D' E Gy I L L E . Deze had her eerst her liedje verlangd.
Deze man, een voormalige planter van St. Domingo, had,
na de op dat eiland ontflane omwenteling, toen nog zeer
jong zijnde, naar Kingstown de toevlugt genomen . Hij telde
thans veertig jaren ; maar aan zijne lange, zware wenkbraauwen , in her doffe oog en bet rimpelend gelaat begonnen reeds zoo vele teekenen des ouderdoms zich to vertoonen, dat men hem voor diep in de vijftig gehouden zou
hebben . Daarbij was hij zwaarlijvig, en men zag bet hem
wel aan, dat onmatigheid, en niet de veelheid der jaren,
bet vuur van zijn oog had verdoofd .
War ook de andere leden van bet gezelfchap mogten zeggen, D' E G V I L L E ftond er ftijf op, dat de Kapitein cen
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Schotsch berglied ten beste moest geven . Midden onder de
beweging, welke door dit onaangename tooneel werd veroorzaakt, fprak S T E W A R T al lagchende eenige woorden
onnadenkend daarheen, en zeide, dat hij bet eene of andere
zich Wilde zoeken to herinneren . Het gezelfchap werd nu
allengskens weder ftil , en de Kapitein , die eene ballade ,
onder den titel : De Schotfche Bergvrouu', beloofde, begon
eene Ode van A N A E R E o N aan to heffen . D' E G v ILL E en
de overigen, welke in de Kolonien opgevoed waren, wisten
niets van de oude letterkunde . Hec vers van den Griekfchen
zanger kon nog des to beter voor een Schotsch berglied
doorgaan, daar de wijn reeds in de hoofden der gasten zijne
werking deed . Alleen vier of vijf perfonen van bet gezelfchap veritonden iets van de taal , en lachten om de list van
den Kapitein, zonder even%el alles to begrijpen .
Toen bet zoogenaamde Schotfche lied ten einde was , beloonde een daverend handgeklap den zanger . Doch niemand
betuigde zijn genoegen levendiger , dan D' E G V I L L E ; deze
verklaarde, terwijl hij een glas Bourgonje-wijn binnenfloeg,
dat de Schotfche taal even liefelijk en welluidend is als de
Franfche, en verzocht den Kapitein, hem eene overzetting
van bet lied mede to deelen . Met hoffelijke welwillendheid
werd aan zijnen wensch voldaan . 1)' E G v I L L E was zoo verrukt over den lof der fchoonheid in den mond van eenen
Bergfchot, dat hij den Heer STEWART meermalen de hand
drukte. Bij alle deze betuigingen van goedkeuring en genoegen kon de Kapitein naauwelijks eenen meer of min fpottenden lath bedwingen .
Verder viel er dezen avond niets bijzonders voor . Hes
werd eindelijk tijd, om naar huis to gaan . Daar 1k in de
nabijheid der baai zijn moest, ging ik met Kapitein s T EW A R T, die zich aan boord wilde begeven van eenen Oostindievaarder, waarop hij bet bevel had . Den volgenden dag
zoude hij de terugreis naar Europa aannemen . Onderweg
wenschte ik hem geluk met zijnen aardigen inval, waardoor
hij aan de meeste gasten zoo veel genoegen bad verfchaft .
De Kapitein zeide mij , dat hij , in dienst getreden zijnde,
de beoefening der oude talen geheel had laten varen ; doch
in 1814, toen hij eenigen tijd op de westelijke kusten van
Engeland moest kruifen, vond hij gelegenheid, om, in ledige
uren, de kennis met zijne vroegere vrienden uit Rome en
Griekenland to hernienwen . „ En gij ziet," zeide hij, ,, dat
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een hunner nib uit eene moeijelijke omflandigheid 1iee1t ,ge_
holpen ; want de Heer D'E G v i L L E is een gevaarlijk mensch
een liefhebber van bet tweegevecht, een duellist vast beroep . ' -- „ Ben duellist t" riep ik nit.
„ Ja , Mijnheer! een duellist! Zulk een mensch moest eigeniijk in fat .
foenlijk gezelfchap niet toegelaten worden . Maar DE cv 1 L L E is nog meer, dan duellist - hij is een verraderlijke
inoordenaar. Dezen naam verdient een man , die door aanhoudend oefenen bet zoo verre gebragt heeft, dat hij
by twintig fchreden afflands een' kogel door harten-aas
jaagt . Het duelleren is hem zoo tot gewoonte geworden,
dat hij in hetzelfde oogenblik, waarin hij op zijne tegenpartij loert, kan lagchen en boerten of een fnuifje nemen .
Somwijlen kleedt hij zich op de zonderlingfle wijze, ten
erode gelegenheid to hebben, om de lieden, welke zijn op=
fchik doet lagchen, uit to dagen ."
De woorden van den Kapitein hadden den diepilen indruk_
op mij gemaakt . Ik hoorde hem aan, zonder hem in de
rede to vailen . Hij fprak verder : „ Onder die vechters zijn
foms nog lieden, die een geweten hebben ; maar deze man
heeft niet bet minfle vonkje van menfchelijkheid in zijnen
boezem . Telkens maakt hij jagt op nieuwe flagtoffers . Ht
gevoelt zich nooit gelukkiger, dan wanneer hij vijftien fchre .
den van zijne tegenpartij fiaat . ' -- Hier hield s T E w A R ?
.een oogenbiik flil, en vervolgde daarop met eene bevende
flem : „ Ook ik had in inijne jeugd bet ongeluk, eenen
mensch in een tweegevecht neder to fchieten ; federt then
tild heb ik geen oogenblik rust , en toch was , volgens de
gewone begrippen van eer, bet regt op mijne zijde . -Een mijner kameraads, met name CAMERON, had eene
Dame in den fchouwburg beleedigd ; ik trok mij hare zaak
aan . - C A M E R O N bier de hand tegen mij op - 1k elschte voldoening. Den volgenden morgen duelleerden wij ; en,
offchoon 1k toen nog nooit een piflool had afgefchoten, .
trof ik toch bij bet eerile fchot mijne partij in de borst .
Mijn arme vriend viel, en gar, na eene korte doodsworile .
ling, den geest . De gedurige herinnering van deze ver .
fchrikkelijke gebeurtenis heeft mijn leven verpest . Dikwerf
zie ik in den droom mijnen ongelukkigen vriend aan mijne
voeten met den dood kampen
ik boor dat doffe reutelen
zijner bloedende borst ; dikwijls, als ik alleen ben, zie ik
hem doodeiijk getroffen op den grond nederzinken, en nevens
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hem de rookende piftolen .

Bij ftillen nacht, wanneer de
maan over den oceaan opgaat, zie ik zijn bleek liyk aan den
horizon nit de zee opftijgen."
Zwijgend gingen wij nevens elkander, in gepeins verzonken . Eindelijk berelkten wij de floep, die mijnen medgezel
aan boord moest brengen . Ik wilde affcheid van hem nemen . Hij deed mij den voorflag, met hem aan boord van
den Planter to gaan -- zoo heette de Oostindlevaarder,
waarop hij bet bevel voerde . Ik nam de uitnoodiging des
Kapiteins aan, voor wien ik reeds zekere achtingontwaarde,
die mij meer of min aan hem gehecht maakte . Ik ftapte met
hem in de floep, en weinige minuten daarna bevonden wij
ons aan boord van bet fchip . Bet was laat, of liever
vroeg ; want bet was des morgens ten twee ure . 1k begaf
mij in eene bangmat, en fliep fpoedig in . Des morgens
werd ik gewekt door eenen matroos, die mij kwam zeggen, dat bet ontbijt gereed fond ; maar ik had, dewiji er
den vorigen dag rijkelijk was gedronken, eene zware hoofdpijn, welke mij niet toeliet op to ftaan . De Kapitein noodigde mij, om den dag over op bet fchip to blijven ; hij
meende, dat de frisfche zeelucht mij wel zoude heritellen .
Daar ik geene dringende bezigheden had, welke mijne tegenwoordigheid in de flad vorderden, lies ik mij bewegen
en bleef.
De Planter had reeds de voile lading ; deswege was er
voor S T E W A R T weinig to doen . Wij bragten dus den ganfchen morgen met praten door. De Kapitein was een zeer
achtingwaardig man . Hij nitte weleens zonderlinge begrippen ; waren dezelve niet altijd gegrond, zoo hadden zijne
gedachten evenwel de verdienfte van oorfpronkelijk to zijn .
,, Wie mag toch daar in dat ligte vaartuig naar ons toe
4turen 1" riep S T E W A R T , terwijl hij door zijnen verrekijker
zag . „ Het is , zoo waar, Kapitein W I L T H O R P E!"
Een OfHcier, in dienst van de Re .
" Wie is dat?" - ,,
publiek Columbia, de waardige vriend van den duellist . Het
doel van zijn bezoek laat zich we] raden ."
De floep bereikte den Planter ; W I L T H 0 R P E (want deze
was werkelijk de perfoon , die in dezelve zich beyond)
vroeg, of Kapitein S T E W A R T aan boord was . Toen hij
op deze vraag een bevestigend antwoord ontving , kwam hij
fchielijk de valreep op , en ftapte op bet verdek . -- W I LT H o R P E had iets verwijfds in zijn voorkomen . Om dit to
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verbergen, liet hij zijne bakkebaarden tot ongemeene breedte
groeijen ; lange knevels overdekten zijne lippen ; hij flak bet
boofd hoog op, en zocht zich eene krijgshaftige bonding tv
geven. Bet was omtrent, of men een' foldaat zag, die
voor Officier fpdlen wilde . ,, Heb ik de eer, met Kapitein
6 T E W A RT to fpreken r" zeide hij, naar ons toe tredende.
• Ja, Mijnheer !" antwoordde de Kapitein met eene kleine
bulging . „ In dit geval," hernam W I L T H O R P E, ,, wenseb• ik de eer to hebben, een paar woorden met u alleen to
fpreken . " - ,, Ik weet niet ," zelde S T E W A R T , ,, dat
tusfchen ons beiden lets befproken zou kunnen worden, dat
deze Heer niet mag weten." -- „ Mag ik vragen, of die
Beer," antwoordde w I L T H 0 R P E, terwijl hij zijnen blik op
mijvestigde, „de eer heeft, uw vriend to zijn ?" - „ Dat
moet voor u eene onverfchillige zaak zijn . Heb flechts de
goedheid, mij bet doel uwer komst to kennen to geven ." Op
deze woorden flak W I L T H O 3t P E de borst voornit, bief
zijn hoofd op, zoo veel zijne kleine geftalte bet toeliet, en
yam met veel deftigheids nit zijne brieventasch een klein
briefje, dat hij aan den Kapitein ter hand ftelde met de
woorden : ,, Heb de goedheid, dit to lezen ." Hetzelve
was van den volgenden inhoud
Brenger dezes , den Heer Kapitein W I L T H o R P E, heb ik

•

fchikkingen omtrent de zaak van eer tusfchen Kapitein
en mij opgedragen .

S T£ W A R T

Get .

HENRI D'EGVILLE .

• En wat moet dit briefje beduiden r" hernam S T E W A RT .
IIa bet gelezen to hebben : „ Wat wil de Heer H E N R I WE GVILLE van mij?" - „ Dit briefje beduidt, dat m1jn
vriend D'EGVILLE zich zeer beleedigd houdt, dewijl gij
gisteravond, aan tafel van den Heer I N V o ICE, hem met
bet zingen van een zoogenaamd Schotsch lied misleid hebt ;
en hij heeft mij tot u gezonden, om u to verzoeken, dat gij
heden morgen u laat vinden aan de Ciri, achter de rots
van Inguanna ." - „ Gij kunt aan den Beer D'EGVILLE
zeggen, dat hij ter aangeduide plaatfe mij niet zal aantreffen .
Ik ben geenszins verlangend, om de lijst zijner flagtoffers
to vergrooten." -- , Ik kan onmogelijk gelooven, Mijnheer,
dat gij dit antwoord wilt laten geven aan eenen man van
eer,, welken gij grovelijk beleedigd hebt . Moet ik werkelijk
mtnen vriend zeggen , dat gij hem de gevorderde voldoening
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weigert?" -- a, Ik fpreek Engelsch, en gij verflaat dew
taal ; houdt gij bet voor beter , dat ik den Heer D'E G V I L L E
in bet Grieksch of &chotsch antwoorde ?" - „ Zoo zal de
Heer D'E G V I L Lz bet regt hebben , om overal to zeggen,
dat vrees u belet heeft, hem voldoening te-geven," hernam
de Columbiaanfche Officier met verachting . „ Aan bet oordeel van den Heer WE G V I L L E over mijn gedrag ligt mij
niets gelogen," antwoordde s T E W A R T met verwonderlijke
bedaardheid . „ Mijnheer WE G V I L L E zal zich voor geregtigd houden , om u in bet openbaar to tuchtigen ." Een
gloeijend rood overdekte plotfelijk hec aangezigt van STEW ART . Hij herftelde zich echter fpoedig, en zeide, terwiji
hij fpottend de item en manieren van W I L T H 0 R P E nabootfte : „ Wanneer gij mij niet in de noodzakelijkbeid wilt
.brengen, dat ik u over boord werpe, zoo zult gij de goedheid hebben, u ten fpoedigfte to verwijderen." Op deze
woorden van den Kapitein kwamen terftond vijf of zes matrozen toeloopen ; W I L T H O R P E floeg een' woedenden blik
Op S TE W ART, ftapte in de floep en verdween .
,, Ik weet niet, hoe men mijne handelwijze beoordeelen
zal," fprak S T E W A R T ; „ maar, nadat ik eenmaal bet
bloed van eenen mensch vergoten heb, verbiedt mij miju
geweten, de uitdaging tot een tweede duel aan to nemen. Ook is bet leven eene to kostelijke gave des Hemels,
dan dat ik zou kunnen befluiten, hetzelve op to offeren,
om eenen man, dien ik veracht, voldoening to geven ." „ Uw befluit ," zeide ik , „ doet u eer aan ; maar . , . : '
„ III, weet, wat gij zeggen wilt. Gij wilt nog vragen, wat
ik doen zal , indien D'E G V I L L E de bedreiging van dezeu
nietswaardigen W I L T H O R P E werkelijk ten uitvoer brengt .
Ik draag de naden van vijf wonden, roemvolle blijken van
de dienften, welke ik aan mijn vaderland bewezen heb . Drie
daarvan ontving ik in den flag van Trafalgar. Deze liktee.
kens zijn to diep, dan dat een eerroover dezelve zou kunnea
bedekken of vernietigen ."
Het was een allezins edel befluit ; maar dit goede voornemen bleef onuitgevoerd . Een uur later ging namelijk mijn
vriend op de haven aan wal, om voor bet wegzeilen nog
een en ander to befchikken . Ik vergezelde hem . Naauwelijks
waren wij op de kaai, Of WE G V I L L E, dien wij niet be .
merkt hadden , trad plotfeling voor ons , floeg met zijne
karbats s T E W A R T in bet aangezigt, wierp zich op een
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gereed ftaand paard en rende wag. Dit was in bet bijztJit
van verfcheidene perfonen gebeurd , en in korter tijd , dan
ik bet verhaal .
De gelaatstrekken van s T E W A R T waren gewoonlijk zoo
fchoon, zoo regelmatig en zoo zacht tevens , dat bet fcheen,
alsof dezelve geene hevige gemoedsbewegingen, geenentoorn
konden uitdrukken ; in dit oogenblik echter had woede hem
zoo zeer veranderd, dat hij onkenbaar was . Noolt zag 1k
eenen mensch in zoodanigen toeftand ; zijne borst zwoegde
geweldig onder den inwendigen kamp der grimmigfte hartstogten . Het gelukte mij intusfchen, hem in een nabijzijnd
huis to brengen ; ik fmeekte hem, dat hij mogt bedaren maar vruchteloos ; met groote fchreden ftapte hij in de kamer been en weder, vloekende, en verwenfchingen tegen
D'E G v i L L E uitboezemende . Plotfeling bleef hij ftaan, en

fprak : ,, Welaan, bet zij zoo! De wereld moet van dezen
moordenaar bevrijd worden ; ik zet er mijn. leven voor op."
Hierop vatte bij mijne hand , die hij met krampachtige heftigheid drnkte , en vroeg mij ; „ Wilt gij mijn fecondde
zijn?" Ik knikte toeftemmend, en hij deelde mij hierop her
befluit mede, dat hij genomen had . Zeker zou D'E G v I L L $
in bet tweegevecht moeten blijven ; loch ook mijn vriend
kon den dood niet ontgaan . Dit vooruitzigt was zoo verfchrikkelijk, dat ik mijn woord terugnam . ,, Hoe!" zeide
S T E W A RT , ,, gij wilt mijn getuige zijn, met bet beding,
dat ik mij op twaalf fchreden voor mijne partij ftel, die van
zijn fchot zeker is ; en wanneer bet gevaar gelijkflaat, weigert gij ? Zoo moet ik naar een' anderen feconde omzien.
Doch wie zal getuige willen zijn van een tweegevecht,
waarin ik noodwendig moet omkomen? Welaan dan, 1k
ga alleen."
1k beyond mij in den pijnlijkften angst . Mij bleef geene
andere keuze, dan een tweegevecht bij to wonen, waarin
beide partijen den dood zouden vinden, of mijnen vriend
aan de verraderlijke ftreken van den nietswaardigen w1LT R o R r E bloot to ftellen , indien ik hem alleen lief gaan.
Eindelijk, nadat ik mij een oogenblik had bedacht, kwam
de hoop in mij op , dat mijn vriend niet vallen zoude . Ik
fprak dus tot S T E W A Ray T : „ Hier is mijne hand ; ik vergezel u ." Hij antwoordde niet, maar drukte mij in zijne
amen . Hij zeide daarop met eene vaste ftem : „ Er inoeten vier matrozen aan wal komen, om een graf voor twee
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ljjken to graven. Heb g#j de goedheid , mijnen uiterfen wit ,
lien ik u zal ter band fellen, na mijnen dood , ten uitvoer
to doen leggen . Ook verzoek ik u , mijne bevelen aan den
Lultenant op den Planter over to brengen. Ten zes ure,
vergeet bet niet, aan de baai, achter de rots van Inguanna."
$ T E W A R T ging been . Ikbegafmijtrondaewg
ping van I)'E G V I L L E . Offchoon bet reeds omitreeks twee
ure in den namiddag was, vond 1k hem nog aan bet ontbijt .
Toen ik binnentrad , fond hij op , en verzocht mij , plaats
aan zijnen disch to nemen . Ik bedankte, en gaf ce kennen,
dat Kapitein STEW ART mij in last had gegeven , om hem
to fpreken. „ Nu, wil hij dan eindelijk befluiten, met mij
to duelleren? Het bevreemdt mij zeer, dat een O'(licier van
zijnen rang zoo moeijelijk to bewegen was, om zich als een
man van eer to gedragen ." - ,, Gij hebt bet oogmerk van
mijne komst geraden . Gij zult dus op de door den Heer
W I L T H O R P E bepaalde plaats u laten vinden ?" -„ Hierop kunt gij rekenen." - ,, Mij blijft nog over, u de voorwaarden bekend to maken , zoo als de Heer S T E W A R T die
bepaald beeft ." - „ Dat is niet noodig . Dit punt gaat a
aan en Kapitein W I L T H O R P E . Wat gijlieden met elkander
bepaalt, is mij wdl." -- „ Vergeef mij , Mijnheer ! ik wil
met eenen man, als W I L T H 0 R P E, niecs to doen hebben ,
en moet u derhalve aangaande de voorwaarden van bet tweegevecht onderrigten ." Hierop gaf ik hem met weinige woorden to kennen, welke maatregelen S T E WART had genomen, om den dood van hemzelven en van zijnen tegenfander
onvermijdelijk to maken . Het gelaat van D'E G V ILL E veranderde herop plotfeling . ,, Ik frijd als een man van eer ;
maar onder zulke voorwaarden wil ik niet vechten ." - „ En
alleen onder deze voorwaarden wit mijn vriend vechten . G{j
zijt een fchutter van den eerften rang, en Kapitein s T EW A R T is min gewoon, pifolen to behandelen . Ontwijkt
gij thans, zoo heeft mijn vriend bet regt, om u to bejegenen
gelijk gij hem bejegend hebt . - Ik moet u verzoeken, mU
niet met zulke dreigende oogen aan to zien . Ik ben geenszins gekomen, om nieuwen twist met u to maken . 1k wensch
flecbts to weten , of gij gezind zijt , de wel verfchrikkelijke ,
maar toch edele en eervolle voorwaarden van mijnen vriend
aan to nemen ." - D'E G V I L L E antwoordde niet . - „ 2iet
gij van bet tweegevecht of?" - ,, Ik een duel weigeren
1k , H E N R I D'E G V I L L E van Kaap Francois, cen duel
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tiveigeren ! 1l zal komen , en neem de voorwaarden van
Kapitein S T E W A R T aan ." - „ Ten zes ure achter de
rots van Inguanna ." - „ Ten zes ure . Ik zal mij later
vinden ." Ik maakte eene bulging en ging weg . Op den
trap hoorde 1k D'E G V I L L E zijnen knecht roepen , en bevel
geven, om zijne piftolen in gereedheid to brengen . Tevenn
liet hij W I LT H O R P E halen, die zich in de biljartkamer
beyond.
Ten zes ure waren wij - D'E G V I L L a, W I L T H O R P H,
C T .F W A R T en ik - aan de baai , achter de rots van Inguanna. Op eenigen afftand van ons, aan bet strand, zag
men cent hoop versch opgeworpene aarde en een graf, rulm
genoeg om twee lijken to bergen . Volgens de gemaakte bepaling, zouden beide de ftrijdenden zich aan den rand des
grafs plaatfen, seder de punt van eenen zakdoek vatten, en op een gegeven teeken te gelijk losbranden. De dood der belde
partijen was dus onvermijdelijk .
De zon fcheen nog met vollen glans . Ik zag S T E W A It?
een' zwaarmoedigen blik op het geftarnte van den dag werpen, als wilde hij affcheid van hetzelve nemen . Hij fcheen
to bidden . Intusfchen was zijne bonding kaim en bedaard . .
D'E G V I L L E ftaarde bewegeloos voor zich been, en fcheen
als vernietigd . W I L T H O R P E en ik laadden de piflolen ;
toen trokken wij bet lot, wie van ons beiden bet teeken zon
geven . Dit viel mij ten deel . Hierop naderden wij bet graf ;
D'E G V I L L E en S T E W A R T plaatften zich aan den rand ;
seder vatte eene punt van den doek, en wij reikten hun de
piftolen . Dat was een verfchrikkelijk oogenblik ! . . . .
» Mijne Heeren! zijt gij gereed?" riep ik . „ Ja," antwoordden zij , met eene naauwelijks hoorbare item .
Eene ongeftoorde kalmte lag bij voortduring op bet fchoone
gelaat van S T E W A R T ; eene doodelijke bleekheid had zich
over de trekken van zijne tegenpartij verfpreid . Vergeefs
zocht WE G V I L L E zich to herftellen ; angst en ontzetting
overweldigden den nietswaardigen meet en meet ; zijn gezigt
werd vreefelijk ontfteld ; zijne tanden klapperden ; hij beefde,
als een blad, over zijn ganfche ligchaam ; de zakdoek, de
piftolen ontvielen aan zijne handen ; zijne knieen knikten ; hij
zonk neder , en ftortte in bet graf.
H E N R I D'E G V I L L E, de algemeen gevreesde duellist,
die bet bloed van meet dan twintig offers had vergoten, lag
daar in onmagt uitgeftrekt ; bet was , alsof hem plotfeling
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de dood had getroffen . S T

E W A RT aanfchouwde den jam.
merlijken toefland van zijnen vijand, en riep met edele verachting uit : „ Ellendeling ! gij zijt een to erbarmelijke
bloed, dan dat ik mijnen toorn tegen u zoude botvieren!"
Met deze woorden wierp hij zijn piflool verre van zich .
Wij flapten in de floep, die op eenigen affland lag, en lieten
D'E G V I L L E aan de verzorging van zijnen hem waardigen
vriend over. Twee matrozen waren, zonder ons weten, getuigen van her voorval geweest. Toen wij dus aan boord
kwamen, wist ieder reeds bet gebeurde. Her fcheepsvolk
van den Planter, dat den Kapitein als aanbad, ontving hem
met her uitbundigfle vreugdegejuich . Men kan zich geen
denkbeeld maken van de blijdfchap dezer lieden . Zij drukten
den Kapitein aan hunne borst, tilden hem, in weerwil van
zljne tegenkanting, op hunne fchouders, en droegen hem,
onder een verdoovend hourahl op bet verdek rond . De ken-nis van den gelnkkigen afloop des tweegevechts , dat zoo
verfchrikkelijke gevolgen had kunnen hebben, verfpreidde
zich weldra op de overige fchepen , welke in de baai ten
ankerlagen I en derzelver matrozen beantwoordden de vreugdekreten op den Planter met luid geroep , dat van alter bartelijke deelneming getuigde.

ENGELENW4CHT.

Modgefpeeld en moegefprongen,
Slaapc mijn lieve jongen zacht ;
't is alsof er Eng'len zongen,
Vriendlijk wenfchend : goeden nacht
Nedrgedaald nit 'shemels bogen,
Streken zij Tangs 't wichtje nedr,
Ongezien door de ouderoogen,
't Susfend, kusfend keer op keer .
Slaap, mijn jongen 1 Gij moogt flapen ;
Ouden kunnen dikwerf 't niet .
Schijnvreugd doet des daags hen gapen,
's Nachts hen waken van verdriet .
Slaap, mijn jongen! en de morgen
Wekke u wedr tot nienwe vreugd !
Onfchuld fpaart u angst en zorgen ;
Onfchuld, de Engel van de jeugd .
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God, bewaak hem! Hoor mijn bede!
'k Bid om goud noch goed noch eer .
Schenk hem vroomheid, zielevrede ;
Dwazen bidden flechts om meer .
Dat , als onfpoedsflagen treffen ,
Deugd en godsvrucht hem verkwikk' !
Doe hem vrolijk 't oog verheffen ,
Juichend an zijn' jongiten fnik!
L . 1835,

Een Vader.

ONTBOEZEMING BL! ^DE HERSTELLING VAN NEARLANDS
KROONBRINS .

4an de Belgen.
Y erbergt then lach, gij eervergeten,
Die orde en regt met voeten traadt,
En, bij uw helfche zegekreten,
Uw zwarte ziel to meer verraadt !
Verzweigt ze ! Stikt bij 't Io zingen !
Laat diepe fchaamt' den glans verdringen,
Die nog uw fnood gelaat omgeeft !
Verftomt bij onze jubelklanken
Hoort 't fchaatrend Nedrland juichen, danken ;
God zij geloofd, de Kroonprins leeft !
Hij leeft ! . . . . Door duizend, duizend tongen,
Zoo plotfeling door fchrik verftijfd,
Wordt Gode een loflied toegezongen,
Die Neerlands yolk ten Schutsheer blijft .
Bouwt vrij van nieuws op vreemde krachten !
Wij durven hulp van Hem verwachten,
Die 't onregt, ook der flerken, wraakt_ ;
Bij 'e woeden van nw Bondgenooten
En blikfems op ons nedrgefchoten,
Voor de eer van Ne&rland heeft gewaakt .
Daar knielt zij met gevouwen handen,
Zij, Nedrlands ed'le Kroonvoritin ;
Omgeven van haar dierfle panden,
Dringt aller dank ten Hemel in .
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WO flemmen in die lofgezangen,
Hoort Bato's kroost den Loon vervangen,
Die bier van reine lippen zweeft ;
Hoe 't Hallel klinkt bij 't ftemverheffen!
Die coon, ontzinden! moet u treffen
God zij gedankt, de Kroonprins leeft!
Hij leve, (eert Gods welbehageni)
Tot roem van 't lieve vaderland !
Hij leve, om 's Konings regt to fchragen,
Te lang door muitzucht aangerand !
Hij zal ons 't fpoor der glorie wijzen,
Als wedr de fchoone dag zal rijzen,
Dat Nederland ter vierfchaar treedt ;
Dan ftaat, voor Koning en altaren,
Ben drom onwrikb're iegerfcharen
Van 'c trouwe yolk ten kamp gereed.
Van's yolk, dat, bij bet flaatsberoeren,
De ware vrijheid kent en mint,
Den band thans naauwer toe voelt fnoeren,
Die hen aan hunnen Veidheer bindt ;
bat moedig, op bet fpoor der vad'ren,
Met onverbasterd bloed in de ad'ren,
Wel kluisters breekt, die heerschzucht geeft,
Maar zich met eendragt weet to omgorden,
Kn pal flaat voor der muit'ren horden,
Met Neerlands kreec : de Kroonprins leeft!
Knielt, bukt in 'c ilof, gij onverzaten !
Voor 't afgebedeld purper neer!
U , laffe , ondankbare onderzaten !
U voegt geen ander Opperheer.
Wij gunnen u de flaaffche keten,
En zullen nooit den flond vergeten,
Zoo naauw aan onzen roem verpand .
Kent gij den Held, die u verplecte,
Bij Leuvens vest bet wraakzwaard wette? . . .
Bet is de Held van Nederland !
Hij leve, om aan Euroop to toonen,
Wat mannenmoed en trouw vermag!
Hij aemt voor NeIrlands vrije zonen
Tot aan zijn' jongilen aderflag . Hoort hen Gods goedheid jub'lend prijzen ,
Die , bij ontelb're gunstbewijzen ,
Thans Neerlands roem behouden heeft !
Juicht, braven ! flemc in onze klanken !
Hoort Vorst en yolk vereenigd danken :
God, U zij de eer ! de Kroonprins leeft !

Brielle, 26 Jan . 1835 .

R 0 LL E ,

Lt. Kol.
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'c Gevogelt' des iachts zoekt zijn duistere ftreken ;
De bergftrooiti bruist fchuimend door 't woud ;
Maar de eik moet geveld, en hij draagt reeds het teeken
Eene eeuw Bond hij , heerlijk en flout
Ben flag - hoor ! een ruifchen en zuchten in 't ronde ;
Ben tweede - daar buigt hij het hoofd ;
Een derde - 't wordt duister in 't bosch ; het verkondde
Men heeft ons den koning geroofd !
Gefcheurd zijn zijne armen -- de takken en loten ;
Nu fplijt men den klagenden romp ;
Daar zinkt hij op 't water, in ketens gefloten ,
Een vormlooze, drijvende klomp ;
De zaag kliefc het merg ; zijne flevige krachten
Verleent hij aan 't fchlp op de ree ;
Geboord en gefpijkerd, ontvangt hij zijn vrachten :
Daar zwiert en daar zweeft hij op zee!
Maar nu, met zijn vleugels naar 't oost en naar 't westen ,
Gelijkt hij een' bode des doods ;
Zijn roem op de zeeen zal dond'rend zich vesten ;
Hij wil, ook geveld, nog lets groots !
Omgeven door blikfems, bepurperd met lijken,
Gehuld in een vlammende pracht,
Moge elk, waar hij heerscht, nog de vlag voor hem ftrijken,
En beev' voor zijne ijzeren magt !
En heeft hij verwons en , en is er geftreden,
Men roem' hem aan haven en strand ;
Zijn werk is geeindigd, volbragt bier beneden :
Wat e1scht hij nog meer van zijn land?
Niets meer kan een koning op aarde verlangen ,
Een dichter, een wijsgeer, een held
Ben flervende naam en een handvol gezangen,
En dan naar den grafkuil gefneld!
Rotterdam .

B. T. L. W.

(Navolging nit het Engelsch van c o
MENGELW .

1835.
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DWEEPERIJ EN LIGTZINNIGUEID NIET ZELDEN

JAN EN

HETZELFDE .

(Uit de Xlgemeine Kfrchenzeitung, I834 .)
Een vroeger onbefproken meisje nit eene goede familie diende aan zeker vorftelijk Hof, en was om haar karakter zeer
geacht . Sedert een paar jaren begon men echter op to merken, dat zij tot den aanhang der zoogenaamde vromen over.
helde . Zij las vliitig Traktaatjes , en nam in elk opzigt den
fchijn van ongemeene gemoedelijkheid aan . Het bedriegelijke
van dezen fchijn bleek intusfchen ten duidelijkfte, daar zij
in den treurigen toeftand geraakte, dat zij ongehuwd moeder
zou worden . Zoodra men aan bet Hof dit vernam , werd zij
door de Vorftin, die goede orde en zedelijkheid bemint, fpoedig , offchoon niet zonder eenige onderfteuning , verwijderd.
Zij trok nu met hare moeder, die mede tot verregaande
dweeperij is vervallen, naar eene niet verre van de hoofdftad
gelegene plaats, waar zij eene wooing huurde en hare bevalling
afwachtte . Daar bezocht haar tot then tijd toe , en bezoekt
haar verder nog, Reeds een fchoenmaker uit eene nabijzijnde
ftad ; een man, die tot de zoogenaamde vrome gezelfchappen behoort , bet land rondreist met de rokszakken vol Traktaatjes, dezelve overal uitdeelt, en voorts zijn best doet,
om broeders en zusters to werven .
Onder de leiding van dezen dweepzieken man , die in eene
hooge mate den geest waande to hebben , bragt de gevallene ,
die eerst over haar ongeluk zeer beltommerd fcheen to zijn,
bet weldra zoo verre, dat zijj welgemoed in haren toeftand
zich fchikte, ja zelfs, in overeenitemming met hare moeder,
aan den Predikant der plaats, die ambtshalve haar over haar
geval onderhield, onbewimpeld verklaarde : „ Wij verblijden ons (deze waren de eigene woorden van moeder en dochter) en wij danken den Heiland, dat Hij ons dit lijden , tot

wij willen bet to zijner eere dragen ." In de kerk kwam zij niet . Dat is voor haar geene
behoefte ; haar vrome vriend, de fchoenmaker, bidt met haar
en hare moeder . De Leeraar predikt in een' anderen geest ;
ons heil, opge-iegd beeft ;

bij hem kan zij dus Been zielevoedfel naar haren fmaak
vinden . Omgang met menfchen in bare tegenwoordige woon_
plaats heeft zij ook niet ; de lieden aldnar zijn geene dwee-
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pens . Zij doet echter moeite, om anderen tot hare inzlgten
to brengen . Zij zendt to dien einde Traktaatjes, doch ontvangt ze meestal ongelezen terug.
Als moeder zorgt zij zoo weinig voor baar kind, dat hotzelve in de vier eerie weken alleen om de 12 uran door eene
vreemde werd gereinigd . Om hare fchoonheid nie tebenadeelen , weigerde zij aan hetzelve de moedermelk . Daarentegen
zag men haar dikwerf voor den fpiegel de haarlokken, waarop zij niet weinig zich laat voorfaan, in ord : fchikken,
en de kleederen aanpasfen, die hare geflalte bet best doen
uitkomen .
Deze daadzaken, op welker waarheid men kin verttouwen, bewijzen, hoe zeer de fchijn van vroomhe d foms bedriegt ; terwijl de verbijstering zoo verre gaat, dat een gevallen meisje de gevolgen van hare eigene fchuld niet acht,
en haar misdrijf als eene befchikking van God sangemerkt
wil hebben .

OPMERKENSWAARDIGE GEWOONTE .

Ann de Elbe, in de omttreken van Hamburg er Alma,
heerscht bet algemeene gebruik onder de landlieien, oni
des zondags met een' bloemruiker in de hand ter kerke to
gaan, en daarmede als 't ware hunne hulde aan en erkentenis van bet regtseigendom van de tegenwoordg zijnde
eigenaars hunner hoeven en landerijen to bewijzen leder
landman, hoe gering zijn tuintje achter zijne woniig moge
zijn, zondert een plekje daarvan af 7 't welk aigemeet de benaming van kerkbloemenperkje of bedje draagt.

AANDOENL3JK VOORVAL,

Onlangs verfpreidde zich door Londen bet gerucltt van een
fpook in vrouwelijke gedaante, dat om middernacht tusfchen
de graven op bet kerkhof van St. Ciles rondwandelde, en
bij voorkeur om die van korteling begravenen . Gedurende
verfcheidene nachten waagde bet niemand, de zaak trader to
onderzoeken . Eindelijk deed zich een man van cooed voor,
die zich om dien tijd naar de aangewezene plants begaf . i-let
duurde niet lang, of bet fpook verfcheef . Tertlood greep
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hlj bet aan ; en nu ontdekte bet zich, dat bet eene IerANN A M A C A R E T H S geheeten . De arme moeder bad onlangs haren zoon verloren ; en , daar
zij vernomen had, dat de opflandingsmannen (dus worden
de lijkdieven genoemd) dikwijls de pas geftorvenen opgraven, om d&zelver lijken heimelijk aan de ontleedkamer to
verkoopen, zoo dreef moederliefde haar, des nachts naar bet
kerkhof to gaan , om bet graf haars geliefden even trouw to
bewaken, a s zij eens deszelfs wieg had godaan !

fche vrouw Was,

PROFETISCHE TOAST.

vorst

B L4 C H E R bragt
L I NG T O N dezen toast :

eens aan den Hertog

V A N W E L-

„ Mogten de vruchten, door de

zwaarden Jer legers verzekerd, door de vederen der Ministers niet weder vernield worden !"

BLADVULLIN

GEN.

TALLEYRAND LEEPT STIL .

Hoe 1 Talleyrand leeft ftil ?
De weerhaan draait niet om zijn fpil?
Europal Frankrijk, vreest!
Na zulk een flute is fteeds de dorm bet felst geweest .
Extempore.

L. V. L .

1rEI NOG NIET GECENSUREERDE OF NAGEDRURTE BOER .

Een boek bleef veilig nog voor nadruk of cenfuur :
't Is, zoo ge 't weten wilt, bet Boek van . . . de Natuur .
OORDEEL VAN EENEN TURK OVER DE EUROPESCHE
HUWELIJKEN.

Eer loterij, met luttel prijzen en veel nieten ;
Sultanes bij de veeet , maar weinig favorieten .
DE MEESTER EN ZIJN KNECHT .

Sta op , o luiaard, die gij zijt !"
Riep meester Storm, die, ftreng en ftraf,
Zijn yolk meer werk dan eten gaf ;
• Sta op! de morgenftond
• Heeft goud in zijnen mond ." -• Och!" zucht de knecht,,,had hij voor mij flechts een ontbijt!"
„

ME N G ELWERK.
DE OVERBLIJFSELEN DER GOTHISCHE TAAL, ZOO
VERRE

ZIj

TEGENWOORDIG SEKEND ZIJN .

Door
J. H . HALfEAT$MA,

gewoon Lid der Koninkljke Societeit to Koppenhagen
en der Leidfche Maatfchappff,, buitengewoon Lid
van het Friefche Genootfchap, corresponderend
Lid van ha Koninklt~k Nederlandsch In/lituut
en der Maatfchapp# van Weldadigheid enz . ,
Kerkleeraar bide Doopsgezinden to Deventer .

Gothic,a verfionis epistolarum Divi Paudi ad Romanos, ad Corinthios prime , ad Ephefios , quce fuperfunt ex 4mbrofiana Bibliothecce palimpfestis deprompta cum adnotationibus edidit C A R 0 L U S 0 CTAVIUS CASTILLIONIEUS . Mediolani,Regiis
typis . 1834. 4to . pag. 64 .
Het verdient de opmerking der Nederlanders , dat de
wieg der Gothifche letterkunde op den Nederlandfchen
bodem thuis hoort. G O R O P I U S B B C A N U s, met
hoe veel regt om zijne afleidingen befpot , was evenwel
de eerfle , die eene proeve van het Gothisch , hem door
A N T O N I U S M O R I L L O N uit den Codex Irgenteus
vertrekt, in het licht zond . (1569 .) Hem volgde B oNATENTURA VULCANIUS, die voor het eerst
met Gothifche letteren nit de gieterij van P L ANT IJ N
drukte , en behalve uitgebreidere proeven ook nog eene
verhandeling over de waarde der Gothifche letteren uitgaf. (1597 .) A R N O L D U S . NI E R C A T O R leverde
MENOELV
1835, No . 4,
N
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lets van denzelfden aard in de Infcriptiones van c R UT E R US . (1616 . Tom . I. p . 147 .) Eindelijk verfcheen
F R A N C I S C U S J U N I u s, de eerfte, die al do tongvallen van den Germaanfchen taalftam in de eerfte en
zuiverfte bronnen opfpoorde, en den Codex Argenteus,
een gedenkituk der 5de eeuw, als bij wijze van wonder
in de handen der verbaasde letterkundigen overgaf. De
grond dan, then onze voorvaderen hot eerst gevonden
en als hun eigendom beploegd hebben, behoort die
grond , vraag ik, door ons geheel aan het beheer van
vreemdelingen to worden overgelaten ? Ik geloove meer
met de dankbaarheid, die wij aan het voorgeflacht, en
met den eerbied, then wij onszelven fchuldig zijn, to
rade to gaan, zoo ik mij ten minfte een klein hoekje op
den verlatenen bodem toeeigene , en de vruchten van
mijne vlijt , hoe niager anders , mijnen landgenooten
aanbiede . fet belangrijke book , waarvan de titel aan
het hoofd dezes prijkt, biedt mij eene gefchikte gelegenheid tot eene herziening niet alleen van den Gothifchen
tekst , maar tevens van de aanteekeningen , met welke
de edele Graaf D E C A S T I G L I O N I then opgehelderd
heeft . Dit is het onderwerp eener Latijnfche Commentatio , waarvan de uitgave in Oud-Nederland zal beproefd worden , en men vleit zich , ook met buitenfluiting van alle waarde voor de Germaanfche taalftudie ,
dat het belang , hetwelk de varianten van u L P 111 L A S
voor de kritiek des Nieuwen Testaments bezitten , niet
geheel aan de aandacht onzer inlandfche Exegeten ontglippen zal. U L P H 1 L A S vertaalde uit het Grieksch ,
en wel woordel?jk ; hij vertaalde uit Codices , ouder dan
er thans eenige beftaan . - De onbekendheid van het ganjche onderwerp bij de meesten mijner landgenooten heeft
.mij bedacht doer zijn op eene foort van . Inleiding , die
het onderwerp dezer bladzijden zal uitmaken . lk zal
bier dus eerst in een kort overzigt van de gefchiedenis
der Gothen treden , om daardoor vervolgens de gefchiedenis der vertaling van U L P H 11. A s het noodige licht
bij to zetten .
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Het is bekend , dat de Gothen , na eerst bet Scandinavifche fchiereiland , en vervolgens de oevers van
den Weichfel bij de Oostzee bewoond to hebben , naar
de uitwateringen van den Don geweken zijn. Hier
befloegen zij de oevers van bet meer van 4zof, de
Krim , benevens bet noordwesten , bet oosten en
noordoosten van de oevers der Zwarte-zee. Een weinig na bet midden der 4de eeuw daagde er eene natie uit hare moerasfen op , van welke men voorheen
niet had hooren fpreken ; bet waren de Hunnen, wier
woede en overmagt aan de oostelijke Gothen geene wdere keus liet dan tusfchen dood of ilavernij , en de
westelijker Gothen met zulk een' fchrik vervulde, dat
zij hunnen Bisfchop U L P H I L A s afvaardigden , om voor
hen eene fchuilplaats to fmeeken binnen de palen van bet
Romeinfche gebied . Keizer V A L E N s nam hen op ,
en tweehonderdduizend gewapende Gothen trokken den
Donau over , om zich met vrouwen en kinderen in Servie en Bulgarie to zetelen . Deze gewesten droegen
toen den naam van Moefie ; eene reden , waarom deze
vlugtelingen Moefogothen genoemd zijn .
Bisfchop U L P H I L A S, then wij bier als gezant aantrefFen , heeft , volgens bet eenftemmig berigt der gefchiedenis, den ganfchen Bijbel in bet Gothisch vertaald . Daar nu de Gothen omftreeks 376 in bet Romeinfche rijk overgingen, en reeds eene eeuw vroeger
gechristend waren, zoodat zij in 325 een' Bisfchop
T H E 0 P H I L U S op bet Concilie to Niceen zonden,
zoo is 't hoogstwaarfchtjnlijk, dat U L P H I L A S zijne
vertaling reeds omftreeks bet midden der 4de eeuw vervaardigd had . M A J U s en c A S T I G L I O N I meenen
eene verfterking van dit vermoeden to vinden in de bedenking, dat V A L E N s de Gothen onder voorwaarde
van bet Arrianisme to zullen omhelzen opnam, en er
inderdaad geen fpoor van Arrianisme in de vertaling van
U L P H I L A S, zelfs niet op Rom . 1X: 5, to vinden
is . Volgens bet verhaal van P H I L 0 S T 0 R G U S, wien
evenwel zijne waarheidliefde gagund zij , waren de voorN 2
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ouders van U L P H I L A s bij eenen inval der Gothejz
gevangen genomen, en hij zelf in Capadocie geboren
en opgevoed . Indien dit berigt waarheid behelst, zou
hij met bet Griekfche taaleigen innig bekend moeten geweest zijn . Van zijnen Geheimfchrijv er S E L I N A S is
't zeker , dat hij in bet Grieksch en Gothisch beide
predikte , en dus de gefchikte man was, om de Gothifche vertaling uit den mond van U L P H I L A S op to
vangen en to book to ftellen . Hoewel nu de vertaling
van doze perfonen , en dus de taal van hunnen tijd zij,
is or echter geen affchrift van die eeuw tot ons gekomen , hetwelk bekend is .
Doze Gothen , door de knevelarij der Romeinfche ambtenaren verbitterd, floegen weldra aan bet muiten tegen
hunne baatzuchtige gastheeren ; maar eindelijk , beide
door den dwang en de weldaden van T H E O D O S I U S
beteugeld, hebben zij eene reeks van geruste jaren onder dozen Vorst in hun nieuw vaderland doorgebragt .
Dit oorlogzuchtig yolk was evenwel to onrustig van
aard , om lang op done plaats de genoegens des vredes
en eener door vreetnde wetten geregelde maatfchappij to
fmaken . A L A R I C viel, aan bet hoofd der hiftgo. in 410 Rome in ; doch dit
then , Italie aan , en nam
rijk was van korten duur . Nadat hij en zijn opvolger
A T A U L P H aldaar gruwelijk hadden huis gehouden ,
verlieten zij Italie, rukten door bet zuiden van Frankr!yk naar Spanje, en hebben aldaar bet rijk der hifigothen opgerigt .
De Ostrogothen, van welke wij bier fpreken, volgden later dit voorbeeld . Aangevoerd door T H E 0 D 0R I C , veroverden zij Italie , en flichteden aldaar bet
Ostrogothifche rijk, hetwelk men rekent dat omftreeks
490 eenen aanvang nam , om in 553 door de dapperheid
en bet beleid van B E L I Z A R I U S geeindigd to worden .
Het aanwezen dezer veroveraars moest noodwendig diepe
fporen in de landtaal van Italie achterlaten ; en inderdaad heeft bet Italiaansch niet alleen eene menigte Gothifche woorden, in Latijnsch gewaad verkleed, opge-
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nomen , maar , wat meer zegt , de phrafe , de fyntaxis ,
de genius der fpraak is geheel op Gothifchen voet gefchoeid . Ondertusfchen behield het Latijn , hoezeer verbasterd , zijne oude plaats gewoonlijk in publieke akten
en bijzondere overeenkomften . Ook was het verblijf
der beide afdeelingen van het Gothifche yolk to kortftondig en hun aard to krijgszuchtig , om zich eene
eigene letterkunde to vormen. Met Un woord , het
komt mij waarfchijnlijk voor , dat de vertaling des Bijbels en van eenige Griekfche vertoogen over de Godsdienst den ganfchen letterfchat uitmaakten , dien dit yolk
achterliet . Uit den vorm der letteren is 't genoegzaam
bewezen , dat de weinige gedenkftukken der Gothifehe
taal , die onzen tijd bereikt hebben , in dit land en tijd,
perk thuis behooren, en dus in Italie omftreeks het
einde der vijfde of begin der zesde eeuw gefchreven
zijn. Wij zullen die gedenkftukken thans opnoemen .
Aan het hoofd van alien ftaat de Codex Irgenteus .
Hoewel in het klooster to Werden bij Keulen eerst gevonden ; en na vele romaneske lotverwisfelingen thans
als een heiligdom in het hooge Noorden to Upfal weggefloten , is dit prachtig letterwerk door i x R E bewezen uit Italie afkomftig to zijn . Het is onnoodig,
hope ik, to herinneren, dat een ambteloos perfoon hier
to lande op eigene kosten matricen liet maken voor de
Gothifche , Runifche , IJslandfche , Deenfche , Griekfche , Romeinfche , Italiaanfche en Engelfche letteren,
alien om de welftandigheid op den pica-vorm gefneden , en dat hij met de letteren , daarin gegoten , die
eerfte en beroemde uitgave van den Codex Argenteus
liet drukken , die thans op vele plaatfen , wegens
den Reeds vervallenden Nat van het oorfpronkelijke ,
zelve voor een' Codex to houden is . F R A N C I Sc u s J U N I u s vereenwigde zijnen roem en dien van
het onvergelijkbaar voorgeflacht door de uitgave van
dit werk in 1665 to Dordrecht . Het zijn de Engdfchen , die , met deze Nederlandfehe matricen door j uN I u s begiftigd , naderhand in ftaat zijn gefteld , om de.
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groote werken hunner Noordfche taalkennis met zulke
nette letteren in het licht to zenden .
Dit werk bevatte niets meer dan de Evangelien, en
zulks nog met groote gapingen . Van de Brieven was
geen enkel fpoor voorhanden . Maar omftreeks eene eeuw
later (1756) zag K N I T T E L tC Wolfenbuttel een' Codex van de Origines van I S I D o R u s H I S PALE N$ I s , die over iets anders , hetwelk de copiist had zoeken uit to wisfchen , heen gefchreven was . K N I T T E L
zag toe, en het waren brokfl ukken van den Brief aan
de Romeinen in het Gothisch, welke hij in 1762 met pracht
en breedvoerige ophelderingen het licht deed zien .
In 1731 gaf ANTONIUS FRANC . GORIUS de
Infcriptiones van D 0 N I U s nit , waaronder een kort ,
maar allermerkwaardigst fluk voorkwam , hetwelk in eens
aan al de twisten , of de taal van den Codex Argenteus
Gothisch, Frankisch of Theotisk ware, een einde maakte . Het was een Latijnfche koopbrief, gehaald uit de
archief kas der kerk to ~Irezzo , waarbij een Gothifche
Diaken GUT H I L U B S aan een' anderen Diaken A L AG U T 111 L U B s beM o D S cen fluk gronds verkoopt .
vestigt de overdragt door een eigenhandig onderfchrift .
En in welke taal ? Van den Codex Irgenteus .
Een dergelijk fluk verfcheen in 1744 in S A B B AHet is
T I N I'S Ii vetusto Calendario Neapolitano .
weder een koopbrief, gevonden to Napels, waarin de
geestelijkheid der kerk St . Anastafia to Ravenna een
fluk weiland verkoopt . Onder de onderteekenaars verfchijnen vier Gothifche priesters, die, even als in den
koopbrief van 4rezzo , hunne toeftemming geven in de
taal van den Codex Argenteus ; een tweede bewijs , dat
de Cod. Arg. in de taal der Gothen vervat is .
Zooveel en niet meer waren de overblijffelen der Gothifche taal . Als bij geluk aan bet verderf ontfnapt,
fchenen zij het uiterfte to zijn , waarop de letterkundigen mogten hopen . Ook was er bijkans eene halve eeuw
verloopen, waarin niets ontdekt werd, toen er eensklaps van den anderen kant der Alpen een gerucht op-
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ging, dat er nieuwe overblijffels gevonden waren . Het
was de beroemde A N G E L U S M A J U S, aan wien de
klasfifche letterkunde de opwekking van zoo vele verlorene ftukken to danken had, die deze ontdekking deed
in de Ambrofiaanfche bibliotheek to Milaan .
Uit bet klooster van den heiligen C 0 L U. M B A N U S
to Bobbio , gelegen in bet tegenwoordig rijk van Sardinie, op de grenzen van het Hertogdom Parma , zijn
eenige alleroudfte handfchriften overgebragt in de Ambroflaanfche bibliotheek to Milaan , onder welke bet
argusoog van M A J U S parkementen ontdekte , die reeds
eenmaal bef"chreven geweest , door de monniken zoo
veel mogelijk uitgewischt, en later met jets anders overfchreven waren . Bezig met twee dezer Palimpfesten,
waaruit hij den F R 0 N T 0 en brokftukken van P L A UT u s opdielf, na to gaan , ontdekte hij in het onderfchuilende fchrift ook eenige regelen der vertaling van
U L P H I L A S . Deze vond fpoorde zijne nieuwsgierigheid . Ijverig zocht hij verder , en zie bier den uitflag zijner pogingen .
Onder de homilia S . Gregorii Magni in Ezechielem,
in 4to. Codex [S. 36. part . fup .] fchemerden hem de
Brieven tegen van P A U Y, u s aan de Romeinen , aan de
Corinthiers , de Galaten , Ephefiers , Philippiers , Colosfiers, aan TIMOTHEUS, TITUS en PHILEM ON in bet Gothisch, en bovendien een gedeelte van een'
Gothifchen Almanak . Het laatfte , in de taal van den
Codex Argenteus den heiligen dag van Gothifche martelaren meldende , heeft den laatften twijfel nopens
den oorfprong der taal , die hier voor ons ligt , in de
zekerheid veranderd, dat zij geen andere dan die der
Gothen is . De Gothifche letter moet bier zoo flaauw
doorblinken, dat L U D O V . M U R A T O R I U S, die
dezen Codex door de handen liet gaan, met zijne anders
fcherpe oogen niets bemerkt heeft .
In den tweeden Codex , in 4to . [S . 45 . part . fup.]
hadden de monniken de Brieven aan de Corinthiers , Galaten , Ephefiers , Philippiers, Colosfaers, Thesfaloniceirs,
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aan T IMO T H E U S 'en T I T U S in bet Gothisch begravex
onder de noten van den heiligen H I E R 0 N Y M U S OF
J E Z A I A . Ik zegge begraven , zoo dik en digt is de
H I E R O N Y M U S er door hen over been gefchreven .
De f}offe van dezen en den voorgaanden Codex dus dezelfde zijnde , geven zij eene menigte van varianten ,
vooral in de fpelling en in den vorm der woorden , op
elkander, en verlosfen dus de Gothifche taal uit dat
enge cirkeltje, waarin de Grammatici onzer dagen hare
vokalen en confonanten lieten rondwandelen . Wij vinden hier telkens de i met de ai , voor eene vokaal met
de I ; de e met een el , ja fomtijds de th met de d en
t gewisfeld.; de h telkens geasfimileerd aan de volgende
confonant, ten onloochenbaren bewijze, dat deze letter
onze vaste ch was, en dus niets minder dan een nietsbeduidende naflag [ein unbetheutender Nachlaut . Z A H N ,
U L PHI L A S , Gram . p . 32 .] Daar dan ook hier verfcheidenheid in de eenheid heerscht, zal bet vervolgens
in etymologifche navorfchingen , waar wij de taal op
een vroeger ftandpunt onderftellen dan zij ons bekend is ,
geoorloofd zijn , naburige letteren met elkander to laten
wisfelen , zonder bet anathema van onwetendheid over
zijn hoofd to krijgen . De talen z1jn niet in eene Nationale Conventie gemaakt .
De derde Codex, in 4to . [G . 82. part . /up .] bevat de
boeken der Koningen in bet Latijn , en daaronder de
Blijfpelen van P L A U T U s, benevens een gedeelte der
Medea en Oedipus van S E N E C A . Maar nevens deze
Romeinen fluimerde ook een Goth . Zes bladzijden bewaarden in bet uitgewischte fchrift ftukken van E sD R A S en N E H E M I A, volgens de vertaling van u LOok dezen Codex liet M U R A T O R I U S
P H I L A S.
door de handen gaan, zonder to bemerken , dat bet een
Palimpfest was .
In den vierden Codex, in 4to . [1. 61 . part . /up .] S
een alleroudst handfchrift der Evangelien in bet Latijn ;
maar achter bet Evangelic van J o A N N E s is nog een
ouder vel aangenaaid , beftaande uit vier bladzijden ,
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waarop bet laatfte hoofdftuk van M A T T H E U S, en
daaronder bet XXVI cap . M A T T H E I, in bet Gothisch , met groote letteren , naderende tot den vorm van
die in den Cod. llrgenteus . Dit brokftuk begint met bet
38fte vers, en eindigt met bet Ifte van bet 27fte hoofdftuk ; de Codex Argenteus begint met bet 70fte vers van
bet 26fte hoofdftuk , zoodat de Codex llrgenteus met 33
verzen wordt aangevuld, en de zeven overige verzen, in
beiden voorhanden, aan elkander gelijk zijnde, bewijzen,
dat in deze Palimpfesten dezelfde vertaling als in den
Codex ,Irgenteus vervat is .
De vijfde en laatfte Codex , in fol . [G . 147 . part . fup],
die bet Concilium Chaleedonenfe bevat , is misfchien de
opmerkenswaardigfte van alien , dewijl er wel Gothisch,
maar geene vertaling van den Bijbel onder fchuilt . U LP H I L A s heeft vertaald met zulk eene naauwgezetheid,
ik zou bijkans zeggen bekrompenheid , dat hij niet alleen
woord voor woord heeft overgezet, maar zelfs de fchikking der woorden gevolgd is . Zijne vertaling is dus
Grieksch met Gothifche woorden uitgedrukt . Van de
phrafeologie en de fyntaxis , dat is, van den echten
genius der Gothifche taal , kunnen wij alzoo uit zijne
overzetting weinig of niets leeren : hoe oneindig belangrijk de vorm en de letterlijke beteekenis der Gothifche
woorden , hunne declination en conjugation , bet regimen der pra :pofitien ook voor de Germaanfche taalftudie mogen zijn , is dit dan evenwel ook bet voornaamfte , zoo niet alles , Wat U L P H I L A S ons leert . Hoe
verrasfend is bet dan , onder dit Concilium Chalcedonenfe Lien bladzijden , ieder van twee kolommen, to
vinden , die een godsdienftig vertoog in de taal , ja in
den juisten lettervorm van den Codex Argenteus aanbieden 1 C A S T I G L 1 0 N I is evenwel van denkbeeld,
dat de ttijl geheel Grieksch is , en eene vertaling uit bet
Grieksch waarfchijnlijk maakt ; een vermoeden, zeer goed
ftrookende met de gefchiedkundige daadzaak , dat C H R Ys 0 S T 0 M u s door Gothifche priesters in bet Gothisch
liet voorlezen en prediken in de St . Pauluskerk to Kon-
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Jlantinopel ; ja zichzelven in bet madden van de Christelijke vergaderingen der Gothen, in eene kerk to then
einde voor hen afgezonderd, door middel van een' tolk
hooren liet . Maar zij bet oorfpronkelijke eene Homilie
van C H R Y S o S T o M u s, dan is nog de bekende overeenkomst der Griekfche fyntaxis met die van bet Germaansch in bet algemeen, en van bet Nederduitsch,
waartoe bet Gothisch confonantisme behoort, in bet bijzonder, ons borg, dat wij in deze vertaling veel nader
aan de Gothifche conftructie zijn , dan in de vertaling van
bet bijbelfche Grieksch, hetwelk eigenlijk geen Grieksch is,
maar Hebreeuwfche flijl met Griekfche woorden voorgefteld .
Het is meer dan waarfchijnlijk , dat bet de monniken
van bet klooster to Bobbin waren, die deze parkementen
uitgewischt en weder befchreven hebben . Daar nu dit
laatfte fchrift van zulk een' ouden vorm is , dat bet onmogelijk later dan van de 8fte of 9de eeuw kan zijn, en
niet vroeger dan de 7de , omdat bet klooster in bet begin dier eeuw gefticht is , zoo kan bet Gothisch, dat er
onder fchuilt , gevoegelijk tot de 6de eeuw , en dus tot
bet tijdperk , waarin de Ostrogothen Italie beheerschten ,
teruggebragt worden ; ten zij men verkoos op to klimmen tot de verovering van A L A R I C na 410 , hetwelk
mij minder waarfchijnlijk dunkt . Voor bet overige, inthen de monniken hunne zaken over de Respublica van
C I C E R o been fchreven, hetwelk in alien gevalle Latijn en de taal der kerke was, zoo zullen wij hun gaarne
vergeven , dat zij bet Gothisch niet fpaarden , waarvan
de letterteekens hun waarfchijnlijk onbekend waren .
Met bet uitgeven dezer fchatten heeft de opdelver A NGELUS MAJUSdenGraafDE CASTIGLIONI wel:
willen belasten , die echter in achttien jaren tijds flechts
twee flukken geleverd heeft ; eene langzaamheid, waarvan
onlangs de gegronde redenen door mij in den Kunsten Letterbode opgegeven zijn . In 1819 gaf de Graaf
brokftukken uit van E S D R A s en N E H E M I A, van
bet Evangelie van M A T T H E U S, van de Brieven aan
de Philippiers, aan T I T U S en P H I L E M O N ,. gene
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proeve van bet godsdienftig vertoog •bij den 5den Codex
vermeld, den Gothifchen Almanak, een klein Glosfariur
der hier voor bet eerst voorkomende woorden ; alles befloten door facrimiles van de vijf Palimpfesten en van een
Gricksch vertoog over wiskunde en wiskunftenaars . Tien
jaren later (1829) gaf de Graaf den tweeden Brief aan de
CorinthiJrs, verrijkt met een breedvoerig Glosfarium,i
waarin hij de tot nu toe onbekende woorden zoo veel
mogelijk met dezelfde woorden uit de zustertalen opheldert . De laatfte gifte is van hot vorige jaar en de+
zelfde, waarvan de titel aan bet hoofd dezes is opgegeven .
Het is overtollig, in den lof des Graven c A s T IG L I O N I uit to weiden .
Hij wil niet rusten op de
lauweren van bet voorgeflacht ; hij wil geen offeraar zijn
der vermaken, waartoe de natuur, die hem omringt, zijn
(land, zijne middelen hem uitlokken ; hij wil leven in
de dankbare nagedachtenis der Germaanfche volken, door
de oudfte gedenkftukken hunner taal uit den nacht der
vergetelheid, waarin zij voor eeuwig bedolven fchenen,
met opoffering van bet dierbaar gezigt aan den dag to
brengen . Zulk een adel heeft noch den glans van bet
voorgeflacht noch mijnen lof noodig , om zich gewigt
bij to zetten . Wij meenen den edelen Graaf bet beste
bewijs onzer hulde to kunnen geven met de uitgave der
denkbeelden, die bij bet doorbladeren van zijn werk in
ons opgerezen zijn, en door hem alzoo to toonen , dat
wij zijnen arbeid met al de oplettendheid , die hij ver,
dient , hebben gadeflagen . De Graaf denkt to verheven ,
dan dat hij goedkeuring zou verlangen, waar onze over
tuiging die niet fchenken kan . Onze pen laat zich dus
befturen door eene vrijmoedigheid, die tusfchen de twee
klippen van flaaffche navolging, en berispenden vitlust
poogt door to zeilen .
Hoe weinig bet van deze plaats zij , duistere Gothifche woorden toe to lichten , we;rhoud ik mij echter
ongaarne van eene enkele proeve, om to toonen, hoe
voortreffelijk de laatfle ftukken kunnen dienen, om plaatfen, die in den Cod. ,Irg. bedorven zijn , to herftellen .

176 DTs OVERKLIJFSELEI DER GOTHISCHE TAAL,Op L U C A S X : 21 vindt gij de woorden xx A rlxdAv~a ; av'TC6 vi rfos;, ende hebt defelve den kinderkensgeopenbaert , hetwelk in den Codex ilrgenteus vertaald is
JAH ANDHULIDES THANIU KLAHAIM [ja onthuldet die
voor de kinderkens j THANIU KLAHAIM, wat mag dat
zijn ? Daar hebben de Heeren Critici weergaloos in omgehaspeld . THANIU is geen woord, . en KLAHAIM komt
nergens voor dan bier. De een las THATA ; de ander
THAIM ; een derde THATUH ; nog anderen wilden zelfs
KLAINAIM [den kleinen] voor KLAHAIM lezen . Alles duisternis ! Maar daar komt C A S T I G L 10 N I opdagen met de
Gothifche vertaling van I Corinthen XIII : I I . 8m if pttly in' r,o ;,
4 ; W rio; AdAovv, a ; v17rso; 4p6vovv, w5 vygrio ; FAoyiVjon, Doe
ick een kindt was, fprack ick als cen kindt , was ick
gefant als een kindt, overleyde ick als een kindt : THAN
WAS NIUKLAHS, SWE NIUKLAHS RODIDA, SWE NIUKLAHS FROTH, SWE NIUKLAHS MITODA . Viermaal
NIUKLAHS ; dat . plur. NIUKLAHAIM . THANIU KLAHAIM Op L u c . X : 21 moet dus maar anders ingedeeld
worden, en wij hebben THA NIUKLAHAIM, av'Tx;'0'
.
;
"9r
.
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[TIIA behoort 't to zijn
tijd THO voor auTa .] Zie mij eens, welk een eenvoudig
middeltje kon bier den tekst genezen hebben ! Dit is
juist geen fchitterend bewijs voor de groote fcherpzinnigheid , met welke de Critici tot heden in bet verbeteren van den' tekst van U L P H I L A S to werk zijn gegaan . Maar , zal men zeggen , wie kan een bedorven
woord , dat verder nergens voorkomt , herilellen ? De
analogie, mijne vrienden 1 Het woord was niet in den
Cod. 4rg . , maar 't was geheel gevormd van hoofd tot
teenen in de aanverwante dialekten aanwezig, en dewijl
C A S T I G L 10 N I even als alle zijne voorgangers dit
woord heeft voorbijgezien , zal ik 't bier bijvoegen .
De IJslanders zeggen heden ten dage nog voor uitbroeden ATKLEKIA en AT KLEKIA OT, excludere pullos . EK KLEK , ik broed ; EG KLAKTI , ik broedde uit .
Part . pasf. KLAKINN , uicgebroed , hetwelk , zamenge-
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field met NY, nieuwelings, geeft NY-KLAKINN, een woord,
dat in dit oogenblik op IJsland nog geldt voor een "wig; ,
een pas geboren kind ; eigenlijk wil bet zeggen : zoo
j uistjes nit den dop .
Dit IJslandfche KLEKIA moet in bet Gothisch geluid
hebben KLIHAN ; imperfectum, KLAN, waarvan KLAHS ,
uitgebroed, en NIUKLAHS , korteling uitgebroed .
Oorfpronkelijk beteekent KLIHAN breken, zoo als bij
0 T F R I D, KLEKEN rumpere, en bij K I L I A A N, KLICKEN
crepitare, KLACKEN impingere cum fragore, fandi
cum fragore, en KLACK fisfura. Het is dus oorfpronkelijk de fchil van 't ei breken ; hAA rsiv , e putamine
pullos excludere. Spottende zegt de Hollander van een
jong mensch , die een' Loon aanneemt boven zijne jaren
hij is pas uit den dop. Dezelfde overgang van beteekenis heeft men in bet werkwoord kippen , dat eigenlijk
ilaan , tikken en pikken beteekent, en vandaar bet pikken door de fchil der eijeren . Bij K I L I A A N, KIPPEN,
cudere , ferire , ova percudere rostello . Sierlijk heeft
onze groote v 0 N D E L dit woord gebruikt in zijn' Olyftak aen GUSTAEF ADOLF :
't Wilt vogelkijn dat zings, daer 't onbeknipt is :
» Al de ope lucht is mijn!"
Noch fteenc bet om to zijn
By 't lieve nestje, daer het uitgekipt is .
zou de Goth gezegd hebben .
En dat ik
bier op den regten weg ben , blijkt uit bet Engelfche
chip , hetwelk j o H N S o N dus omfchrijft : to chip , to
cult into (mall pieces . fin egg is Paid to chip, when
the young bird cracks the (hell . NIUKLAHS wordt
dus ook zeer eigenaardig vertaald pas gekipt .
De analogie wijst ons nog op een dergelijk voorbeeld
in bet Hebreeuwsch . Gij vindt j E Z A I A XXXIV : 15
ende [de meerle] fal hare jongen uytbicken ; waarvoor
in bet Hebreeuwsch ftaat 1v~ ~1 van _t) ;, hetwelk
USKLAHS
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Eindelijk behoeft 't naauwelijks herinnering, dat KLIen KLAHJAN, breken, hezzelfde is als der
Grieken xMs v . Het Gothifche behoorde op de klankladder CHLIHAN to zijn, of liever HLIHAN. [Hlahjan',
lagchen , rumpi rifu . E-clats de rire ? ] Maar wegens de groote verwantfchap tusfchen k en ch blijft de
k voor de liquid2 wel eens onveranderd . Het is anders in den regel , dat, wanneer het Germaansch en
het Grieksch beide cen woord met dezelfde confonanten
hebben, alsdan die woorden niet dezelfde zijn. En de
Etymologen hebben tot heden altijd uit de gelijkheid der
eerfle tot de gelijkheid der laatfte befloten !
En hiervan nu genoeg . Ik zal affcheid van den lezer
nemen met een belangrijk berigt . Mijn vriend j A C 0 B
G R I M AT fchrijft mij , dat M A S S M A N, to Munchen ,
eene Gothifche uitlegging op het Evangelie van j o A NN E s heeft uitgegeven . Hoe - men daaraan gekomen zij ,
en wat het inhoudt , durf ik zelfs niet eens gisfen, zoo
vreemd is mij deze tijding . Te gelijker tijd verwittigt
Prof. G R I M M mij , dat hij zelf eene Duitfche Mythologic onder de pers heeft ; een belangrijk onderwerp,
waarin waarfchijnlijk alle gebruiken , die wij uit het Heidendom overhielden , gelijk b . v . de ignes pafchales ,
hunne uitlegging vinden zullen . Valete !
HAN

Deventer, 12 Febr. 1835 .

OVER DE UITVINDING VAN BUSKRUID EN GROF
GESCHUT .

r

olgens fchier algemeene overlevering was, in 1354,
zekere Duitfche Franciskaner monnik en fcheikundige,
B A R T H O L D S C H W A R T Z, toevallig uitvinder van
het buskruid ; doch, zoo men dit niet geheel voor verdichtfel verklaren wit , zal men alleen kunnen toeftaan ,
dat hij , gelijk meermalen dezelfde uitvindingen op verfchillende plaatfen en tijden gedaan zijn , lang nadat
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elders het gezegde kruid bekend was en gebruikt werd,
de wijze van deszelfs zamenitelling in Duitschland eerst
ontdekt, of deszelfs vroegere uitvinding verbeterd heeft .
Immers met vele bewijzen kan getoond worden, dat
men er zich elders veel vroeger van bediend heeft . Zoo
niet het zoogenoemde Griekfche vuur (hetwelk omftreeks 670, door C ALL I N I C u s , een Syrier uit Heliopolis , werd uitgevonden , en waarmede c 0 N S T A NT I N U S P 0 G 0 N A ,1- u s de Sarraceenfche vloot in brand
zette) van denzelfden aard was , bet is genoegzaam bewijsbaar, dat Chinezen en andere Oosterfche volken,
fang v66r dat men in Europa van buskruid wist,
daarvan , of van iets, d4t hetzelve zeer nabij kwam, gebruik gemaakt hebben, gelijk wij nader zullen doen
blijken . - Men heeft wel beweerd, dat zij het flechts
bezigden tot zoogenoemd kunstvuurtiverk, hetwelk men ,
even als bij ons , bij feestvieringen , tot vervrolijking
van toefchouwers , of brandt , en dat hun de kennis van
ons buspoeder uit Europa is aangebragt ; doch , behalve dat dit onbewezen is , zoo fchijnt dit voorgeven
ook zijne eigene wederlegging met zich to brengen
want waaruit beftaat ons kunstvuurwerk anders, dan
uit buskruid, dat flechts , door eene grootere bijmenging
van falpeter , verzwakt is? Die nu dit zwakkere mengfel kende , fchijnt bezwaarlijk onderfteld to kunnen worden van bet fterkere onkundig geweest to zijn . Doch ,
wat hiervan zijn moge, met ftellige bewijzen wordt beflist, dat B A R T H O L D S C H W A R T Z, in 1354,
geen ei .genlijk gezegd uitvinder van bet buskruid is geweest, en dat, zoo Duitschland zijne aanfpraak op
deze ontdekking op niets anders weet to gronden , het
zijn pleit deswege evenzeer, als dat omtrent de uitvinding der Boekdrukkunst , verloren heeft.
Hierin ftemt inzonderheid met mij overeen de Heer
J. B 0 S s C H A, Hoogleeraar aan de Militaire Akademie
to Breda , die , in zijne onlangs uitgegevene vijfde Aflevering van Neerlands Heldendaden to land, op bladz .
98 env. , aangemerkt en bewezen heeft , dat , zoo de
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pntdekking van bet buskruid niet reeds veel vroeger fn
Europa heeft plaats gehad, dan in 1354, bet gebruik
van hetzelve en van gefchut aldaar Tangs eenen geheel
anderen weg, dan door de uitvinding van s c II W A R T z,
ingevoerd en verfpreid is ; dewijl bet , wat ons land betreft, zeker is, dat, reeds in den jare 1328, in Gelderland, lange kanonnen zijn gebruikt, en dat, in 1351,
bier to lande buskruid is gekocht, om daarmede bet
Clot Rozenburg, to Voorfchoten, bij Leiden, to befchieten . Zijn Ed . ftaaft deze en een aantal van andere
bijzonderheden met onwraakbare getuigenisfen der Gefchiedenis . Wij hebben geen oogmerk , om zijn berigt
deswege verder na to fchrijven . Liever willen wij bet
door hem beweerde met andere bewijzen trachten to voldingen , en to toonen, dat bet gebruik van buskruid tot
fchietgeweer uit bet Oosten naar Europa is afgeleid .
hooreerst is bet zeker, dat, voor bet minst zestig
jaren vroeger, dan 1354, waarin de uitvinding van
S C H W A R T Z gefteld words , bet buskruid en gefchut
bekend was in Engeland ; dewijl de Franciskaner monnik, R o G I E R BACON, die aldaar in 1292, of volgens anderen in 1294, overleed, hetzelve reeds befchreven heeft . „ Men kan (zegt hij) een kunstvuur zamen„ lellen , dat , op elken begeerden afftand, brand ficht,
• beflaande uit falpeter en andere ftoffen . (Namelijk zwa• yel en houtskolen , wordt er in een ander handfchrift,
„ vermoedelijk van lateren tijd, bijgevoegd .) Behalve de• zen brand vertoonen zich verbazende natuurverfchijn„ felen : want men hoort , even als bij den donder, een
• zwaar gerommel in de lucht, en ziet vuurlichten,
„ verfchrikkelijker , dan die door de natuur verwekt
„ worden : want een weinig ftof,, namelijk van alleen
• een vingergreep (unius pollicis), maakt een vreefelijk
• geweld en een vervaarlijk weerlicht, en men bedient
• er zich , op verfchillende wijzen , van, om fterkten
„ en krijgsbenden to vernielen ."
Ten andere : In bet Glosfarium mediae et infimae
Latinitatis van C . D U F R E; S N E, D 0 U . D U C A N Cf E .
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Tom. I . col. 1221 , vindt men, op her woord BoMbet uittrekfel eener rekening van den Franfchen
Krijgsthefaurier, BAR T H O L O M A E U S D U D R A C H,
van bet jaar 1338 , van volgenden inhoud : „ Aan
„ H E N R I D E F A U M A C H 0 N voor buskruid en an, dere behoeften voor de kanonnen , waarvan men zich
„ bediende voor Puy-Guillaume ." - Te zelfder plaatfe
gewaagt D U C A N G E van den flag bij Cresfi, tusfchen
de Engelfchen en Franfchen, in 1346, waarin de eerfIen gefchut gebruikten , waaruit zij ijzeren kogels fchoten . Opmerkelijk is bier, dat niet blijkt, dat de Franfchen , die de nederlaag kregen , ook gefchut hadden ;
fchoon uit bet bovengemelde zeker is , dat zij er zich
reeds vroeger van bedienden . Maar misfchien bezigden
zij her thans nog a1een tot her befchieten van vestingen , en waren de Engelfchen bun vooruit , door her
ook bij veldflagen aan to wenden . Wat hiervan zij,
men zou dit welligt to voorbarig als zeker aannemen
want bet kan zeer wel zijn , dat zij bet than ook wel
degelijk to velde met zich voerden , maar er zich , bij
den vermaarden flag, niet van konden bedienen , omdat
zij her in hunne legerplaats hadden achtergelaten ; want
her ging bij hunnen optogt zeer ongeregeld toe . E D UA R D III , Koning van Engeland, had , met een leger
van veertigduizend man, een' inval in Frankr~k gedaan,
en een deel van hetzelve verwoest . De Franfche Koning, P H I L I P P U S VI van Valois, een leger van meer
dan honderdduizend man verzameld hebbende, trok tegen hem op . E D U A R D , zich tegen zulk eene overmagt niet beftand achtende , toog terug . P H I L I P s vervolgde hem met zoo veel drift en fpoed, dat E D U A R D
zich verpligt vond , om , in eene fterke itelling, bij
Cresft , stand to houden en hem of to wachten . P H IL I P S , hiervan verwittigd, aarzelt, om hem daar aan
to tasten , maar laat zich daartoe , ondanks zichzelven ,
door zijne legerhoofden overhalen . De optogt gefchiedt
dan in overijling en wanorde, en, zoo bet fchijnt, dwafelijk op zijne overmagt vertrouwende , laat men ha ga0
MENCELW . 1835 . NO, 4 .
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fchut, dat men toen nog zoo gezwind niet wist to vervoeren als thans , in de legerplaats achter . Het treffen
heeft vervolgens plaats, en met dat ongelukkig gevolg
voor de Franfchen , dat zij den flag verliezen , en tusfchen de dertig- en veertigduizend man, waaronder
een aanzienlijk deel van hunnen Adel, en, benevens
eenige Hertogen en Graven, de Koningen van Boheme
en Majorka, die zich bij hun leger bevonden, in den
Reek lieten ; terwijl de vijanden daartegen flechts een
gering verlies leden . Men zie hiervan een breed en uitvoer g verhaal bij H u NI E , Historic van Engeland, in
bet Leven van E D U A R D III .
Ten derde : De Jezuit M A R I A N A , in Hist . de
rebus Hispaniae, Tom . II . Libr . XVI . Cap . XI . p .
m . 21 4 , fprekende van de belegering van 1llgeziras ,
in 1343 , meldt , dat , van de Spaanfche zijde , uit bet
fchutgevaarte , tegen de ftad , met pijlen en fteenen ,
maar , van de Moorfche zijde , uit dezelve , met t zeren
kogels , door middel van buskruid, met vuurbraking en
gebalder , gefchoten werd .
Eindel~ft : (want waartoe verdere bewijzen aangevoerd ?) De geleerde j o . 0 E L R I C H s heeft , in zijne
German . Litter . Opuscula , (Bremae 1772) Tom . 1 ,
opgenomen eene Disfertatio , de primis Tatarorum vestigiis victricibus, orbem Christianum terrentibus atque
,affligentibus, van j o . C H R I S T O P H . H A R E N B E .R G,
waarin deze een uitvoerig verflag geeft van de eerfte
invallen der Tataren (niet Tartaren , zoo als men gewoonlijk fchrijft) in Hongarije , Boheme enz, , in bet
voorst der dertiende eeuw. Uit dit verflag , door den
Schrijver , met vele geleerdheid , uit de meest gezaghebbende oude narigten en geloofwaardigfte getuigenisfen , opgemaakt , blijkt , dat , omtrent bet einde der
regering van T S C H I N G I S C H A N, die in 1228 overleed, de Chinefche Veldoverfte K I A N G C H I N een
nieuw fchutgevaarte (machinam novam) had uitgevonden , gefchikt tot bet uitwerpen van fleenen ; -- dat de
I fongufen , die bet pao noemden , bet tot bet fchieten
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van pijlen bezigden , en dat zij , to zelfden tijde , van
ge/chut , met buskruid, hetgeen reeds vroeger bij de
Chinezen bekend was , geladen ., begonnen gebruik to
maken , enz . Voorts wordt , omtrent bet buskruid,
aldaar nader berigt , dat bet (volgens F E R I S C H T A,
een Perziaansch Schrijver, die eene Gefchiedenis van
Aziatisch Indie in bet Perzisch heeft vervaardigd, welke
door zekeren Dow, een' edelen Brit, in bet Engelsch
is vertaald) reeds in bet jaar 1008 bij de Indianen be
kend en berucht was , en dat daarin wordt gewaagd van
vuurbrakende bombarden , in bet leger van M A H 0 M E T
C H I S N E U , die zith met veel gebalder ontlasteden , en
welker uitvinding de Indianen aan zekeren L O C K M A N N
toefchreven . Ten flotte wordt hier omflandig het verhaal medegedeeld van den veldflag , die op den 9 April
1241 plaats had, in de vlakte van Lignitz, in Silezie,
tusfchen H E N R I K , Hertog van Silezie , Krakou en
Polen , en zijne bondgenooten , aan de eene , en B AT O U C A N, kleinzoon van T S C H I N G I S C H A N, aan
de andere zijde , waarvan , onder anderen , bet volgende
gemeld wordt : „ De Tataren kenden de kunst, om,
• uit zekere werptuigen, met behulp van weinigen,
„ eene groote menigte van fleenen en pijlen to werpen,
• waarmede zij , zelf buiten bet bereik van vijandelijke
„ pijlen gefleld, den hemel verduisterden, en den vij„ anden gehoor en gezigt benamen . Ook voerden zij
• vaandels, waarop affchuwelijke menfchengeilaiten wa• ren afgebeeld, en die, onder vreefeiijk krijgsgefchreeuw,
„ met geweld gedrild en gefchud wordende, een' zoo
„ zwaren en affchuwelijk flinkenden pek- of kruiddamp
„ verfpreidden , dat die , den vajanden , door den wind,
• in bet gezigt gedreven zijnde , hen dwong het hoofd
„ of to wenden , en dus belette vooruit to zien . Ein„ delijk gebruikten zij vuurfpuwend fchutgevaarte , dat
„ niet alleen den dikften rook, maar ook langwerpige en
• holle ijzeren kogels, met buskruid gevuld, uitwierp,
• welkee, berftende, een gebalder, als van den donder,
02
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veroorzaakten ; terwijl bet vuur, zich wijd en zijd
„ verfpreidende, wanneer bet op den grond viel, den„ zelven , in wijden omtrek , in brand zette ." - Geen
wonder , dat de Sileziers enz . , die van dit alles niets
hidden , eene vreefelijke nederlaag en flagting ondergingen ! Ondertusfchen blijkt uit dit verhaal , (zoo men
alles als waarheid opneemt, en de Schrijver bet een en
ander niet zeer overdreven heeft) dat bet kruid , waarv9n zich de Tataren bedienden, van bet tegenwoordige
verfchilde, en inmengfels had, welke, vuur gevat hebbende , vervaarlijk ftonken , dikken rook verwekten , en
niet, gelijk ons kruid, flechts voor een oogenblik vlam
gaven , maar , even als bet zoogenoemde Griekfche vuur,
bun brandf1 ichtend vermogen tot op eenen afftand behielden . Ten andere is uit dit verhaal blijkbaar, dat
de Tataren niet alleen bedoelden , om met hun geweer
to wonden en to dooden, en door hun gefchreeuw en
gefchut den vijanden bet gehoor to benemen, maar dat
zij bet ook op twee andere hunner zintuigen gemunt
hadden, namelijk op hunnen reuk en hun gezigt . Het
eerfte moge van minder gewigt geweest zijn ; maar bet
andere was gewis van meer belang : want den vijand bet
zien to beletan , is zoo goed , als hem to ontwapenen ,
en zou misfchien nog ligt to bewerken en van dienst
kunnen zijn . Ondertusfchen herinner ik mij niet, ooit
van andere vroegere of latere ftrijders gelezen to hebben,
die bet zoo bijzonder op de neuzen en reukzenuwen
hunner partijen verzien hadden, met uitzondering van
den kiefchen Bisfchop van Utrecht, die, zekere plaats
belegerende, zijnen foldaten zorgvuldig hunne uitwerpfelen liet verzamelen , en ze , met zijne bljden , in de
benaauwde vesting fchoot . - Doch dit in bet voorbijgaan : en hiermede genoeg van de uitvinding van hat
bus kruid. Nu van bet fchietgeweer.
„

(Het vervolg en flat hierna.)
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SET MAATSCHAPPELIJR LEVEN DER
NOORD-AMERIKANEN .

(hervolg van bl. 77.)
De Togt naar bet Westen .
Hetgene tot hiertoe is medegedeeld, berust op waarnemnrgen, door mijnen Echtgenoot gedaan op zijne reizen in den
Staat New-Tork . Geene moeijelijkheden konden hem affchrik .
ken . Hij maakte zich tegen de lente weder gereed, en volgde den gewonen togt der naar bet Westen trekkende Europeanen, ten einde hunne leefwijze en den gang hunner ondernemingen oplettend gade to flaan . - Ik geef de nu volgende berigten met zijne eigene woorden .
Terwijl de kolonisten bij honderden, op kleinere en grootere fchepen digt opeengepakt, den Hudfon opvaren, plaats
ik mij voor vier dollars op eene fraai bewerkte, prachtige
ikoomboot, waarin voor bet meestmogelijke gemak der ref
zenden is gezorgd. In anderhalven dag doorvliegt men bet.n
fchoonfte gewest, en haalt de . verhuizende landlieden to allbany, zestig Duitfche mijlen ten noorden van New-Tork, weder in . Dit is bet aangenaamfte gedeelte van de reis - een
waar vermaak . De vrouwen verfchijnen in haren fraaiften
opfchik, ten deele ook de heeren, en de foomboot fchijnt
nu de plaats der Eur opefche Talons to vervangen , waar men
gezelfchap ziet, maar niemand de honneurs behoeft op to
bouden . Intusfchen beftaat bet gezellig genoegen grootendeels in bet vertoonen van kostbare en fraaije kleeding,
waardoor ieder wil fchitteren . Gefproken wordt er weinig,
dewijl niemand zich bloot wil geven door onderhoud met
eenen onbekende, wiens stand misfchien geringer is , daar
men zijn inkomen niet weet . Doch hiervoor ftelt bet beerlijkfte uitzigt de reizenden genoegzaam fchadeloos . Heeft
men een paar uren gevaren, zoo verwijdt de rivier zich tot
eene waterkom van eenige mijlen in bet rond, en krijgt bier
den naam van Tappan-meer . De oevers van dit meer zijn
met aardige dorpen en gehuchten bezel, achter welke de
grond allengs meer en meer begint to rijzen . Hier vindt
men ftapelplaatfen van landelijke voortbrengfelen -- bier flaan
de eerfte handelhuizen, waar de ruilhandel aanvangt . De
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ftroom wordt vervolgens weder naauwer, en vloeit door eene
bekoorlijke woudflreek, in welker eenzaamheid men weldra
door bet gezigt van een prachtig gebouw op den linker oever
verrast wordt . Dat is JYestpoint, eene kadettenfchool . Dit
landfchap behoort tot de fchoonfle, die ik ooic gezien heb, .
Eindelijk bereikt men bet einde van de vaart, bet ruime,
uitgeflrekte Albany . Nu komt men verder op bet Erie-kanaal , dat tot aan Buffalo, aan bet meer Erie , zeventig Duitfche mijlen ver loopt , waarop men door 82 fluizen tot eene
hoogte van 600 voet boven Albany opftijgt . Dit gedeelte
van de reis, dat vier weken duurt, is zeer onaangenaam ;
want op de lange, fmalle fchepen worden, voor vijf dollars
den perfoon , zoo veel menfchen zaamgepakt , als maar mogelijk is .
In alle rigtingen vereenigen zich gewone wegen of ijzeren
fpoorwegen met dit kanaal, of andere kanalen verbinden bet .
zelve met rivieren . Men ziet echter in bet ganfche land
flechts hier en daar verftrooide boerderijen of enkele hutten .
Het gezigt van zoo verbazende gewrochten der menfchelijke
vlijt, welke deze onmetelijke woestijnen doorkruifen, maakt
intusfchen een' ongeineen fomberen indruk op bet gemoed .
Bet land toch fchijnt niet een jong, maar veeleer een uitgetorven land to zijn . Hoe zijn ze ontflaan, deze reuzenwerken ? - welke Heloten (Haven) hebben voor dit handelsvolk zoo verbazende werken, tot deszelfs gemak, vervaardigd ? Geene anderen , dan de arme , verblinde Europefche
verhuizers , welke , nadat zij hun laatfle vermogen op moeijelijke togten in bet binnenland verteerd hadden, of bij bet
aankoopen van gronden verfchalkt waren, zich ook de laatfte
zweetdruppels lieten uitperfen , om een leven to rekken , dat
geen Negerflaaf hun benijd zou hebben . Het gerucht van
hoog dagloon drijft duizenden tot den arbeid ; doch wanneer de toeloop vermeerdert, wordt de daghuur verminderd,
en hij , die in de eerfle week elken dag een' dollar verdiende,
moet weldra zich met cen vierde van een' dollar vergenoegen,
dewijl hij Been geld meer voor de verdere reize heeft . De
gene, die hem werk verfchaft, verkoopt hem het brood zoo
duur , dat hij naauwelijks genoeg ken winnen tot levensonderhoud . En wordt hij ,lientgvo,danzwkel
dra ziek , zoo kruipt hij onder den neasten boom , en legt
zich neder , om dear den laatften adetn nit to blazen . Zoo
ontfionden die wonderbare werken , welke men met verba-
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sing to de woeste wildernis aanfchouwt. Eene doodelijke
ililte omgeeft den weetgierigen wandelaar ; bier en daar fleekt
menfchelijk gebeente den losfen grond uit, en verraadt bet
uitgebreide, Inaar ondiepe graf der ongelukkige arbeiders ,
hetwelk, aan een flagveld gelijk, zich langs de werken
hunner handen uitftrekt, en den Europeaan de hongerigen,
welke onder zoodanigen arbeid in kommer en ellende hier
omkwamen, op eene treurige wijze herinnert .
Deels oar deze ontzettend belangrijke tooneelen ee aanfchouwen, deels our landerijen, die to koop waren, to bezigtigen, vergezelde ik den avontuurlijken togt . Het langzaam vorderen op bet kanaal gaf mij den tijd , our noord- en
zuidwaarts uitftapjes to doen, zonder mij verre van mijne
reisgenooten to verwijderen.
In de eerfle week legt men
op bet Erie-kanaal elken dag omtrent eene Duitfche mijl af,
daar men alhier door ruim twintig fluizen komt . 1k maakte
van de gelegenheid gebruik, om bet, eene halve dagreis
noordwaarts gelegene, bad Saratoga to bezoeken . De geneeskracht der bron heeft zelfs door de Amerikaanfche grootfpraak nog weinig vermaardheid gekregen ; de landflreek behoort ook niet tot de fchoonfle, maar de herbergen en kosthuizen zeker tot de flechtfte . Geene toonkunst laat zich
hogren ; want bet geraas , dat een paar Negers fours in eene
herberg maken, verdient then naam niet, offchoon men bet
bier reeds een brillant bat noemt, waarbij echter niemand
danst . Her gezellig onderhoud is er nog veel minder, dan
in de kajuiten der ftoombooten . Intusfchen wil de gebiedende mode, dat men naar een bad ga ; en zoo lilt dan de fat .
foenlijke Hand van New-Tork met bet begin der zomerhitte
naar de koelere bergftreken van Saratoga ; hen volgen alle
de rijke lieden, welke de gele en andere koortfen van NewOrleans, Charlestown en in bet algemeen nit zuidelijker gewesten jagen . Evenwel hoort men weinig fpreken . Het is ,
alsof de badgasten hier bet hoofd nog altijd vol hebben van
handelzaken en groote ondernemingen . Den vreemdeling
wordt aanbevolen, dat hij niet moet verzuimen, bet nabijgelegene Spa to bezoeken, hetwelk zijnen naam even goed
verdient, als de aan bet kanaal gelegene zoogenaamde iteden
Rome, Weenen, Amflerdam . Onvoldaan en met zeker misnoegen verlaat men de beide badplaatfen .
Zoo veel to belangrijker en aangenamer was bet laatfle uitftapje, dat ik naar den waterval van de

Niagara deed . Te
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Peodleton, waar bet gegraven kanaal in eene bevaarbare ri ..
vier uitloopt, nam ik paarden en reed naar Manchester, dar
niet verre van den waterval ligt . Reeds op grooten affland
hoort men gedruisch , dat allengs een verfchrikkelijk geraas
wordt ; en nog moet men uren ver rijden, eer bet fladje is
bereikt . De naam Manchester past hetzelve ; want elk huis
is eene fabrijk en heeft een floomwerktuig, dat aan bet gezin onderhoud verfchaft . De vlijtige inwoners houden zich
enkel met bun werk bezig, zoodat reizigers bier bezwaarlijk
verblijf vinden, en this meestal aan de overzijde naarChippewa gaan, dat Engelsch elgendom is .
Een kwartier uurs van Chippewa is eene Engelfche herberg
zoo aangelegd, dat men nit de zaal bet verbazende natuurverfchijnfel in deszelfs geheele pracht en grootheid kan aanfchouwen . De grond dreunt, bet huis fchedt, en men ziet
eenen 600 vademen breeden ilroom , in wit fchuim en ilof opgelost, met een onbefchrijfelijk geraas van eenen 160 voet
hoogen rotswand nederilorten . Vruchteloos zon ik beproeven, een fchouwfpel to fchilderen, dat alle verbeelding to
boven gaat. Eerst na een uur lang op hetzelve geflaard to
hebben, werd bet mij mogelijk , andere voorwerpen op to
merken. De kamer was intusfchen vol geworden van menfchen, die er niet aan fchenen to denken, om naar de glasramen to gaan en bet prachtige natuurverfchijnfel to bewonderen . Zoo veel vermag de gewoonte 1 Ik zag uit mijn
vender regts en links ; overal oaken nit de venflers laarzen
en fchoenen naar buiten , wier eigenaren achterover op de
floelen lagen, en over handelzaken of verkie7.ingen fpraken .
Onder de gasten beyond zich een Ier - men noemde hem
JACK H o N D - die alle groote watervallen bezocht had en
aldaar zijne fpring- en zwemkunst vertoonde .
Ik liet mij weder naar den Amerikaanfchen oever van de
rivier overzetten, dewijl van daar eene brug met route
kunst over de rots gelegd is, die den waterval in twee gedeelten fcheidt, en to midden van den ilroom een eiland
vormt, waarop eene kleine herberg ftaat, mede bet eigendom van een' Engelschman . Van den rand dezes eilands zijn
in de rots trappen uitgehouwen , welke naar beneden in den
afgrond leiden . Daar nu de flroom , door bet geweld van den
aandrang des waters , in een' grooten boog voorwaarts zich
nederilort, kan men langs deze trappen beneden den val in
de bedding der rivier afdalen . Onwillekeurig herinnert men
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rich bier de fchilderingen van den Tartarus, zoo ais ze bij
VI R G I L I U S

voorkomen.

Het benedenfle van den trap is

een weinig moeijelijk to betreden ; maar dan flaat mete geheel
veilig onder den breeden , nederflortendef flroom, en bevindt
zich flechts in een' zachten regen, als in een druipbad .
Twee gentlemen, welke naast mij flonden, fchreeuwden elkander in bet oor ; ik luisterde met de meestmogelijke infpan .
ping, hopende jets belangrijks to vernemen, en ik boorde de
woorden : voor tienduizend dollars geasfureerd - meer kon ik
niet verflaan, en dit was ook genoeg!
Die behalve voor den koophandel ook nog voor lets anders
fmaak heeft, moet bier ten minfle de nietigheid van den
mensch gevoelen . Zoo veel to flouter en roekeloozer vertoonde zich bet waagfluk van den reeds vermelden ler. De
afgrond fcheen den koenen fpringer nog niet diep genoeg to
zijn ; hij had op bet eiland eene flellaadje ter hoogte van 50
voet opgeflagen . Terwijl hij naar boven klom, plaatfle zich
zijn getrouwe beer, welke zoo tam als een bond was, onder de flellaadje , en verloor zijden meester niet nit bet oog .
De ler begroette van boven bet gezelfchap naar alle zijden ,
verzocht om eene kleinigheid voor hem bijeen to zamelen,
en flortte zich nu in den vloed neder . Toen bet vallende
ligchaam den maalflroom bereikt had, fprong de beer fchielijk na, en binnen den tijd van een half uur kwamen man en
beer behouden, langzaam en bedaard over de brag op de
rots Happen, plaatflen zich aan eene tafel en aten zeer fmakelijk . Deze echte (alto mortale, welke misfchien zijns gelijken niet heeft, werd door j A C K in den loop diens zomers
nog meermalen herhaald ; doch op zekeren dag eindelijk
fprong hij tweemaal achter elkander, zonder to wachten,
dat bet plankje boven op de flellaadje, waarop hij ilond,
geheel droog was - hij gleed uit, en nog in den val hoorde
en hem roepen : lk kom nlet weder! Hij hield, helaas 1
woord, en zijn getrouw dier, dat nooit verzuimde hem na
to fpringen, kwam ook niet weder ten voorfchijn .
Van de Niagara begaf ik, mij, verder naar Bu$alo, alwaar
mijne reisgenooten in deerniswaardigen toefland aankwamen .
Verzwakt en moedeloos waren zij den vorigen avond tot aan
de laatfle fluis gekomen ; doch dewiji deze des nachts niet
meer geopend werd, moesten zij zoo na bij bet doeleinde,
waar bun lijden eindigen of althans veranderen zoude, vernachten .

Te vergeefs fmeekten zij ,

om binnengelaten to
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worden, en wilden zelfs gaarne to voet naar Bufalo gaan ;
doch her is nu eenmaal de regel - alwat in Albany voor
Buffalo ingenomen words, dat moet in Bufalo en mag niet
eerder gelost worden . Voor koopwaren moge dit goed zijn,
voor menfchen past her niet , gelijk de uitkomst bier leerde ;
want van de honderdzevertig perfonen, welke to Albany aan
boord gingen, waren er acht op reis geftorven, en in dezenr
laatiten verfchrikkelijken nacht ftierven er nog eenentwintig
op her fchip. Toen nu de overgeblevenen to Buffalo kwamen, wilde men dezelve niet aan wal laten gaan, dewijl
men vreesde, dat er eene befmettelijke ziekte onder hen ontftaan was . Eindelijk werd nog zoo veel barmhartigheid betoond, dat men hun toeftond aan land to ftappen ; zij moesten echter, op eenigen afitand van de ftad, naar de zijde
van her bosch trekken en aldaar zich legeren, om quarantaine to houden .
Van hier nu zetten de kolonisten op her meer Erie hunne
reis verder voort, en verftrooijen zich dan in de westelijke
landen . War bet lot der meesten moet worden, is nit de
reeds vermelde bijzonderheden genoeg of to leiden . De tdenigte dier menfchen wordt met den vloed naar her westen
gedrorrgen, en een gedeelte hunner, als door de eb, naar
her oosten teruggeworpen ; en tot deze weinigen behoorden
die uitgehongerde lieden , welke wij op de kaaijen van NewTork terftond bij onze aankomst zagen .

(Het vervolg hierna.)

UITTREKSEL UIT EENIGE BERIGTEN EN AANTEEKENINGEN
OVER IJZEREN WEGEN, ENZ .

(Pervoig van bl. 568 des vorigen jaars .)
§ 2 . Her vasteland van

Europa is , even als Noord-Amerika,

voor her grootfte gedeelte van deszelfs omtrek door de zee
omgeven . Her is met bevaarbare ftroomen, rivieren en kanalen
doorfneden, die zich in alle rigtingen in die zee uitilorten ;
maar bet ontbreekt evenwel nog to veel aan eene onderlinge
verbinding der bevaarbare rivieren en ftroomen en der voornaam .
fte handelwegen in her binnenfte der Staten, waardoor bet hatldelsverkeer in 't algemeen levendiger zoude kunnen worden .
In

Duitschland, Frankrijk, de Nederlandenn en Ro land
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worden de gedachten finds eenige jaren immer levendiger,
om ijzeren wegen aan to leggen . Zoo heeft b . v . de Ridder
J . V o N B A A D E R, in zijne boven vermelde van 1822 tot
1828 uitgegevene gefchriften, eene vereeniging van den Donau met den Main en Rhijn door een' ijzeren weg tusfchen
Donauwerth en Markbreit voorgeflagen, welke, up eene lengte
van ongeveer 15 mijlen, f 1,400,000 en dus f 100,000 per
miji zou kosten . Profesfor F . L i s -r heeft dit ontwerp in 1829
niet alleen onderfteund , maar breidt hetzelve nog verder uit
op Be~eren en geheel Duitschland tot aan de kusten der
Noord- en Oostzee . Deze Schrijver flaat voor Beyeren drie
hoofdrigtingen voor : 10 . Van Bamberg naar Lindau . 2° . Van
Kitzingen naar Munchen . 30 . Van Gunzburg naar Munchen
en tot aan de zuidelijke grenzen ; en twee zijtakken : a) van
Baireuth naar de hoofdrigting No . 1 ; b) van een punt aan
den Tauber naar de hoofdrigting No . 1 . Hij zegt, dat alle
deze rigtingen de lengte van 300 uren, en de kosten van 9
millioenen guldens niet overfchrijden zouden .
Van deze Beijerfche ijzeren wegen moet uit Bamberg een
hoofdweg door Duitschland gaan, de eene regt op Brunswyk,
Bremen, Hamburg en Lubeck, en de andere van Frankfort over
Gotha naar Leipzig, zullende deze wegen buiten Beijeren ongeveer 6 millioenen guldens kosten, en in korten tijd 10 pct .
inkomften geven . (*) Deze ontwerpen zouden derhalve to
zamen 15 millioenen guldens kosten .
In Oostenrijk heeft de Ridder V o N G E R S T N E R, in zijne
bovengemelde van 1824 tot 1829 uitgegevene gefchriften,
voorgefagen, om den Donau met de Moldau en de Elbe to
verbinden, door middel van cen' ijzeren weg van Linz naar
Budweis, en eene Maatfchappij tot fand gebragt, welke de .
zen ijzeren weg tusfchen de laatstgenoemde plaatfen over
161 mijlen grootendeels laat uitvoeren, die na de voltooijing,
1,600,000 guldens , of gemiddeld nagenoeg 160,000 guldens
per miji kosten zal .
Tusfchen Pilfen en Praag werd reeds in 1827 een ijzeren
en houten fpoorweg, voor het vervoer der natuurlijke produkten uit het gebergte en de bosfchen aan de Mulda en
Elbe, aangelegd .

de

Volgens de openbare nieuwspapieren heeft men ook het
(*) Wij meenen op goede gronden, dat dit veel to
deelig wordt voorgefeld .

Vert .

voor-
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voornemen, om de bevaarbaarheid van den Donam van Wee.
nen naar beneden door Hongar je tot aan de Zwarte Zee to
verbeteren, ten gevolge van een in 1833 gedaan onderzoek,
om deze rivier met ftoombooten naar Odesfa to bevaren .
Volgens berigten nit Leipzig van 22 Nov . 1833 houdt zich
eene aldaar opgerigte Maatfchappij bezig met her ontwerp
van een' ijzeren weg van Leipzig naar Dresden,; terwijl eene
Commisfie uit Praag en Weenen aldaar is aangekomen, ow
over de vereeniging tusfchen den Donau en de Elbe (waarvan her bovengemelde Gerstnerfche ontwerp een gedeelte uitmaakt) en andere verbindingen tusfchen den Bovenrhijn en
den Donau to beraadflagen . - Deze ontwerpen ftaan derhalve
met de bovengenoemde Hanzeatisch - Beijei fiche en met de
Oostenr /kfche ijzerwegen in verband, waaraan zich de navolgende aanfluiten
In her Groothertogdom Baden heeft de Commercieraad
N E W H A U S E in 1833 den voorflag gedaan tot de uitvoering
van een' ijzeren weg met ftoomwagens tusfchen Manheinz en
de Bodenzee, waarop eene ftoomvaart befaat, 't: welk bij de
Regering aldaar bijval gevonden heeft . Van de Bodenzee of
zal deze weg zich niet alleen door Zwitferland naar OpperItalie en tot de ldriatifche Zee uitftrekken, maar ook met
her in Frankrijk korteling voltooide Rhone- en Rhijn-kanaal.
en met de ijzeren fpoorwegen in verband gebragt worden, die
van Havre en andere Franfche zeehavens over Parijs naar
Straatsburg tot aan den Rhijn ontworpen worden ; to welken
einde de maker van den weg tusfchen Liverpool en Manchester, de Heer S T E P H E N S 0 N, zich in den zomer van 1833
in Parijs beyond .
In Keurhesfen heeft de Heer H E N S C H E L, to Kasfel, her
maken van ijzeren wegen door zijn boven aangehaalde gefchrift weder ter fprake gebragt . Hij begroot de kosten van
een' daar to maken ijzeren weg met vier fporen op 95000
(Duitfche) rijksdaalders per mijl, en derhalve 20000 rijksdaalders hooger, dan de Pruisfifche mijl ijzeren weg van 2000
Rhijnlandfche roeden tusfchen Minden en Keulen begroot geworden is .
De Heer HENS C H E L merkt op , dat hij reeds in 1822
voorflagen heeft gedaan van ijzeren wegen voor bergwerken
enz., en dat hij den aanleg van een' ijzeren weg tusfchen
Frankfort aan den Main en Bremen heeft opgewo:rpen . Deze
rigting zou derhalve van Frankfort a. d. M., door Hesfen, onge-
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veer over Hanau, Fuldanach, Kasfel, en van daar verder
over Hannoversch Munden, Gottingen, Hannover naar Bremen enz . loopen . Zij zou van Frankfort a . d. M. tot Lubeck
ongeveer 60 postmijlen lang worden, en zou 5,700,000 rijksdaalders, of, volgens eene andere berekening, 4,500,000rijksd,0
kosten . Een floomwagen zou dezen weg in 24 uren , of in
2 dagen tijds, met 3 tot 4000 centenaars afleggen . - Boven,gemelde lijn zou eene foortgelijke daarflellen, als de vroeger door Prof. L I S T ontworpene rigting van een' HanzeatischBe jerfchen ijzeren weg tusfchen Frankfort a . d. M., Bremen, Hamburg en Lubeck enz .
Deze dwarsverbinding tusfchen den Main, den Bovenrhijn,
de Wezer, de Elbe, de Noord- en Oostzee zou een aanmerke .lijk gedeelte van bet zuidelijke met bet noordelijke Duitschland met elkander vereenigen . Om bet beflaan of niet beflaan van dezen ijzeren weg to bepalen, komt bet derhalve
flechts daarop aan, of bet vervoer der goederen toereikend
zijn kan , om bet daartoe benoodigde groote kapitaal met nut
en zekerheid to kunnen aanwenden, en of de verfchillende
Staten , die door deze lijn doorfneden worden, al of niet een
gemeenfchappelijk handelsbelang en fystema hebben, om deze
werken to bevorderen en toe to laten .
De Heer

ti E N S C H E L

gelooft , dat de door den Heer

voorgeflagene, ftoomwagens voor
gewone wegen geen twijfel overlaten onitrent bet welgelukALEXANDER

GORDON

ken van dezelven, en omtrent derzelver verkiesbaarheid boven bet gebruik van paarden . Deze meening wordt nog door
een openlijk berigt nit Londen van den 14 Dec . 1833 onderfleund, toen aldaar eene Maatfchappij is opgerigt met 300,000
pond ft ., welke thans 50 ftoomwagens voor gewone flraatwegen laat maken . Wanneer bet gebruik van floomwagens op
gewone wegen door de ondervinding als goed bevestigd wordt,
dan kunnen de ijzeren wegen ook zuiniger gemaakt worden .
En wanneer bet door de ondervinding bewezen wordt , dat
de door H E N S C H E L aangeprezen luchtwagen voldoende is ,
dan zullen deze lapven de ftoomwagens de voorkeur verdienen, dewiji zij geen brandflof kosten, en de reizigers door
floomhitte noch rook gehinderd worden .
Deze zijn de voor bet grootfte gedeelre van Duitschland gedane voorflagen tot bet aanleggen van ijzeren wegen, waar .
door de voornaamfte rivieren en feden met elkander zouden
verbonden worden .
(Het vervolg hierna .)
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BUZONDERHEDEN UIT DE LEEFWIJZE VAN DEN VOORNAMEN
STAND IN CHINA, NIEUWELINGS MEDEGEDEELD .

• Vit wonderbare land blijft nog feeds zijne belangrijkheid
„ voor Europeanen behouden ; nog telkens hebben de berig• ten van daar lets nieuws, lets ongewoons, :lets oorfpron-

• kelijks, en geen reiziger keert van daar terug, zonder de
• bewijzen mede to brengen, dat wij China en deszelfs be• volking nog geenszins zoo naauwkeurig kennen, als wen• fchelijk is wegens het eigenaardige van beiden . Dit blijkt
• ook weder uit het Reisverhaal van den Heer Dr . F . J . F .
MEYEN, die, in de jaren 1831-33, met her Konink„ lijk Pruisflsch koopvaardijfchip , Prinfes Lionize, Kapitein
• W E N D T , eene Reis rondom de Wereld deed , en reeds de
„ beide eerfle deelen van zijne Reisbefchrijving in bet licht
„ gaf. Uit dit, to Berlijn in 1834 verfchenen, werk nemen
• wij het volgende verfag over ."
•

Woningen der rffke Kooplieden .
In gezelfcbap van den Heer L I N D S A Y bezochten wij verfcheidene voorname kooplieden , welke wij in de Engelfche
Factorij hadden leeren kennen, en wij bezagen hunne woningen zeer naauwkeurig. De huizen van deze bandelaars,
gelijk in het algemeen die van alle aanzienlijke perfonen, zijn
naar de flraatzijde met een' hoogen muur omgeven, waarin,
behalve de deur, geene opening wordt gevonden . Bij den
ingang door deze deur is cene voorkamer met eenen portier .
Sours befaat deze kamer nit eene groote zaal, en aan het
einde hangt een groot afgodsbeeld, met gouden fieraden en
fpreuken daarnevens ; onder dit beeld flaan tinnen offergereedfchappen, terwijl er dag en nacht lichten branden, In het .
zelfde vertrek zijn ook draagfloelen, en dragers derzelven
altijd bij de hand . Zijwaarts van deze kamer gaat men over

een vQorplein naar de woning van den heer en diens vrouw .
Op dit kleine voorplein, dat met een' zuilengang in het rond
voorzien is, vindt men vogels in groote kooijen of in de
nisfen der wanden ; en in kleine waterkommen, die omtrent
zes duim water hebben en met geel zand op den bodem gevuld zijn, ziet men acne menigte goudvisfchen, welker kleuren,

naar mate van den ouderdom, verfchillen - daar zijn
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zwarten en bonten, zilverwitten en goudgelen . Voor deze
waterbakken ftaan beerlijke bloemen op groote fleenen voetitukken, en tegen de wanden van deze galerijen ziet men
zitplaatfen van bamboes , waarop de Chinezen zich in de
warme zomernachten vermaken met het geplas der visfchen
en bet gezang der vogelen .
In de woonkamers van deze Chinezen ziet men de grootfte
overlading van zonderlinge fleraden . Dikwijls zijn aan de
zoldering van eene enkele zaal 50, 60, ja tot 100 groote
lantarens, lampen en kroonen opgehangen, zoodat er geen
ledig vak overblijft . De kroon in het midden des vertreks
is gewoonlijk zeer groot, en gelijk aan onze oude glazen
kroonen, alleen met dit onderfcheid, dat het glas verfchillend gekleurd is, waardoor het geheel zeer bont wordt en
zich bij de verlichting ten uiterfte prachtig vertoont . De
armen zijn fteeds van glas, en over elk licht ftant een lampglas, ten einde geen togtwind in het branden moge hinderen .
De overige lampen en bonte lantaarnen zijn altijd in eene
juiste orde opgehangen, zoodat men telkens twee of vier
van dezelfde foort in elk vertrek nevens elkander aangebragt
ziet . Gewoonlijk zijn dezelve met zijde overtrokken, en
horduurwerk en heerlijke verfieritigen van franjes en kwasten waken deze meubels zeer duur . Wij wilden een paar
zulke lampen medebrengen ; maar de gemeenften, die wij to
zien kregen, kostten 40 piasters . Zeker wordt eene verwonderlijke pracht door de menigte en door de veelvuldige verfcheidenheid van de kleuren dezer lampen ten toon gefpreid ;
maar de kostbaarheid is ook bijkans ongeloofelijk .
Aan de pilaren, welke in deze zeer groote vertrekken tot
fcbraging van de zolders dienen, hangen groote Chinefche
afbeeldingen, of gedenkfpreuken, welke laatite met groote
vergulde karakters gefchreven en in den vorm van onze
prenten in lijsten gevat zijn . Kleine en groote fpiegels in
zeer zware lijsten van donkerbruin hout, en eene menigte
,antieke dinnen, vindt men fteeds op de tafels en op andere
lukken huisraad tot verfi4ring geplaatst . Aan de wanden
,der kamer itaan houten fopha's, die zonder fmaak bewerkt
.ten ongemakkelijk zijn ; eene gevulde zijden fprei ligt daar .
up, en maakt dezelve nog eenigermate zacht . In elke groote
kamer, alwaar men bezoek ontvangt, wordt ergens eene nis
gevonden, die met een venfter voorzien is ; op deze plaats
zit gewoonlijk de beer van den huize . Hier is eene boogte

196

DE LEEFWIJZE

van 2 voet aangebragt, waarop eene cafel van ddn voet
hoogte flaat. Op deze tafel words altijd lets tot verfiering
gevonden, b . v . eene of andere kostbare oudheid, eene
fraaije vaas of andere potten met bloemen ; bij zeer rijke
lieden zijn er ook nog wel andere kleine fieraden nevens geplaatst . Aan beide zijddn der tafel liggen geborduurde fpreien, welke een weinig gevuld zijn, en daarachter groote,
ronde en zacht gevulde kusfens, met rood laken of met leder
overtrokken . Nevens deze zitplaatfen, digt aan de wanden der nis, ziet men kapflokken van porfelein of van fijn
gevlochten bamboesriet, waaraan de mutfen of kleine fluweelen hoeden der Chinezen gehangen worden, zoodat de .
zelve deeds bij de hand zijn , wanneer 2ij van hunne plaatfen opflaan ; voorts op den achtergrond der nis insgelijks liieraden, hetzij oudhedeu, .hetzij nieuwere kostbare vazen . De
zucht voor dergelijke oude kunstvoortbrengfelen des lands een gevolg van bet verval der beeldende kunflen, dat veroorzaakt wordt door de krijgsmansheerfchappij in den lande is daar nog grooter, dan bij ons de achting voor Romeinfche
en Griekfche oudheden. Op de tafel tusfchen de beide gevulde zitplaatfen ziet men deeds de Chinefche waterpijp van
metaal en zeer fijn gekorven tabak daarnevens ; de overige
lange pijpen met zeer kleine koppen worden in een' hoek der
kamer gevonden .
De floelen, de fopha's en tafels in de
woonkamers der rijke Chinezen zijn alien van een zeer hard
bruinrood bout gemaakt, en niet alleen ongemakkelijk, maar
ook zonder eenigen fmaak.
Snijwerk verfiert de kanten .
Schoon eenvoudig zijnde, kosten dezelve veel gelds, hetgeen waarfchijnlijk aan de zeldzaamheid van bet bout is toe
to fchrijven . De iloelen hebben gevulde en hooge rugleuningen ; ook zijn dezelve met zijleuningen voorzien, en worden in bet midden der kamer , in twee regte , acht voet van
elkander verwijderde, rijen geplaatst, maar zoo, dat teikens
tusfchen twee ftoelen een klein vierkant tafeltje to flaan
komt. Treedt men in zoodanige kamer, dan bevindc men
zich terflond tusfchen deze rijen van floelen , eu wordt genoodigd, om aldaar to gaan zitten . De kop thee, welke
doorgaans onmiddellijk wordt aangeboden, komt dan op bet
tafeltje to flaan, dat ieder naast zich heeft, om tevens ook
met zijnen arm daarop to kunnen leunen .
De boekerijen in de woningen van bijzondere perfonen zien
er zeer zonderling ult . Daar de Chinefche werken
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bladen uitgegeven en Met isigebonden worden, legt men ze
neder. De bergplaatfen dezer boekverzamelingen ziju niet
regelmatig afgedeeld ; men heeft altijd voor elk werk, nit hoe
veel deelen het ook beftaan moge, een bijzonder yak ingerigt, waardoor dezelve, uit boofde der zeer verfchillende
grootte van de boekwerken, een zeer boat en onregelmatig
voorkomen hebben.
Het Middageten .
Het was eenige dagen vddr onze afreize van Kan#a, toen
wij van den Hong-koopman Y o u N G-MOW Q U A een bezoek.
kaartje en tevens eene uitnoodiging tot het middagmaal ont .
vingen ; deze kaarcjes zijn veel grooter, dan de bij ons ge .
bruikelijke, en van een bijzonder fraai rood papier . Mow .
QUA is een der jongfeHonguisten, of dier kooplieden, welke
bijzonder met Eurepeanen han4el drijven. Hij is in het bezic
van een' witten knop op de nuits, welke, naar het ons toefcheen, van ivoor is , en die den vijfden graad van Mandarijn aanduidt. De zoon en broeder van mowQuA droegen
flechts de gouden kogels op de mutfen .
Des avonds ten zes ure begaven wij ons naar dezen maaltijd. Bedienden met geweldig groote lantaarnen gingen ons
voor, en eene zekere hoeveelheid van boomwol werd medegenomen, om het trommelvlies ten minfte eenigermate tegen
de Chinefche muzijk to beveiligen. De ruimte van de deur
des huizes en het voorhuis waren vol bedienden . Overal
brandden lantaarnen, en eene geweldige muzijk kionk ons tegen .
Toen de gas ten binnenkwamen, werden dezelve door den
gastbeer en zijne zonen begroec, en, onder vele pligtplegingen,
tot aan de ftoelen in de woonkamer geleid. De kleedingftukken van deze rijke Chinezen waren voor den avond van heden
ongemeen prachtig. De jonge MOW Q u A droeg over alle
zijne andere zijden kleederen , welke met eene fraaije zijden
fjerp vastgemaakt waren, nog een' zeer kostbaren pels . Zij
bielden de fluweelen mutfen beftendig op het hoofd, en na .
men die zelfs bij het groeten niet af. De prachtige haarbos
van ongemeene dikte en lengte gaf aan deze mannen een eerwaardig aanzien .
De gasten namen plaats op de floelen, die, zoo als reeds
gezegd is , in twee lange rijen ftonden . Terftond werd thee
regediend, en wel, gelijk trouwens van zelve fpreekt, in
AQENGELW . 1.835. NO. 4 .
p
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Qcht Chineesch porfelein .
Het theegoed beflaat nit groote
koppen en kleine, vlakke fchoteltjes , die als dekfels dienen ; bet geheel ftaat op een gebogen prefenteerblad , dat van

tin, zilver of goud is, naar mate van den rijkdom des bezitters . De Chinezen., even als de lapannezen , drinken de
thee zonder fuiker , zonder melk en zonder rum ; zij werpen
flechts wat thee in her kopje, en gieten er kokend water
over. Dit laten zij een weinig flaan, fcheppen dan met bet
vlakke dekfel van bet kopje dat aftrekfel af, en drinken bet
zoo beet als mogelijk is . Daar de thee, welke de Chinezen
gebrkIiken, uit geheele bladeren beflaat en Wet gebroken is,
blijft bet daarbp gegoten vocht fleeds klaar .
Onder• de imeubelen, welke de kamer van dezen rijken
lroopman verferden , waten twee groote lantaarnen van boom ;
dezelve hadden wel drie voet hoogte en 21 voet breedte ;
doch nergens konden wij eenig spoor van zamenvoeging bemerketi . E en grout EngelsekPtoriegelglas zat in een& gewone
Chinefs'hh, zeer lompe Iijst, iMiijl de eigenaar door bet gebriiiken van luropefche goederen geen opzien wilde verwekken .- In de naaste kamer bevonden zich de toonkunflenaars ,
onder welke verfcheidene voorname zangers waren . Men
fpeelde beftendig gedurende bet ganfche feest, en voerde
sane foort van opera nit . Het geraas , dat die lieden maakten , wig inderdaad ontzettend , doch de Chinezen zelve fehenen er geen •a cht op to geven ; alleen dan, wanneer voor een
oogenblik fret gefprek haperde, luisterden zij naar bet gezang, en toonden zekere geestigheid, om to lagehen of aanmerkingen to maken .
Weldra begon nu bet middagmaal . Wij werden in eene
atrdere zaal geleid , en namen plaats aan kleine vierkante
tafelS voer zes perfonen. De tafels flonden in een' balven
tiring, en. bleven aan de zijde, naar bet midden gekeerd,
oribezet y

Aan de middelfte tafel zat de gastheer, en aan elke

andere tafel een Chinees , die aldaar de honneurs waarnam .
De ledige zijden der tafels , waar niemand zat , waren met
fcharlakpittoode, fraai geborduurde zijden kleeden behangen .
Men had, met goud en zijde van verfchillende kleur, Chinefshe bloemen van niet bijzonder fchoone vormen dearop

afgebeeld . Aan de voorzijde waren op den karat van elke
tafel heerlijke wruchten in kleine fruitmandjes opgezet en
fehootle bloemea daartusfchen geplaatst ti
De ganfche tafel
ftond Qerder bedekt met kleine fchaaltjes en bordjes I welke,
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zeer neauwkpurig in rijen verdeeld, vruchten, iogelegde fpijzen, banker, boterhammetjes met fijn koud gevogelte en
hondend andere dingen bevatteden . Men had bij het plaatfen
van dit alles zeer veal kunst aangewend ; onder anderen waxen geheele rijen van bordjes met drie en vierzijdjge piramiddn bezet, welke men nit kleine ftukjes van fazanten, gelardeerde ganzen, worst en andere dergelijke dingen flerlijk
opgebouwd had . Hier flonden fchaaltjes met kleine oranjeappels, benevens ingelegde pruimen ; daar borden met amandelen van verfchillende foorten , die alien zees goad fmaakten .
Op eenige vlakke fchotels waren meoigerlei kleine zaden
van onderfcheidene kleur zoo kunfig gelegd, dat elke kleur
een bijzonder vak uitmaakte . Wij merkten hierbij eene foort
van kweperenpitten op, welke zeer goed fmaak .ten ; verder
wikken, die, rijkelijk gebruikt wordende, eene zeer nadeelige werking doen ; bovendien kastanjes en hazelnoten, die
de onzen veel overtreffen ; ook druiven uic de noordelijke gedeelten des rijks , citroenen , limoenen , ingelegde en drooge
gember , Enz.
Zoodra men flechts eenigen t ijd. in China zich opgehoudep
heeft, zlet men dagelijks, ja van uur tot uur telkens meer,
du de Chinezen alles anders doen , dan wij . Zoo ging het
ook bier bij het gastmaal ; want men begun met datgene,
war bij ons het nageregt zoude uitmaken .
Geen tafellaken dekt den disch . Voor elke zitplaats flaan
drie fchoteltjes, het eerie ter linkerhand is gevuld met foya,
dat de Chinezen bij fchier alle fpijs gebruiken ; bet tweede
dient voor hec gewone eten, en in het derde ligt -een porfe,
leinen lepel, waarmede de foepen genp.ttigd worden . Voor
deze drie fchoteltjes, welke in Une lijn geplaatst zijn, liggen twee ronde ftaafjes of fro-kjes, waarmede men eet, en
welke bij rijke lieden kunflig nit ivoor vervaardigd zijn . Het
valt den vreemdeling zeer moeijelijk, met deze twee ftaafjes
de fpijzen op to nemen, en de Chinezen vermaakten zich,
dat zij ons daarmede zoo onhandig zagen to werk gaan . Een
onzer dischgenooten zeide zelfs : De Europeanen willen zoo
verflandig zijn , en zij weten Wet eens fatf_oenlft to eten !

In pleats van fervetten lagen voor ieder kleine vierkante ftuk .
jes papier, met roode ftrepen verfierd, die door de Chinezen
werkelijk tot afvegen gebruikt werden . Toen her gastmaal
begun, noodigde ons de gastheer, om van de fijne fpijzen
gebruik to waken , terwijl hij telkens den keurigen fmaak of
P2
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de zeldzaamheid van bet eene en andere deed opmerken ; en
nu kwam bet er op aan, om met de twee ftaafjes de fpijze
nit den fchotel in den mond to brengen 1 Daar de Chinezen geen tafellaken gebruiken, hebben zij , in de plaats daar.
van, een zeer loffelijk gebruik ; er liggen namelijk op de tafel
groote bladen, welke zij , zoodra eene rij geregten afgedaan
is, met alles , wat er op flaat , laten wegnemen , waarna terflond andere, met nieuwe fpijzen voorziene, bladen opgedragen worden .
Muzijk en- gezang duurden onder den maaltijd onafgebroken
voort, waatbij zicb inzonderbeid de zangers onderfcheidden,
welke met hunne gillende ftemmen een vreefelijk leven maakten ; terwijl de groote metalen klokken, gong-gong genoemd,
krachtig daartusfchen bromden . -- Zoodra de eerite rij geregten afgedragen was , werd bij elken gast nog een kleine
kop geplaatst, om den heeten famtfchu to drinken, welke
aan eene Chinefche tafel onzen wijn vervangt, maar in kracht
den arak gelijkt . Het is een nit rijst door gisting bereide
drank, welke heeds kokend opgedragen wordt . Bedienden
gaan met groote zilveren kannen rond, en fchenken voor de
gasten dezen nektar in-, die ook, bijzonder door zijne hitte,
zeer fpoedig begint to werken . De Chinezen nemen overigens bij bet drinken omtrent dezelfde regels in acht als de
Engelfchen ; zij noodigen om mede to drinken, vatten dan den
kop met beide handen, wenfchen elkander geluk, ledigen den .
zelven met dene teug, en keeren dan de binnenzijde den naasten gast toe, om to toonen, dat zij tot den laatften druppel
uitgedronken hebben . Als wij eenmaal onzen kop niet uitdrinken wilden, hield een Chinees ons den zijnen beftendig
voor, en knikte zoo lang, tot dat wij den ouzen ook geledigd hadden . Soms zing de gastheer naar eene der tafels, en
dronk op bet welzijn van bet gezelfchap, dat aan dezelve zat ;
Toms fchonk bij ook zelf den famtfchu in .
De fpijzen, gedurig in kleine gedekte fchotels opgedragen,
werden telkens aan de gasten voorgediend ; dit althans had plaats
bij de twintig eerfle- geregten . Het aantal dier geregten was
bijkans ongeloofelijk, maar de fmaak derzelven niet zoo veelvuldig verfcheiden . Alle vleeschfpijzen waren zeer fijn ge .
f neden , en kwamen als ragouts op tafel , waartoe de faufen
Reeds met Indifche zwaluwennesten, met trepang (*), met
(*) Bene foort van mollusken of weekdieren, die in de Indifche zeeen wordt gevonden . In China en Japan, gelijk
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vinnen van haaijen en meer dergelijke zonderlinge lekkernijen
toebereid waren . Zoodra bet eerfte gedeelte van bet gastmail, dat reeds nit zestig geregten beftond, was afgedaan,
kwamen verfchillende foorten van foep ten voorfchijn . Deze
werden in kleine fchaaltjes op bet midden der tafels gezet,
en zoo- at dan ieder met zijn' kleinen porfeleinen lepel uit
den fehotel . Men draagc gewoonlijk vier, vijf of zes onderfeheidene fchaaltjes op, en plaatst daartusfchen nog in klei .
nere fchaaltjes verfchillende andere fpijzen, waaronder meni .
gerlei foort van pasteijen, banket, krachtig hoendernat, waarin
bet vleesch zeer fijn gefchaafd was, enz .
Tusfchen de onderfcheidene groote afdeelingen van den
maaltijd werd er thee toegediend en tabak gerookt, waarbij
men een weinig kon uitrusten, am daarna op nieuw weder aan bet werk to gaan . Nadat men eenige malen zoodanige verpoozing had gehouden, werden voor den halven cirkel nog vijf tafeltjes geplaatsc, welke met gebraden
fpeenvarkens en allerlei gevogelte bedekt waren . Hierop nu
traden er tien koks in de zaal ; zij waren alien gelijk en kenrig gekleed . Voor elk der vijf genoemde tafeltjes plaatften
zich twee derzelven, en begonnen met lange mesfen de hard
gebraden huid van dit gebraad to kloppen, hetgene vrij wel
op de maat gefchiedde en ons niet weinig verraste . Andere
bedienden, welke voor de tafeltjes itonden, legden de fcukjes, waarin her gebraad werd gefneden, op kleine borden,
en zetteden die dan op onze tafels .
Na bet eindigen van bet gastmaal kwamen de koks nog
eens in de zaal, om to bedanken voor de eer, welke hun
daardoor was bewezen, dat zij voor een zoo aanzienlijk gezelfchap hadden mogen koken en braden . - Wij hadden voile
zes uren aan tafel moeten zitten, en honderden van fpijzen
laten voorbijgaan, zonder die to proeven . Zoo groot is de
verkwisting der rijken in een land, waar de armen met elkander vechten am datgene, wit hunne broeders wegwerpen, en
waar bij elke fchrede de ongemeene rijkdom der aanzienlij_
ken, maar tevens de diepe vernedering en de uiterfte ellende
der behoeftigen den vreemdeling verbaasd doen ftaan .
ook op verfcheidene eilanden in den Indifchen 4rchipel, eet
men dezelve als eene lekkernij, die daar eenigermate de plaats
van onze oesters vervangt .
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Bloemtuinen .
De tuinen der Chinezen hebben veel eigenaardigs, en ver.
fchillen geheel van den fmaak, die bij ons heerscht . De zorgvuldigheid, met welke dezelve behandeld worden, gaat alle
verbeelding to boven. Aan elk takje, dikwijls aan elk blad
van een boompje of ftruik, wordt met veel moeite cane bepaalde rigting gegeven . Gedurig zitten de tuiniers nevens de
planten, en zijn bezig met binden en fnijden, om dezelve
den gewenschten vorm to doen aannemen . Het voortbrengen
der grootfte kontrasten van kleuren is hoofddoel bij de liefhebbers. De Chinezen verfmaden bet ftille en heerlijke genot ,
dat de geur van welriekende bloemen aanbiedt . Zij leggen zich
alleen toe, om prachtige kleuren en zeldzame vormen to vermeerderen . Range en regte paden doorkruifen de tuinen, en
zijn aan beide kanten met boompjes van dezelfde foort bezet .
Wij bezoebten deze tuinen in November . Digt bij den
ingang ftonden groote partijen van de heerlijkfte winterasters, (chryfanthemuzn) welker bloemen eene zoo ongemeene
grootte hadden, dat ze de grootfte herfst - asters (aster
Chinenjis) evenaarden ; dezelve waren, naar de verfcheidenheid der kleuren, in rijen geplaatst . Hierop volgden geheele bedden met Citroen . en pompelmoes-boomen, welke
in potten gekweekt en met vruchten bedekt waren . Het
viel ons in bet oog, dat alle deze vruchten in de vruchtkelken (loculamenta) uitgewasfen waren, en bier eenen tegennatuurlijken vorm aannamen, welken men zelfs door enting meer en meet` poogt voort to brengen . Door deze misvorming krijgt de vrucht dat vingervormig aanzien, hetwelk
ook in Europefche trekkasfen niet zoo geheel zelden voorkomr.

In

China zoekt men door kweeking die gedaante met

de meestmogelijke vlijt aan bet gewas to geven, niet alleen
tot fieraad voor de tuinen, maar ook om daarvan die gekonfijte
produkten to maken , welke jaarlijks in groote hoeveelheid
door den handel naar buitenlands gaan . Men gebruikt biertoe voornamelijk de kleine vruchten, welke van drie tot
vier duim lengte hebben, en in fijne witte kandijfuiker gekookt worden .
Verder ziet men groote bedden, met camelia Japonica beplant, en andere weder geheel met hanekammen, witten,
gelen en rooden ; de gelen waren bijzonder hoog opgefchoten, en men had ze tneestal zoo gefchakeerd, dat de-
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zelfde kieuren blj elkander gevonden werden . In bloempotten zagen wij bamboesriet, waarvan de ftengels twee tot Brie
voet hoog, doch van onderen tot boven fpiraalvormig gewonden waren. Onder de hooge boomen in deze tuinen onderfcheidde zich de piftng ; om anderen zag men flingerplanteil zich verheffen .
Deze tuinen hebben ook groote vijvers, waarin vele zeer
fchoone visfchen zijn, welke op hoogst watgelijke, doch lb
China zeer gewone wijze gevoederd en vetgemest wbrdeti .
De zitplaatfen in de lusthuizen der tuinen zijn meerendeels van
eene gemeene foort van porfelein, of beftaan uit groote platte
fteenen, die op eene houten ftelling liggen, en in den zomer
regt aangenaam zijn mogen, als men daaraan gewoon is .
De randen der rabatten zijn veelal van palm met kleine
bladeren ; en heiningen van averrhoa, olea flagrans en andere,
ons onbekende, ftruiken flaan langs de hoofdpaden . Overigens doet de regelmatige zameuvoeging van prachtige winterasters met oranjeboomen, camellia's, calmia's en hooge hanekammen eene vrij goede uitwerking ; offchoon een Europeaan zich daaraan niet ligt gewennen zal, dewijl de ganfche
inrigting to zeer ftrijdt tegen aile bij ons geldende regelen van
goeden fmaak . Hortenfia's en herfst-asters fchenen nit de mode
geraakt to zijn ; wij hebben er althans flechts weinigen gezien .
Needing .

De Chinezen mogen wapens noch flokken dragen ; in plaats
daarvan hebben zij waaijers in de band, welke zij , als de
zon niet fchijnt, achter in den halskraag fteken . In bet gewone leven dragen zij mutfen van zwarte zijde, met een
rood of zwart knoopje daarop ; alleen de tolbeambten hebben een klein rond fchild aan de muts . De rijke Chinees gaac
geheel in zijde gekleed , en dikwijls in gebloemd damast . In
bet koude jaargetijde draagt ht eene naauwe zijden broek ,
welke van onderen toegebonden words, doch niet, gelijk de
Qnze , nit ddn fink , maar nit twee deelen beflaat, den namelijk voor elk been, en van boven zaamgehouden door eene
fjerp, die tevens nog dient, om een zakje voor bet horloge, voor tabak en opium daaraan to hangen . De zijden
bovenbuizen zijn in den zomer enkel, mar in den winter gewatteerd, en worden op zijde vastgemaakt met eenige ronde
knoopen, welke bij welgeftelde lieden gemeenlijk van goud
zijn . Deze buis reikt flechts tot bet midden des ligchaams.
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en, is bij de rljken zeer kostbaar. Wt hebben dezelve vats

fluweel gezien, geheel zonder naad en met ingewerkte bloemen verfierd -- ware meesterftukken van de Chinefche zijdeweverij . Handfchoenen draagt een Chines nooit, maar trekt,
als bet koud is, zijne handers in de wide mouwen terug,
op eene wijze, dat men hem voor wanfchapen zou aanzien.
iiet groottie feraad van den Chines is zijn haarbos ; door
bet affnijden van denzelven rekent hij zich zoo zeer onteerd ,
dat hij zich bet levee beneemt . Alleen de bedienaren der
tempels dragen then haarbos niet, en worden toms deswege
met minachting bejegend . Wanneer men met eenen Chinees
boert, en hem dreigt, dat men hem den haarbos wil affnij .
den, zat hij fleeds antwoorden : Liever den halsl Die haarbosfen bij de mannen onder de Chinezen zijn zoo ongemeen
lang en iterk , dat dezelve in fchoonheid niet behoeven onder
to doen voor bet fchoonite vrouwenhaar in Europa. Men
verwt die mannelijke fieraden zwart . De pronkers , wanneer
zij door de natuur niet mild bedeeld zljn , laten zich zwarte
zijde in bet baar invlechten, zoodat de haarbos hierdoor eene
lengte tot aan de hielen verkrijgt. De opfchik van her hoofd
is bij den Chinees eene zaak van groot gewigt, en vereischt
veel tijd.
De Chinezen, gelijk bekend is, hebben bet hoofd tot aan
den fchedel kaal . Tot zoo verre wordt bet haar afgefchoren ;
hetgeen echter een moeijelijk werk is, dewijl bet gedurig affnijden de haren hard als eene borftel maakc . Hierom is de
klasfe der barbiers in China ook zeer talrijk, daar niemand
zichzelven kan fcheren, en bet bovendien veel meer tijd vordert, dan bij ons. Men ziet de mannen van de kunst gedurig rondloopen, en onderkent hen ligt aan den toeflel tot
hunne werkzaamheden, welken zij gemeenlijk op de fchouders
mededragen. In 1832 had Kanton alleen 7300 barbiers. Aan
de arme Chinezen verrigten zij bun werk in bet openbaar, op
de ftraat en op vrije plaatfen ; de kas , waarin zij bun gereedfohap bergen , dient tevens tot ftoel, en in een ander
kastje hebben zij eene vuurpan en een bekken met beet water .
Deze geheele toeftel is aardig . De Chinefche barbiers fcheren
niet alleen den baard en bet hoofdbaar, maar ook bet geheele
aangezigt ; bovendien worden dagelijks de haartjes in neus en
ooren met kleine werktuigen afgefneden, de wenkbraauwen,
gelijk ook de lange knevels , die bijna site Chinezen dragen ,
opgemaakt, en de haarbos op nieuw gevlochten .
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Vrouwen van rang ziet men ten ulterfe zelden op fraat,
en men kan dezelve in Kanton eigenlijk alleen aan den oever
der rivier to zien krijgen, wanneer zij of nit de fchepen komen en in de draagbaar gebragt worden, of fcheep gaan,
our naar de landhuizen van hare heeren to varen . Met hare
kleine voetjes gaan zij dan als op fielten, en dienstmaagden,
welker voeten ten minfe iets grooter zijn, moeten haar aan
beide zijden onderfeunen . De kleeding der aanzieniijke vrouwen is theatraal, en de afbeeldingen, welke uit China tot
ons komen, zijn nog niet bont genoeg . De opfchik van bet
hoofd inzonderheid is zeer bont, en met gouden naalden en
bloemen verfierd ; ook veel valsch haar words daarbij gebruikt . Wij hebben vrouwen gezien, wier ganfche gelaat
wit geblanket was, tot op een paar roode vlekken na op de
wangen en aan de kin ; anderen daarentegen waren vleeschrood gekleurd, en hadden alleen op de onderlip eene rozeroode viek ter grootte van een dubbeltje .
Optogt bij het /lulten van een Huwelyk .

Daar de fraten van Kanton flechts eene breedte van vijf
tot br voet hebben, is bet gedrang in dezelven ongemeen
groot , en dikwerf ontfaat er , vooral aan de hoeken , eene
zoodanige opfopping, dat men niet van de plaats kan komen .
Nu eens trekken lange rijen van lastdragers, met muzijk aan
de fpits, voorbij, welke groote gefchenken aan de voorname
Mandarijnen moeten overbrengen ; dan weder zijn bet lange
feestelijke. optogten, welke den prijs, waarvoor de bruid gekocht is, naar bet huis van hare ouders voeren . Geweldige
muzijk en de bontfte opfchik, gelijk bij ons op een gemaskerd bal, behooren bij deze rijen, met gevulde kisten, manden, fchalen, fieraden enz . De bontfe verfierfels, van fraai
gekleurd papier gemaakt , dikwerf rijk met goud verfierd ,
en fours met honderden van aardige kleine poppetjes bezet ,
geven aan deze optogten wel een fchitterend, maar tevens
een zeer zonderling aanzien. Als men voor de eerfle maal
zoodanigen optogt ziet, meent men werkelijk eene klucht to
aanfchouwen. Doch dezelfde vertooning komt in eene zoo
ferk bevolkte fad dagelijks meermalen weder ; en daar, waar
zulke optogten elkander kruifen , is alle gemeenfchap voor
eenigen tijd afgebroken . Behooren dezelve aan Mandarijnen
van hoogen rang , zoo is er een geleide van krijgslieden bij ,
welke met de zweep in de hand nevens den optogt gaan en
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ei zeer flotdig uitzlen . Daar bet overbrengen van den koop_
prijs der braid , gelijk ook van de bruidsgefchenken, in bet
openbaar gefchiedt, is de weelde, die de Chinezen daarbij
ten toon fpreiden, veel grooter, dan bij de voltrekking des
huwelijks in andere landen . Bij zoodaliige gelegenheld heefc
de trein wan een' rijken Hong-koopman dikwerf de lengte
van twee uren gaans ; duizenden en duizenden ledigloopers,
kinderen en lieden nit bet gepeupel worden daartoe gehtlurd
en in bonze, meestal geborduurde, kleederen geftoken, welke
de armeren flechts voor eenen dag huren , maar de rijken
nieuw laten maken . Honderden van vergulde kasten, die nan
de zijden open zijn, opdat men de daarin liggende gefchenken kan zien, worden onder zoodanigen optogt gedragen,
en duizenden van die bonze papieren verfieringen moeten aan
bet geheel een' fchitterenden glans geven . Daar is buiten
twijfel een aantal groote fabrijken noodig, om zoo veel papier to vervaardigen . Men kan bezwaarlijk alles opgeven ,
wat er van gemaakt wordt . Vergulde draagkasten voor zulke
gelegenheden zijn ook to huur ; wij bebben daarvan zeer
groote magazijnen gezien, die geheel vol flonden .

TOONEELANEKDOTEN EN BIJZONDERHEDEN VAN VROEGEREN
EN LATEREN TJJD .

T

ot de voortreffelijkfle Tooneelfpelers van bet Dresdenfche
Tooneel behoorde C H R I S T .
Bijzonder echter muntte hij
uit in eene rol, die meer nog de kunst eens koordendanfers ,
dan wel die eens Acteurs vorderde . In zeker fluk, de firaf
in den Bfgrond getiteld, ftortte hij zich, namelijk, van eene
hoogte van acht ellen af, buitelde in bet vallen over den
kop, en kwam zoo, in bet midden des tooneels , op zijn
achterfle neder .

Dit kunstfluk was even ijfelijk to aan

fchouwen , als gevaarlijk to volbrengen, en is na hem niet
wedr vertoond geworden . Toen ter tijd waren Oak de meeste
Acteurs fterke Balletdanfers . De meesten van hen hadden
hunne loopbaan op die wijze begonnen en lang voortgezet ,
naardien, tot omflreeks den jare 1780, alle febouwburgen
groote of kleinere Balletten gaven ; en dit was dus ook bet
geval met C H R I S T.
Geen Tooneeldichter fchreef (naar laid der ver-zekering
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Du+tfcher) planloozer, dan I p F LAND ; hij fchreef
tooneel op tooneel , zonder zelfs to weten, wat in bet
daarop onmiddellijk volgende zou voorkomen. Ook s C H I LLeR's Don Carlos is op dergelijke wijze ontftaan, en eirtdigt daardoor geheel anders, datl bet van it begin of san
fchijnt to zullen afloopen .
van eenen

Op de Misfifppi ziet men thans de zeldzame vdrtooning
van drijvende Theaters . Deze fchouwburgzalen flaan op
groote kanen, die van plantaadje tot plantaadje, van ftad tot
Itad, van dorp tot dorp den ftroom langs varen, en dA.Ar
vertoeven, waar men eene goede ontvangst verwacht. Wanneer de toeloop vermindert , ligt men bet anker , en beproeft
zijne fortuin elders . MifS CAROLINE C H A P M A N is eerfte
Actrice , en verrukt de Tritons en Najaden van den grooten
itroom . Als zsj fpeelt, is de Bureaulist altijd tevreden .
Eerst viel aan bet tooneelgezelfchap , waartoe zij behoort,
in zeker opzigt, bet Monopolie ten deel van den drijvenden
fchouwburg ; tegenwoordig heeft zij reeds mededingers .
De bekende Duitfche Tooneelfpeler B E C K M A N N werd, in
een gezelfchap van kunstgenooten, door een' derzelven, met
name P O H L, gedrongen, om iets geestigs of grappigs to
vertellen, hetwelk deze afwees . Eindelijk, toen hem diens
voortdurende aandrang begon to vervelen, fprak hij volgenderwijze : „ Ik droomde gisteren nacht, dat 1k gellorven
was, en voor de poort des hemels ftond . Toen ik aanklopte,
verfcheen PET R U s , en vroeg mij , wat ik wilde . „ Ik wil
,, in den hemel I" antwoordde ik kortaf. ,, Wie zijt gij?" „ Ik ben de Tooneelfpeler B E C R M A N N van Berlijn." P ET R U S trok, medelijdend, de fchouders op, en zeide : „ Het
„ doet mij leed, dat ik u niet van dienst kan zijn ; Tooneel„ fpelers komen niet in den hemel .'a Met deze woorden floot
hij de poort en liet mij ftaan . Ik was eerst een weinig bedremmeld , maar fchikte mfj weldta in mijn lot, begaf mij weer
naar de aarde, en kroop in mijn graf. Na verloop van eenige
dragen werd mij door een' anderen do ode berigt, dat mijn
Collega P O H L desgelijks bet tijdelijke met bet eeuwige had
verwisfeld, en werkelijk den hemel was binnengekomen .
Daardoor onthutst, vlieg ik andermaal naar de hemelpoort,
klop PET R U S buiten , en vraag hem , diep gekrenkt door
die achterftelling, waarom hij voor m~ de poort gefloten,
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en ml nen kameraad, den Tooneelfpeler P 0 H L, binnengelaten had ? „ Goede vriend l" antwoordde P E T R U s , mij op
den fchouder kloppende, „ maak u niet driftig : P o H L is
„ in zijn ganfche leven geen Tooneelfpeler geween." -- Mijn
droom is nit, Mijne Heeren!"
Bij eene openbare proef, in een' der Schouwburgen to
Milaan,, gaf een der aanwezigen den nog zeer jongen, vermaarden rekenaar P U c L I E s I dit voorftel op : Eene beroemde zangeres (hier wendden zich aller oogen naar Mad .
M A L I B a A N, daar tegenwoordig) werd door een' Tooneeldirecteur voor 30 reprefentatien, geengageerd, en wel tegen
3000 Tires telkenmale als zij in eene tragifche, en 2500
als zij in eene komifche Opera optrad . Bij her eindigen dier
30 reprefentatien ftelde de Direcceur aan de hooggefchatte
kunftenaresfe de fom van 85,500 lires ter hand . Hoe vele
malen heeft nu de Signora in de Opera feria, ev hoe vele malen in de Opera bufa gezongen? - Her kind bezon zich
eene halve minuut lang, en beantwoordde toen de vraag met
deze woorden : ,, De Donna heeft 21 ernftige en 9 komifche partijen gezongen ."
LEMIERRE bad een treurfpel vervaardigd onder den ticel
Willem Tell. Er was echter niets van dat voortreffelijke in,
waarmede dat onderwerp door den voortreffelijken S C H I LLER is behandeld . Her publiek nam dus ook de vertooning van hetzelve niet gunftig op, en er liecen zich, na de
eerfte reprefentatie, flechts zeer weinige aanfchouwers bij de
vernieuwde vertooning vinden ; to welker gelegenheid de bekende Actrice A R N A U L D tot een' barer bekenden zeide :
„ Her fpreekwoord zegt wel : geen geld geene Zwitfers ;
„ maar hier zijn meer Zwitfers dan geld :'
L o D E w Ij x X1V was eens tegenwoordig bij de uitvoering van een geestelijk zangfluk, waarvan de tekst in bet
Latijn gefteld was . In hetzelve herhaalde een koor van zangers zeer dikwerf her woord nycticorax (eene nachtraaf)
Sicut nycticorax in domicilio . De Koning vroeg nu aan
eenen Prelaat , die niet ver van hem verwijderd ftond : „ War
„ beteekent toch dat woord nycticorax?" De Prelaat wist
her evenmin als de Koning zelf, maar bedacht zich evenwel
niet lang, en antwoordde zonder den minften fchroom : n Si-
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,, rei dit is de naam van een' der voornaamfle Hovelingen
„ van Koning D A V I D ."
Een jongman ftond in den bak der Parijfche Opera . Hjj
wil op zijn horloge zien ; 't is weg. Hij zoekt in vest_ en
broekzak ; vergeefs : 't moet hem ontflolen zijn. Hij ziet
zijn' buurman aan, die hem to zelfden tijde zijlings aanziet .
Dit komt hem verdacht voor. Hij maakt korte motten, en
bijt hem op een' forfchen Loon in 't oor : „ Min horloge,
of ik Iaat u arresteren!" -- ,, Daar is 't ; maar, om Gods
wille, maak mij niet ongelukkig!" - Thuiskomende, was
hij niet weinig verwonderd, zijn horloge op den fchoorileenmantel to zien liggen , waar hij 't vergeten had , en - een
ander in zijn' zak to vinden . o GewetenI
w xj K XV kwam de beroemde Kastraat C A Fnaar Parijs , en zong voor den Koning en het
Koninklijke Huis. Ten teeken zijner tevredenheid, fchikte
hem de Koning eene kostbare gouden fnuifdoos toe . „Wat!"
riep G A F F& R E L L I den overbrenger toe ; ,, de Koning van
„ Frankrijk zendc mij deze doos? 13ehoud ze maar ; want
„ zie, daar liggen er dertig bijeen, alien kostbaarder dan
„ deze . Ware zij ten minfle nog met 's Konings portret voor„ zien
" - " Mijnheer I de Koning van Frankrijk fchenkt
" „ Hoogstdeszelfs portret niet dan aan Gezanten
„ Wel nu, laten dan zijne Gezanten voor hem zingen!"
Onder

L O D E

F A R E L L I

Toen L U L L Y eens een zijner Opera-aria's met bijgevoegden Latijnfchen tekst in de kerk hoorde zingen , verzuchtte
hij : ,, Goede God! vergeef ; ik had ze niet voor U ge„maakt ." - Den kenner moeten zulke Opera-aria's in de kerk
zeer flichten

BROUSSAIS' GENEESKUNDIGE BEKEERING.

Wie heeft niet van den vermaarden Parijfchen Geneesheer
o U s s A I s en van zijn bioedzutgersftelfel gehoord, dat den
kranken alle bloed ontrooft, en hem tot een ellendig, bleek
en mager geraamte maakt, opdat hem de Dokter nieuw bloed
bijbrenge, onderfteld dat hij niet onder de kuur fterve, hetgeen meermalen gebeurt, dock van weinig beduidenis is, wiji
bet hier eeniglijk op bet flelfel aankomt? Wel nu, Dokter
B R
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B R o u s s A I s is bekeerd !

De opgelukkige pat!enten , die tot
hiertoe elken morgen fidderden en beefden , wanneer de man
met zijn gevolg van bloeddoritige wormen verfcheen ; die zelfs
bij nacht in hunne droomen die zwartgroene watervampyren
zagen en ijskoud klevend op hun vovrhoofd voelddn zwel .
lets , en ze aan en achter hunne ooren en in de flapen des
hoafds i als mare, leelijke harpijenlokken , waanden to hallgem ; de herftelienden, die tdt hiertoe met vermagerde, bleeke
en beenige handen naar krachtige ipijzen grepen , weike de
Dokter ten ftrengfle, als ware bet vergif, verbood, -- al
deze lijdenden mogen zich iverblijden, want bloedzuigers en
didet van den Fieer B R ou s s A 1 .9 zijn niet meer !

Op zekeren

dag beyond hij zich zOf onpasfelijk . Teritond eerie driedubbele doffs bloedzuigers ! Vijftien bier, vijftien daar, twintig
boven , twintig beneden, dercig van voren en veertig van achteren . Daarbij een dieet, waarbij eenevlieg vanhonger moest
fterven . Madat dit een' dag zoo had voortgeduurd, voelde de
Dokter zich den pols , en vond , tot zijne groote verwondering, dat die zwak en ongeregeld floeg . En toen hij nu de
tong in hare voile lengte voor den fpiegel had uitgeftoken,
knikte hit, en fprak kortaf : ,, Goed, ik verfta u!" Ben
kwartier trurs daarna liet hij zich dertig bloedzuigers aan ieder
been zetten ; en toen ze afgevallen waren , legde hij zich ,
zonder iets to nuttigen , ter ruste . Des anderen morgens -oiThegrijpelljk ! hog geene beterfchap ; integendeel gevoelde de
Dokter eene ougemeene zwakheid door al de leden . „ be
bloedzuigers bebben nog niet genoeg gezogen ," dacht hij
bil zicbzetven, en lief zich wederom twintig in den nek zet .
ten . Vergeefs! Gevolgelijk werfche bloedzuigers . In 't kort ,
koorts , bloedztugers , dieet en zwakte hidden gelijken tred .
't Was inderdaad beklagelijk, den armen Dokter re zien : holle
wangen en bleeke lippen, als een doode. Hij bemerkte eindelijk zelf, dat hij zich op den regten weg naar bet kerkhof
beyond . Daaratn dacht hij, op den vierden dag : ,, Welaan,
daar men toch eenmaal fterven moet, zoo wil ik mij vooraf
nog wat to goed doen en met eene voile maag fterven ! Te
fterven aan eene overlading der maag, ziedaar de beste wijze,
otm bloedzuigers en dider in eere to houden !" Nu lict bij zich
eene fappige kkotelet en eene flesch bourgonie brengent . Toen
hij alles georberd en de flesch geleegd had, legde hij zich om
to fterven-1 neder,, en fliep terftoud in . Maar de Dokter had

zich verrekend ., want, des ansieren morgens flobd hij verkivikt
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op , voelde zich ongemeen veriierkt, en veel beter dan gisteren . „ 0 ho !" dacht hij , „ dat is de zenuwfpanning, die
Reeds den doodftrijd voorafgaat ; niets beter dan eene dubbele
dofis ." Andermaal eene fappige kotelet en eene flesch bourgonje . Doch , dat ik mij bekorte : de doodflrijd was lang, acht voile dagen, na verloop van welke de Dokter beter,
gezonder en kracbtiger zich gevoelde, dan ooit to voren .
Thans ging hem een licht op wegens zijn eigen ftelfel ; hij
verliet bloedzuigers en dieet, en nam, in ftede daarvan,
zijne toevlugt tot good, voedzaam en overvloedig eten en
drinken.

CARL RAPPO . (*)
Ja, 'k ben bij Rappo ook geweest,
En 'k zag, wat men in de Oudheid leest,
Van Herkules? en Simfon's magt,
En Titans, groot van ligchaamskracht,
De Fabel en 't Gewiid Berigt ,
Zoo vaak door 't Ongeloof betigt,
Gehaafd ; -- 'k zag menig wonder ftuk
Verrigten, niet bij bloot geluk,
Of van een loos bedrog ontleend :
't Was kracht , met oefening vereend . Dat ballen-, mesfen-, kogelfpel ;
Die hand zoo vlug, dat oog zoo fuel ;
Dat ju4stberekend evenwigt ;
Die last op tieusbeen en gewrichtj
Dat flaafgetil door fpierenkracht,
Hot zwaartepunt op 't verst gebragt ;
Dat knodsgedti-1 door mannenvuist,
Die 't zwaarhe blok to morzel gruist ;
Die centenaars-, geiigt, gezwaaid,
Dat menigeen het brein fchier draait ;
Dat achterwaarts gebogen lijf,
Gelijk een eikenftam zoo ftijf,
En in then hand een' last getorscht
Van mensch en wigt, op hand en borst
Geheven, met zoo klein bezwaar,
Alsof 't een ligte veder waar' ;
Dat ftrekken van den arm 'in 't lung
Aan de opgerigte ijz'ren clang,
En 't zwevend happen in de lucht,
Als ware 't flechts een looze klucht ;
Dat zwaaijen om een mdlenas,
Alsof de man een wiekzeil was
(*) Ter gelegenheid dat de Duitfche Herkules bier to lande eene bewon .
dering verwekte en een'em iadrnk fcheen to makett, alsQf Iigehaamekracht icts
a'erdienJlelijks ware .
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Dat alles , en nog meer daarbij ,
Wekte u verbazen, zoo als mij .
Wt zagen met bewondering,
Dat, wie er d' aanleg toe ontving,
Alleen door oefening en vlijt,
Een wonder zijn kan van zijn' tijd .
Maar, peinzen wt daarop eens door,
Dan doer zich dra bet denkbeeld voor,
Dat in den mensch een kracht beflaat
Die deze ver to boven gaat .
Die Rappo, z66 door elk gevierd,
Wat is hij bij bet woudgediert' ,
Wat bij den elefant en 't paard,
Die Rappo's , ons ten dienfle op aard',
Die dommekrachten, zoo men wil,
Van ons beleid, van onzen wil?
Zwicht hij niet hier voor grooter magi,
Die menfchelijke dommekracht?
Is hij niet, die zichzelv' bedwingt,
Meer flerk , dan die een clad befpringt ?
Ligt is de Herkules een kind,
Ja menig ligt, dat hem verwint,
Wanneer de Rede van hem vraagt
Een kracht, die ed'ler flempel draagt .
Morele kracht is 't fchoone woord,
Dat men thans daaglijks leest of hoort ;
Maar ieder niet, die 't hoort of leest,
Bepeinst bet met bedaarden geest .
Het is een kracht, die elken mensch
Betaamt, bij woord en daad en wensch ;
Een kracht, die dwazen wijsheid leert,
De wijze bovenal begeert ;
Die Salomo zijn' rijkdom fchonk,
In armod vaak met luister blonk,
Den flaaf verheft in 't fmaadlijkst lot,
En zelfs met boei en kerker fpot ;
Die huisgezinnen zaligfpreekt,
Schoon 't levenspad flechts doornen kweekt ;
Die kleine Staten magtig maakt,
Schoon overmagt van woede blaakt ;
Die ons Hem nader brengen moet,
Wiens voorbeeld ons haar kennen doer ;
Die eind'lijk ons, in 't flervensuur,
Doer zegepralen op natuur . -Ziet, Vrienden, dit, dit is een kracht,
Verheven boven ligchaamsmagt!
Die kracht vermag oneindig veel ;
Zij valle ons meer en meer ten deel,
Den Vorst en 't lieve Vaderland !
Dan zegent ons Gods Vaderhand .
j . W. ]JNTEMA .

M E NGE EWERK.
REDEVOERING, BIJ GELEGENHEID DER FEESTVIERING VAN BET VIJFTIGJARIG BESTAAN DER
MAATSCHAPPIJ : TOT NUT VAN 'T ALGEI1EEN, BOOR BET DEPARTEMENT
MEDEMBLIK, OP DEN 15 DEC .
1834, GEHOUDEN,
DOOR
S . UOEKSTItA,

Predikant bz de Doopsgezinden. (*)
&oor .
't

Is feest l bet loflied

rijE' I een dag mag ons beftralen,
Zoo fchoon als immer is geweest!
Zingt alien met ontboeiden geest I
Ook Her weArklink' de Loon, die Nedrland deed herhalen :
't Is feest, 't is feest, 't is feest!

't

is feest, voor wie van deugd, van wetenfchap en kunflen
De fchoonfte en rijkfte bloemen leest ;
Die 't nut van and'ren allermeest,
Zelfs boven eigen, zoekt . De Godheid met haar guniten
beftrale ons broederfeest

H et feesttiur heeft dan ook voor ons geflagen .

Zouden wij alleen zwijgen, waar geheel Nederland j uichte ?
Onze inrigting beftond vijftig jaren ; eene inrigting , die
zulk een' fchoonen naam draagt en zoo treffend beantwoordt aan then naam , die werkzaam is zoo geheel overeenkomflig de aandrift van het welgeplaatfte hart ; eene inrigting, wier doel zoo eenvoudig en verheven tevens is,
en to gelijk zoo gemakkelijk to bereiken ; eene inrigting,
(*) De Gezangen zijn vervaardigd door A.
Lgctor aan her ffoninklijk Inffituut der Marine .
MENGELW . 1835 . No . 5 .
Q
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die allerwegen haren weldadigen invloed vertoont, waarvan de vruchten, bekoorlijk zoo door haar uitwendig
fchoon als inwendig zoet, ons dag aan dag in de oogen
vallen ; eene inrigting, zoo als er nergens eene in geheel
Ettropa beftaat , echt Nederlandsch , zoo overeenkomilig
bet .Nederlandfche karakter, de voorname oorzaak en fteun
van then innerlijken welftand, waardoor Nederland zich
boven alle andere landen van Europa verheft . Die inrigting telt vijftig jaren . Wie lid van dezelve is , jubelt ;
wie door dezelve beweldadigd is en wordt , jubelt ; wie
belang bij dezelve heeft, jubelt .
Het zou gewis overeenkomftig onze tegenwoordige ftemming en allezins doelmatig zijn, zoo ik u heden voor
den geest riep den oorfprong, den voortgang , de werkzaamheden , de lotgevallen der Maatfchappij , ten einde
wij in onzen hoogen dunk van dezelve nog verfterkt werden, en wij to meer ftof van vreugde ontvingen over
derzelver beftaan en bloei tot op dezen dag . Op gelijke
wijze vieren wij andere feesten . Het kind Belt bij de
verjaring van zijne ouders zich voor den geest , wie
de ouders voor hem zijn en wat hij aan hen is verpligt , en dit baart hem innige vreugde over bet verlengen van hun leven ; hij viert feest . Doch deze herinnering is reeds gefchied door hem , die tijdelijk aan bet
hoofd der Maatfchappij ftond, den zeer verdienftelijken,
in de Maatfchappij grijs geworden' 1I . e . VAN HALL .
Sommigen uwer hebben zelve den man hooren fpreken ;
anderen hebben uitvoerige uittrekfels van zijne rede gelezen ; openlijk is van dezelve ook bier ter plaatfe verflag gedaan ; daarenboven is zij reeds in druk verfchemen , en zal fpoedig aan een iegelijk uwer worden ter
hand gefteld . En wie nog vollediger berigten moge ver
.landen, dan die hier gegeven zijn, de Gedenkfchriften
tier Maatfchappij voor de tweede vijfentwintig jaren van
haar beftaan , die ook reeds in druk voor'handen zijn ,
zullen hem volkomen bevredigen . Neen, ik wil niet
in herhalingen treden, of u voorhouden, wat gij zelve
Loch fpoedig lezen zult ; van een ander ltandpunt wil ilt
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uwe feestvreugde leiden , en , is bet mij mogelijk , die
nog verhoogen .
Allen kent gij de Maatfchappij , en , de een meer , de
ander minder , alien weet gij toch , wat zij heeft gedaan , wat goods zij heeft gefticht . Hooge ingenomenbeid met de Maatfchappij mag ik bij u alien vooronderftellen , en daarom ook warme blijdfchap over derzelver
vijftigjarig aanwezen . Maar, is er nu niets, dat deze blijdfchap kan temperen ? is er niets, dat bet kind verontrust,
als bet zijnen ouderen gelukwenscht met hunne verjaring ?
Ja, het is de gedachte aan de toekomst , de vrees , of
bet die goede ouders nog wel langen tijd zal bezitten !
Daarom ftort bet voor de ouders bet vol gemoed in wenfchen uit, en heft biddend hart en hand ten Hemel . Voorzeker paart zich aan de zoo genoegelijkc gewaarwording
over bet tot hiertoe beflaan onzer edele Maatfchappij de
min aangename van twijfel, of de fcherpe tand des tijds,
die alwat menfchelijk is floopt, ook eerlang haar vernie .
tigen zal ; of de worm der vergankelijkheid, die alles on .
dermijnt, ook eerlang knagen zal aan hare grondvesten
Deze bekommering zal ik trachten weg to nemen , om
alzoo to bewerken , dat ons hart geheel van vreugde
gloeije ; ik zal trachten aan to toonen , hoe ongegrQnd
de vreeze zij voor eene eindelijke vernietiging onzer
Maatfchappij . Ik zal u de Maatfchappij voorftcllen, als
uit derzelver aard eene duurzame inrigting .
WTanneer ook menfchen zich immer vereenigden, altijd
hing de duur der vereeniging of van het dael , dat zij
zich vooritelden, en van de middelen, die zij aanwendden , om hetzelve to bereiken . Betrof dat doel zaken ,
de bemoeijing van den geest eigenlijk niet waardig, of
zaken , niet beflaanbaar voor de regtbank der irenge zedelijkheid , of zaken , waarvan de verkrijging de krachten van den mensch to boven ging, - of gebruikte men
tot een op zichzelve edel , betamend , bereikbaar doel
ongefchikte of ongeoorloofde middelen , - de vereeniging hield fpoedig op to beftaan . Dat leert ons de ondervinding , die beste leermeesteres van alien . - Ook
Q2

2'1 6

REDSVOERENG .

ooze Maatfchappij is cene vereeniging van menfthen ,
werkzaam tot zeker doel . En wat dit doel zij , wordt
dadelijk to kennen gegeven door haren naam : tot Nut

van 't Algemeen.
Nut van bet algemeen is dus bet doel , dat de Maatfchappij beoogt , en wel nut in den uitgebreidften zin
des woords ; nut of voordeel , zich niet bepalende tot
enkele betrekkingen of toeftanden , waarin iemand zich
bevinde , b . v . tot bet bedrijf , dat iemand uitoefene ;
maar nut , volil rekt tot alles zich uitftrekkende , wat
iemand is of doet, nut voor iemand, geheel zoo als hij
beitaat , voor zijn geheele wezen als mensch . Verlichting van bet verftand, die ook verbetering des harten
werkt, is wel de voorname zorg der Maatfchappij . Grootendeels is zij dus cene wetenfchappelijke vereeniging ;
niet zulk cene, welker leden met elkander bet gebied
der wetenfchap doorkruifen, en elkander behulpzaam zijn,
om dieper en dieper in de zich daar bevindende fchuilhoeken in to dringen : de MVlaatfchappij beftaat niet, out
zelve zich kennis to vergtren, maar zij is zulk eene wetenfchappelijke vereeniging , waar men de kennis , elders,
op wegen buiten de Maatfchappij verworven , aan anderen mededeelt, opdat zij daarmede hun voordeel kunnen
doen . Godsdienst en zedekunde , waarbij de mensch wel
het hoogfte belang heeft , flaan aan bet hoofd der wetenfchappen , .die op deze wijze door de Maatfchappij
behandeld worden . Omdat men echter op dit gebied zoo
ligtelijk dwaalt, wil de Maatfchappij de kennis, die anderen godsdienftig en zedelijk verlichten en verbeteren
zal , geput hebben uit de Openbaring , en wel nit
de zoo naauwkeurige, volledige Christelijke Openbaring,
waarin de Schepper zelf zijjne natuur, werkzaamheden
en gezindheid , en to gelijk den aard , de verpligting en
de beftemming van zijne redelijke fchepfelen , ontvouwd
heeft . •-- Zoo werkt op hechte grondflagen de Maatfchappij tot nut , en wel tot nut, niet van eene bijzondere foort of cene bepaalde klasfe van menfchen . Gelijk
zij zich in de wetenfcbappen, tot welke zij zich bepaalt,
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geene grenzen heeft gefleld , indien die lechts wezenlijk
nut aanbrengen , zoo heeft zij zich ook geene grenzen
gefteld in de voorwerpen , tot wier verlichting en verbetering zij werkt . Allen', wier toefland als mensch voor
verbetering vatbaar is, zijn voorwerpen barer bemoeijing
zij werkt tot nut van bet algemeen . Het fpreekt echter
van zelve , dat aan verflandsverlichting , die tot uitwendige en inwendige verbetering leidt ., de burger- en geringere klasfe meer behoefte heeft, dan de nicer aanzienlijke flanden . Daarom wijdt ook de Maatfchappij vooral
aan de eerflen hare zorg . Zij wil hen wel niet tot geleerden vormen, maar hun die kundiglieden toedeelen,
die den mensch als verflandig wezen volftrekt betamen ,
die hem een gefchikt voorwerp in de zamenleving maken, die hem bet ware levensgenot aanbrengen . - Nut
van het algemeen is bet doel der Maatfchappij ; en wie
zou bet nu beneden de bemoeijingen van zijnen geest
achten , om tot dit Joel mede to werken 2 wie dit doel
flechtsenigrmate lsonzedlijk une afkeurn?wiet
dit doel onbereikbaar befchouwen ?
En ook de middelen , die de Maatfchappij aanwendt ,
zijn allezins gefchikt, allezins gcoorloofd . -- Wie zich
voor die taak berekend acht , hij treedt, door de Maatfchappij zelve daartoe uitgelokt, als fchrijver op, en
ontvouwt een of ander vak van nutte wetenfchap in de
taal des dagelijkfchen levees , op eene wijze , die onder
de algemeene bevatting ligt en onderhoudend is voor den
lezer : dan worden die gefchriften algemeen verfpreid ,
en bet kan wel niet misfen ., of dit is van gewenschte
gevolgen . Zoo werkt de Maatfchappij op alien . Maar,
om in haar voorgeftelde doel wel to flagen , heeft zij
met voile regt gemeend , vooral op bet aankomende geflacht to moeten werken .
Zij heeft alzoo de verbetering van bet onderwijs op
zich genomen ; zij heeft dat ingerigt naar de vatbaarheid
der kinderen ; zij heeft eene menigte, naar bet begrip der
kinderen berekende, fchoolboeken geleverd ; zij heeft
den onderwijzers gefchikte handleidingen gegeven ;, zi j
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heeft zelve fcholen opgerigt, vooral om daarin her kroost
van minvermogenden to ontvangen en geheel naar hare
inzigten to vormen . Zoo regelt zij doelmatig de eerfle
verflandsontwikkeling, en legt vaste gronden , waarop
naderhand met de meeste vrucht ook door haarzelve kan
worden voortgebouwd . (*) En, opdat geen bezwaar de
gunflige werking van hetgene zij daarhelt verhinderen
moge, draagt zij zelve de kosten van alle hare ondernemingen , en vordert van de belanghebbenden of geheel
geene of flechts eene geringe fchadeloosflelling . (t) Doeltreffend is deze maatregel aan alle zijden ; dezelve flelt
den toegang tot de barren van minvermogenden geheel
open, en werkt ook ten gunfligfle op de innerli]ke gefleldheid der Maatfchappij .
De Maatfchappij is daardoor eene vereeniging niet enkel
van menfchen van kennis , maar eene vereeniging van alle
llanden , waar ieder , wie hij ook zij , met zone vermogens tot nut van het algemeen werkt , en waar ieder ,
hetgene hij in zijnen hand en zijne ervaring ontdekt heeft
als tot algemeen nut kunnende dienen , openbaren kan .
Ja, dat kan ieder, en mag ook ieder : in onze Maatfchappij hebben alle leden gelijke regten . De werking
tot nut van het algemeen gaat niet van fommigen in de
Maatfchappij uit , zoodat de overigen flechts werktuigelijke hulpmiddelen zijn zouden . Zij zijn her niet Verder,
dan in zoo verre zij zelve er zich toe willen verlagen .
De inrigting der Maatfchappij vordert het niet , wil het
niet, wil het tegendeel ; zij geeft aan elk . harer ledeh
zijne hem , en wi1 van elk , dat hij zijn gevoelen verklare .-- De afdeelingen der Maatfchappij, verdeeld naar
de onderfcheidene plaatfen, waar hare leden zich bevinden , houden ieder in hare plaats hare vergaderingen ,
om tc overleggen , wat nut zij hichten kcunnen bij degenen , die haar omringen , en zij brengen dat onafhankelijk van anderen ten uitvoer . Ontdekken zij iets , dat
(*) Zie : Proeve eener beknbpte Gefciziedenis van het lager
Onderwijs in ons Yaderland, door A . J . B E R K H OUT, bl, 18 enz .
(t) Zie hetzelfde werkje, bl . 20 en 91 .
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oak elders nuttig zou kunnen zijn , ztj laten hare frem
gelden in den kring der Afgevaardigden van alle afdeelingen , waar bet geheele ligchaam der Maatfchappij vertegenwoordigd words . Voorzeker is ook doze maatre .
gel , dat alle leden gelijke regten hebben ., een doeltref
fende maatregel ; dezelve geeft kracht en leven aan de
werking der Maatfchappij tot nut van bet algemeen .
Aan de bemoeijingen der onderfcheidene afdeelingen hebben leesbibliotheken , volksonderwijs , andere ftichtingen
voor armen , fcholen voor natuur- , teeken- , bouwkunde, fpaarbanken, en wat niet al andere nuttige inrigtingen , haren oorfprong to danken . (*) En de vergaderingen zelve der afdeelingen mogen als een algemeen very
fpreid volksonderwijs aangemerkt worden : de redevoeringen en bijdragen , vreemd van alien geleerden tooi,
en ingerigt naar de vatbaarheid en de behoeften der menigte, fcherpen bet verfcand, verfijnen den fmaak, bevorderen den welfland van ligchaam en geest .
Allezins gefchikt zijn dus de middelen , die de Maatfchappij aanwendt tot bereiking van haar Joel , en allezins geoorloofd zijt3 die middelen tevens . Staatsvormen
en godsdienstgefchillen liggen buiten haar gebied ; hare
grondftelling is , zich daarmede niet to bemoeijen , maar
bepaaldelijk bet doel , bet nut van bet algemeen , in bet
oog to houden , en dat duel , wat ook buiten haar omga, met vasten tred to naderen . (t) Wien zouden dan
de pogingen der Maatfchappij eene ergernis kunnen zijn?
0 , in welk eene heerlijke geftalte ftaat onze Maatfchappij
ons voor oogen ! Andere Maatfchappijen ilortten in
zij waren door beuzelgeest , onzedelijkheid , door zwakke of ongefchikte handen opgerigt . Maar de onze that :
verftandigen en braven hebben haar opgebouwd, welberaden en doelmatig ; verftandigen en braven houden haar
(*) Zie de Gedenkfchriften der Maatfchappij voor de
tweede vijfentwintig jaren van haar beftaan , bl . 228 enz .
(t) Zie [Fetten der Maatichappig , Art . 2, en de Feestrede van a . C . V A N Id A L i, , bi . 23 .
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in waarde en kracht , terwijl alle flanden om hear aattzijn juichen, van den Boning tot den landbouwer . (*)
Bef}aan zal ongetwijfeld de Maatfchappij tot Nut van 't
.wflgerneen, zoolang er verftandigen en braven in Nederland beftaan . Haar aard zelf voorfpelt duurzaamheid.
Dat Toon- en Zangkunst die voorfpelling uitdrukken in
eene taal, krachtiger dan de mijne, opdat wij met zelfverhef6ng ons leden gevoelen eener Maatfchappij, die
vijftig jaren beflond en langer befl :aan belooft
Koor.

War verander' of bezwijk' ,
Wetenfchap blijft eeuwig bloeijen
Hooger, dan de flormen loeijen,
Praalt de fchoone boom der kennis, Libans cederkruingelijk .

,*JA
Recitatief.
Als de Tijd, bet kroost der eeuwlgheden,
Alverdelgend heenilrijkt over de aard',
Wolken flafs van ftulpen, floten, ileden
Waaijen op van onder zijne fchreden ;
Puin en bouwval teekenen zijn vaart .
Zang .
War dan zou vernietiging ontwijken .,
Zwakke zoon van den vergangb'ren tijd !
Vraag 't beflaan aan de uitgebloeide rijken,
Duurzaamheid aan de eeuwen, die bezwijken,
Zoon van 't ftof, en leer dan, wie gij zijt !
Duo.
A.

Ziet gij then boom, wiens bladerkroon
Verkwikkend lommer biedt?
B.
In heel her woud niet een zoo fchobn,
Zoo koel een fchaduw niet !
(*) Zie genoemde Feestrede, bl. 17 enz . Gedeakfchriften,
doorgaande .
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A.

Voorheen was de omtrek bar en koud,
En lokte niemand Ran .
B.
Nu ruischt der vooglen zang in 't bout,
En 't ooft lacbt door de blain .
A.
Hoe menig dorm woei hem om 't hoofd,
En fcbudde fiam en loot I
B.
Toch roofde hij geen blad of ooft,
Of nieuwe knop ontfproot .
A en B .
En als de winter om hem glert,
Dan flrooit hij zaden rond ;
En als de lente boogtijd viert,
Siert nieuty plantfoen den grond .
A.

Zoo bioelt die clam in Nederland,
Orkaan en vlaag ten fpijt.
B.
Ht groeit en rijpt tot hemelpiant,
En overwint den Tijd .
A en B .
Men zing' then boom, in Nederland
Aan 't Algemeen gewijd I
Hij groelt en rijpt tot hemelpiant,
En overwint den Tijd,
Koor.

Wat verander' of bezwi~k',
Wetenfchap blijft eeuwig bloeijen :
Hooger, dan de flormen loeijen,
Praalt de fchoone boom der kennis, Libans cederkruin gelljk.
Duurzaam zal de Maatfchappij beftaan ; want tot het
opgegeven doel , dat zij beoogt , met de middelen ., die
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zb aanwendt, werkzaam to zijn, lid to zljn van dew
Maatfchappij , is genoegel!~k , pligtmatig, edel, roemrajk, en ook voor alle geflachtex snogel/k .
Hoe vele bronnen van genot ook voor den mensch
vlieten , geene bron biedt overvloediger en reiner genoegens aan , dan die van bet gezellige verkeer . En de
mensch is gefchapen voor dit genot ; naar dit genot
haakt zijne natuur . Maar, hoezeer ziet de beoefenaar der
wetenfchappen zich in dit genot beperkt ! In de gewone gefprekken kan hij niet deelen , want die loopen
over onderwerpen des dagelijkfchen levens , waarvan hij
minder kennis draagt , en die hem minder -boeijen ; en
datgene , waarover hij zou willen fpreken , zijne geliefkoosde wetenfchap , is bun onbekend , en trekt hunne
belangftelling niet. Hij ziet zich gedrongen zijn verkeer
to bepalen tot lieden a die met hem de wetenfchappen
beoefenen . En aan den anderen kant vindt opk de zoogenaamde gemeene man zich genoopt , alleen met lieden
van zijne klasfe om to gaan . Zoo beftaat er dan affcheiding tusfchen lieden van kennis en den gemeenen
man ; eene affcheiding , bedroevend voor beide , daar zij
toch elkander dagelijks ontmoeten , en als menfchen van
elkanders verkeer veel genot konden hebben . Doch onze
Maatfchappij heeft den muur der affcheiding afgcbroken , en to zelfder plaatfe haar eigen gebouw gefticht ,
welks toegang ter wederzijden openftaat, bier voor lieden
van kennis , daar voor den gemeenen man . De man
van kennis behoeft, ja mag zichzelven bier niet verzaken ; hij fpreekt er over zijne geliefkoosde wetenfchap ,
maar doet bet met toepasfing op de algenmeene menfchelijke behoeften , en dit is wel de gewigtigfte , de aangenaamfte zijde , van welke eene wetenfchap zich laat
voorftellen . De anderen hooren en verftaan en vernemen
met vreugde nieuwe middelen tot verbetering van hunnen
toeftand , en geven van hunne zijde den man van kennis
nieuwe ftoffe aan de hand tot wetenfchappelijk ondery1aek . Ziet daar dan beide vereenigd in denen kring tot
heider genoegen ! Perfonen van kennis , de eigenlijke
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werkzamen in de Maatfchappij , blijven door hun deelnemen in deezelve in aanraking met de menfchen, en fmaken dikwijls hier meer genoegen , dan in hunne wetenfchappelijke vereenigingen . (*)
Doch bet is niet enkel om bet to fmaken genoegen,
waarom wij gelooven , dat bet der Maatfehappije nimmer
aan leden ontbreken zal ; bet moet ook door ieder pligtmatig worden gehouden , lid van dezelve to zijn .
Dat de mensch voor zichzelven alleen zijne verfchillende vermogens ontvangen hebbe, zal wet niemand dur=
ven beweren . Wij zouden dan den Schepper en Albeftuurder van onregtvaardigheid, althans van willekeur
befchuldigen , daar wij toch den een' verre boven den
ander' met dezelve bedeeld zien , daar wij toch den een'
in veel gelukkiger omftandigheden tot ontwikkeling van
zijn verftand geplaatst zien dan den ander' , daar wit
toch den lust en de keuze des eenen zich tot veel edeler
vakken van onderzoek en bezigheid zien bepalen daft
die des anderen, daar wij toch den een' veel voorfpoediger in zijne ondernemingen zien dan den anderen .
bit zal wel de Christen bet allermin9t durven beweren ,
die zulk eene opgeklaarde kennis draagt van den Schepper , van zijne daden en bedoelingen 1 Neen , wij weten
het, dat wij onze vermogens, bezittingen, leven, alles,
voor anderen evenzeer als voor onszelven ontvangen hebben ; dat bet daarom onze dure pligt is , tot nut van
anderen evenzeer to werken als tot eigen nut . En zal
nu bet welgellelde hart de Maatfchappij niet toejuichen,
die bet nut van bet algemeen ten doel heeft , en daartoe
met vereende krachten door de gefchiktfte middelen werkt ?
Zal dat hart niet eene onwederftandelijke aandrift gevoelen, om aan die Maatfchappij zich aan to Iluiten? Ja,
maakt iemand zich niet aan dadelijk pligtverzuim fchuldig, wanneer hij dier Maatfchappije zijne medewerking
ontzegt ? Zoolang er dan in Nederland menfchen wonen , die in ijver voor hunnen pligx blaken , that ook
in volle kracht de Maatfchappij tot Nut van 't 4lgemeen .
(*)

Zie Gedenkfehriften, bl . 242.
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Men zegge niet , dat bet den mensch nan innerlijke
kracht mangelt, om met zijne vermogens tot nut van
anderen to werken , evenzeer als tot eigen nut ! Hij bezit daartoe in zijnen boezem de fterkfce aandrift ; eene
zucht , die van den adel zijner natuur getuigt . 1k noem
bet,, in de derde plaats , edel , lid to zijn van de Mat,,
febappij tot Nut van 't 4lgemeen, .
Neen , zoo vermeestert eigenbaat bet bar des mien.~
fehen niet , dat hij in zijn denken en doen Reeds eigen
voordeel zou beoogen . Eigenbaat is fchandelijk in alley
fchatting ; aller mond verfoeit den zichzelfzoeker. De
mensch is zoo geftemd , dat , al bezit hij ook de uitnemendfte voorregten , 11ij zich in dat bezit niet gelukkig
gevoelen kan, zoo niet anderen daarin met hem deelen ..
Niet zelfverheffing, maar medelijden is doorgaans zijn
gevoel , wanneer hij anderen ziet, die van de voorregten , welke hij bezit, verftoken zijn . Gaarne zou hij
willen, dat anderen waren even als hij . Liefde tot de
medemenfchen iS de edele zucht hem ingefchapen ; en
die zucht drijft hem , om bet heil van anderen to willen
en to werken . Wien bedroeft bet niet, dat anderen
rondom hem ffechts fpreken kunnen, zonder hunne elgene taal uit letterfchrift to kunnen verftaan , of in letterfchrift to kunnen uitdrukken ? Wie gevoelt bet niet
met deernis, hoe oneindig veel dezulken moeten misfen ? - Wie vindt bet niet beneden de waarde van een
verftandig wezen, dat hij van den grand, then hij bewoont , en van de verfchijnfels , die zich en daar en aan
de lucht en aan den hemel gewoonlijk voordoen , of in
bet geheel geene kennis draagt, of daaromtrent de ongerijmdfte gevoelens koestert ? dat hij geheel onkundig is
omtrent hetgene met zijn eigen geflacht, met zijne eigene
vaderen voorgevallen is en nog voorvalt ? Wie noemt
bet niet beklagelijk , dat iemand in zilne eigene werkzaamheden afgaan moet op berekeningen door anderen
gemaakt, op regelen door anderen hem voorgefchreven ? Wie noemt bet niet ongelukkig , dat iemand verftoken
is van zoo vele kundigheden, die den mensch, zoo naar
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heia ulterlljke als naar bet innerlIjke , tot menseh waken ;

die zoo krachtig wijzen op de heerlijke eigenfchappen van
den Schepper en Opperheer , en dus ook zoo veel toebrengen tot vestiging van een' godsdienftigen zin en een'
deugdzamen wandel ? - Wie zich daarover niet bekommert , hij is een ontaard wezen , dat door eigenbaat
de oorfpronkelijke waarde zijner natuur geheel verkracht
heeft ; - maar edel noem ik bet , bet lot dier ongelukkigen zich aan to trekken , verbetering to willen en to
werken . Dat heeft de Maatfchappij zich ten doel geileld ; - -en dus , zoolang er edele menfchen , wie liefde
tot anderen drijft, in Nederland gevonden worden, zoolang zal bet ook der Maatfchappije aan geene leden
ontbreken . (*)
Gelijk de mensch in zichzelven aanmoediging vindt,
om to werken tot nut van bet algemeen , zoo vindt hij
ook nog aanmoediging daartoe buiten zich . Roemrijk
noem ik bet , in de vierde plaats , lid to zijn van onze
Maatfchappij .
Als drijfveer eener daad wil ik a de zucht naar roem
niet aanprijzen : wat alleen uit deze zucht gefchiedt,
mist wel alle verdienfte ; zij kan echter als bijkomende
beweegreden, wanneer wij reeds uit zuivere beginfelen
handelen , onzen ijver krachtig flerken , en deze werking
der zucht naar roem is dan allezins geoorloofd en heilzaam . Roem is ook verbonden aan bet lidmaatfchap der
Maatfchappij , en wel de alleen ware en wenfchelijke
roem . -- Streelend is bet , om onze kunde hoog aangefchreven to flaan in de fchatting , niet van fommigen
flechts , maar in de algemeene fchatting der menfchen ;
ftreelend is het, van elkeen, then wij ontmoeten, blijken van hoogachting to ontvangen : maar dan moeten
wij ook aan bet algemeen proeven hebben gegeven van
onze kennis ; en daartoe ftelt ons de Maatfchappij tot
Nut van 't Algemeen in de gelegenheid . Doch bet
(*) Wat hiertegen wordt ingebragt , en de wederlegging
daarvau, is to vinden in de Gedenkfchriften, bl . 251 enz .

226

REDEVOERINC .

maakt nog een zeer groot verfchil, hoe wij om onze
kennis door anderen worden hooggefchat . Wie den dusgenaamden gemeenen man een' Broom van geleerde woorden in de ooren doet fuizen, wordt dikwijls door hem
tot aan de wolken verheven . Ook loopt de gemeene
man dikwijls weg met geliefkoosde uitdrukkingen en
fchoonklinkende taal, zonder dat hij daarvan iets heeft
begre.pen . En voorzeker dwaas is hij, die eenige waarde
hecht aan eerbetoon , op die wijze verkregen , en fleunende op zulk eenen grond ! Maar de taal , die uit de
Maatfchappij tot den gemeenen man gerigt wordt, is berekend voor zijne bevatting ; de fpreker of fchrijver in
de Maatfchappij werkt er op, en wil het volflrektelijk ,
dat deze hem kan yerflaan , en dus ook beoordeelen ;
en heeft hid nu op deze wijze hem een' hoogen dunk
van zijne begaafdheid ingeboezemd, de hoogachting, die
men heirp toedraagt, zal dan op hechte grondilagen rusten . - Maar nog maakt het een groot verfchil ,, van
welk eenen aard de kennis zij , om welke wij algemeen
gezien zijn bij de medemenfchen . Gezien zijn wij reeds,
zoo men ons als lieden van kennis befchouwe ; maar
meer gezien zijn wij , zoo die kennis zich tot nutte
zaken bepale , en oneindig meer gezien zijn wij , zoo
wij met die kennis ook anderen ten dienile willen ftaan,
en tot hunne inlicluing in voorkomende gevallen gereed
zijn . ; zoo wij met onze kennis bet voordeel zoeken van
het algemeen . De hoogachting, die men op deze wijze
bij cten gemeenen man zich verwerft , is niet koel en
koud, maar hartelijk en innig ; men is niet zoo zeer alpmeen gezien , als wel algemeen bemind . Voorzeker
dit is de alleen ware en wenfchelijke roem ; -- het lidmaatfchap der Maatfchappij tot Nut van 't 1llgemeen
bsengt denzelven ontegenzeggelijk mede ; -- en wie zou
naar denzelven niet haken ? Toehoorders .! zoolang zucht
naar zuik eenen roem blaakt in het hart van den Nederlander, zoolang flaat ook onze Maatfchappij .
Of zou er ooit een tijd kunnen komen , dat onze Maatfchappij , als een verfleten werktuig , hadde uitgediend ;
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dat zij , gehijk andere Maatfchappijen , als van zelve verviel, omdat zij geacht kon worden hair voorgetteldo
eloel to hebben bereikt ? -- Neeri ! lid to zijn vats clew
Maatfchappij, is mogelijk yoor alle geflachtcn ; en dit is
bet, wat ik , in de vijfde plaats , aanvoere ten bewijze
van hare duurzaamheid.
Stelt u den gemeenen man, die u omringt, voor!
Hoe verre is het er of , dat zijn toefland voor gene
verbetering nog vatbaar zoude zijn ! Bij hoe weft
heerscht nog diepe onkunde, zoo in de onontbeetlijkf}~s
behoeften des levees , als in hunne wezenlijke belangett!
Wat ongemanierdheid, ruwheid., onzedelijldteid pntdekt
gij nog ! Veel moge dus de Maatfchappi gedaaf lwbben ; veel blijff haar nog overig to doen .
Denkt, hoe de omflandigheden en behoeften der men+
fchen aan gedurige verandering Qndorbevig zijfi ; we k
can' verbazenden invloed de loop der wereldfche zakdn ,
de heerfchende tijdgeest oefent op bet getnbed ; hoe *
dus gedurig nieuwe gelegenheid ontftaat , om ten nutte
werkzaam to zijn ! De Maatfchappij kan davom hard
taak, ook ten opzigte van dezelfde menfchen, die ides
voorwerpen van bare bemoeijing waren, nook ais afgedaan befchouwen .
Denkt aan de wisfelingen van bet menfchelijke gee
flacht ! Een nieuw geflacht l omt telkens to voorfchijii s
gebeel onkundig, wel met verftandelijke vor nogns toe=
gerust , maar die telkens ontwikkeld moeten wordeu .r
En is die untwikkeling bet voornaamfte duel 4Jgr zori
van de Maatfchappij i bare taak is den islet afgedaan .,
voordat bet ook met hot laat a menfcheWflaeht a£gew
daan is 1
Stelt u de zaak ook van de zijde der Maatfchappij
zelve voor ! Denkt aan de wetenfchappen, die zij bearbeidt ! Is wel ooit dine wetenfchap zoo geheel uitgeput , dat over dezelve niets #veer to zeggen valt ; dat
uit dezelve geen voordeel meer voor het menschdom getrokken kan worden ? - En zijn er wel grenzen aan
het gebied der wetenfchappen ? Doet de menfchelijke
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geest niet telkens nieuwe kundigheden op , the tot groot
voordeel van bet algemeen ftrekken kunnen ? Ja , is de
menfchelijke geest zelf niet voor een altoosuarend toenemen in de kennis van bet ware, fchoone en goede
vatbaar, en dus ook altoos in ftaat, om die telkens
aanwinnende kennis toe to pasfen tot nut van bet algemeen ?
Hoe wij de zaalt dan ook befchouwen, van alle kanten wordt ons luide gepredikt : mogelijk is bet voor
onze kinderen en kindskinderen en alle volgende geflachten, tot nut van bet algemeen, gelijk wij, to werken ; -en gewit zij zulfen daarte werken , zij sullen met nadruk leden zijn onzer Maatfchappij, indien zij waar ge
noegen willen fmaken, indien hun pligt hun ter harte
pat ,, Indien zij edel van gemoed zijn , indien zij waren
roem willen lnoogflen 1
Medeleden ! onze Maatfchappij prljkt in bet gewaad
der onfterfelijkheid 1 Reeds flond zij vijftig jaren, die
uitnemende inrigting , en vrolijk vieren wij feest. Maar
hooger klopt ons hart, en reiner vreugde tintelt ons
door de aderen, bij den blik op de voor ons liggende
eeuwen. Zij zullen henenrollen ; maar, wat zij ook
vernielen , onze Maatfchappij behoudt hare kracht en
luister ; zij Nat tot aan bet laatile menfchengeflacht .
Wat zeg ik ? neen ! bet laatfte menfchengeflacht neemt
haar met zich mede in betere gewesten ; daar verandert
flechts haar naam , niet haar wezen . Onder den titel
van eeuwigdurende volmaking flaat zij tot in eeuwigheid . -- Onbefchrijfelijk heerlijke gedachte ! Vangt haarr,
op, edele Toonkunftenaars ! drukt haar uit in uwe akkoorden I bezingt de duurzaamheid der Maatfchappij !
Koor.

Big den flrijd van alle krachten,
Bergden wij, in 't noodgetij' ,
't Kleinood, dat, in fpijt dier magten,
't Sieraad was van drie geflachten
Leef en bloei, o Maatfchappij!
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Aria .
Recitatief.
Eerst nietig gruis en ruwe fleenen,
Steeg bier een zuil onmerkbaar op ;
De orkanen loeiden om haar henen,
En fchudden haar' verheven top :
Zang.
Maar, wat er ook is heengevaren,
Zij fchittert nog, na vijftig jaren,
Met ongefchonden eerwaardij ;
Daar zag men nieuwe zuilen dagen,
Alom den fchoonften tempel fchragen
Dat is uw beeld, o Maatfchappij !
Trio.
A.

In then tempel bloeit, voor alien,
Rein genoegen op bun fchredn .
B.

Pligt vereent daar duizendtal'len ;
Want men leeft voor 't Algemeen .
C.
Eigenbaat voor zich alleen :
A, B en C .
Liefde leefc voor 't Algemeen!
A.

,Edel, die voor and'ren blaken,
In de reinile zucht ontgloeid !
B.
Roem zal bun genot volmaken ;
Roem, nit zuiv're bron gevloeid .
C.
Menfchenheil en menfchenvreugd
Bloeijen bier, in fchAuw der deugd,
Zoolang 't menschdom de aard' verheugt!
MANGELW . 1835 . NO . 5 .
R
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A, B en C .
Zingt die bron van heil en vreugd ;
Zingt haar, ouderdom en jeugd!
Die heel 't vaderland verheugt,

0 vreugd !
Koor.

Bij den ftrijd van alle krachten ,
Bergden wij, in 't noodgetij',
't Kleinood, dat, in fpijt dier magten,
't Sieraad was van drie geflacbten :
Leef en bloei, o Maatfchappij I
Hulde zij toegebragt aan die edelen , die v66r vijftig
jaren den grondflag legden tot onze Maatfchappij ! Hu1de zij den verdienftelijken Christenleeraar van Monnikendam , JAN NIEUWENHUIZEN , in wiens brein bet
ontwerp tot deze fichting, die bet geweld der eeuwen kan
verduren, bet eerst is opgekomen! Hulde deszelfs Zoon,
DIARTINUS NIEUWENHUIZEN, die dat ontwerp
bet eerst ten uitvoer bragt ! Hulde J o ANNE S A L B E RT'U S s J o E a D S H O E K S T R A, die bet eerst in de
Maatfchappij bet woord gevoerd heeft ! Hulde die alien, aan wier onvermoeide pogingen de Maatfchappij
haren toenemenden bloei en gezegende werking to darken heeft ! Hulde onzen Voorgangeren, die zoo hoog
met de Maatfchappij ingenomen waren, en zoo veel
voor haar en door haar hebben gedaan! Wij zegenen
hunne asfche .
Nu is de Maatfchappij toevertrouwd aan de zorg van
bet tegenwoordige geflacht ; en bet aantal barer afdeelingen en leden getuigt, hoezeer de lust, om to werken
tot nut van bet algemeen , in geenen deele verdoofd ,
maar veeleer aangewakI.erd is : tachtig Departementen ,
die v66r vijfentwintig jaren beftonden, zijn tot honderd
zesentachtig aangegroeid ; zevenduizend driehonderd vierentachtig Leden tot elfduizend driehonderd zesentwintig .
0 , mogten nu ook die alien voortwerken in den geest
der Maatfchappij , alien met ijver flrevende , door de
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vootgeilelde middelen, naar bet voorgefteldedoel! Welke
gezegende uitkomften mogen wij ons dan beloven ! In
welk een' bloeijenden ftaat zullen wij dan de Maatfchappij
achteriaten aan het nageflacht !
Ik vertrouw, dat de tegenwoordige feestviering ons
op nieuw lust en moed heeft ingeboezemd, om tot bet
zoo betamend , pligtmatig , edel doel werkzaam to z!jn ,
en in onze vergaderingen met vereende krachten to beraadflagen en to werken tot nut van bet algemeen .
Ziet , een nieuw tijdvak heeft zich thans voor ons
geopend ! Het werk ligt voor ons, zoo in den engeren
kring, waarin wij dagelijks ons bewegen, als in den
ruimeren , die door de grenzen van Nederland omfchre .
ven wordt . Met lust dan weder dat werk aangevat,
met ijver bet voortgezet, zoo veel en zoo lang onze
krachten dat toelaten ! - 0 , mogt onze uitnemende
inrigting ook voor onze kinderen eene bron van reifi genoegen zijn ; cen middel, om zich to kwijten van hiinne
duurfte verpligtingen ; een middel, om de edelfte zucht,
die in hunnen boezem blaakt, in werking to brengen ;
een middel, om alleen waren en wenfthelijken roem in
to oogften ! Mogt eens ons nakroost bet Eeuwfeest vieren der Maatfchappij, en dan onze asfthe zegenen ! Gewis, dat zal gefchieden, indien wij hun de Maatfchappij,
als een kostelijk erfgoed, nalaten, oilverbasterd, in Karen oorfpronkelijken aard ; want uit Karen aard is zij
eene duurzame inrigting .
Doch bet is ons niet gegeven, over de toekomst naar
onzen wensch to befchikken . Dat is alleen bet werk van
den Eeuwige . ja , al ons pogen en doen is ten opzigte
van Hem flechts planten en natmaken , daar de wasdom
van Hem moet komen . „ Eeuwige Voorzienigheid ! be„ waar Gij deze Maatfchappij , door onze ouders ge„ fticht en door ons meer volmaakt, voor onze kinde„ ren en kindskinderen , tot in de laatfte nageflachten !
„ Zoo bloeije zij door inwendige kracht, en zij van
„ eeuw tot eeuw bet fieraad van Nederland !"
R2
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Slotkoor .
Juicht om den rijken oogst, dien viiftig zomers bodenl
Een nieuwe tijdkring rijst voor 't oog .
Zie, 't omgeploegde veld heeft weer uw zorg van nooden ;
Maar wasdom van omhoog
Van daar dan hulp gewacht! en door de golvende wren
Zal eenmaal weer de fikkel flaan .
Geflachten vallen af ; maar de oogst, dien wif vergaren,
Blijft voor ons kroost beftaan . (*)
(*) Deze Gexangen ziju afzondedijk to b.komeu bij t, c .
to Medemblik.
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LEVENSSCHETS VAN LORD BYRON .
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EORG GORDON NOEL, Lord BYRON, de kleinzoon van den beroemden Admiraal en de eenige zoon
van den Kapitein B Y R-O N bij diens tweede vrouw , is
geboren to Londen, den 22 Januarij 1788 . Zijn vader,
een dwaas en ligtzinnig doorbrenger, flierf in 1791 . De
moeder van den jongen B Y R O N , destijds to Aberdeen
wonende, zond haren zoon aldaar bet volgende jaar ter
fchole . Reeds in dezen jeugdigen leeftijd toonde hij eene
trotfche, eigenzinnige en opftuivende geaardheid . Verfcheidene blijken daarvan worden in zijne levensberigten
vermeld . Hij kon bet niet gelaten aanhooren , wanneer
men van de misvorming van zijn' eenen voet (hij was
met een' horrelvoet geboren) fprak ; hij floeg eenmaal
zelfs naar iemand, die hem aanzag en dat ligchamelijk
gebrek fcheen op to merken . Ook wierp hij verfchrikkelijke blikken op zijne moeder, toen zij eens hem een
lam kind noemde . Nadat hij in 1798 den familietitel
van Lord ontvangen had, begaf hij zich naar Newflead,
en een jaar later naar Londen, alwaar zijn voogd, de
Graaf V A N C A R L I S L E, hem onder bet geneeskundig
toezigt van Dr. B A I L L I E ftelde , en hem bij Dr . G L E NN I E ter fchole zond . Door zijn deftig, aanmatigend
voorkomen kreeg hij onder zijne fchoolmakkers den naam
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van : de oude Engelfche Baron . Evenwel beminden hem
zoo wet leermeesters als medeleerlingen . Hij zou aldaar
in de wetenfchappen grootere vorderingen gemaakt hebten, zoo niet de onverftandige teederheid zijner moeder,
die hem verfcheidene malen voor langeten tijd bij zich
hield , hem daarin had verhinderd. Lord C A R L I S L E
moest hem eindelijk van deze school nemen en naar Harrow zenden . Geheel aan zichzelven overgelaten , bragt
n Y a o N alhier eenige van de. gelukkigfte jaren zijns levens door . Bij zijn vertrek naar her Triniteits-Collegie
to Cambridge betuigde hij, fpijt to gevoelen, dat hij
geen kind meer was . Gedurende zijn verblijf to Harrow
verliefde hij op Misf C H A W Or R T H, (de M A R I A in
zijne dichtf'ukken) en , offchoon hij eigenlijk nooit gegronde hoop , om hare hand to erlangen , mogt koesteren , veroorzaakte nogtans deze mislukking hem eene
wonde, die nimmer volkomen heelde . In 1805 vernam
hij haar huwelijk met zekeren DI u s T E R s ; en toen hij
haar wederzhg, was zij reeds moeder . Wat hij daarbij
gevoelde, heeft hij treffend uitgedrukt in de dichtregelen ,
welke beginnen met de woorden
When first I Jaw thy favourite child. (*)

De vrouw, aan welke dezelve zijn gerigt , is , even als
de dichter zelf, reeds overleden . Toen B Y R O N Harrow verliet, ftond hij bekend als een niet minder braaf
en gefchikt, dan zonderling jong mensch. Zijne medeleerlingen uit then tijd herinneren zich nog zeer goed,
hoe zijne vuist Heeds gereed was, om elke onbillijke behandeling , hemzelven of eenen zwakken en hulpeloozen
aangedaan, to wreken . Aan de Hoogefchool leefde hij
los en ongebonden . Tot in 1807, toen zijne Uren der
Ledigheid verfchenen , geloofde niemand , dat B Y R 0 N
finaak vond in de wetenfchappen . De zoo even genoemde verzen, gaven aanleiding tot eene recenfie in bet
Edimburger kritisch tijdfchrift, waarbij, zonder eenige
(*) „Toen ik voor

't

eerst uw dierbaar kind mogt zien . "
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verfchooning, hem alle dichterlijke begaafdheid werd ants
zegd . B Y R O N Bet , order den titel van Engelfche
Dichters en Schotfche Recenfenten , daarop een Met
minder geestig dan fcherp ftuk volgen, waarin alle dagbladfchrijvers duchtig gehekeld werden . Dit gefchrift
verfcheen kort nadat de vervaardiger zitting in de Kamer
der Lords had genomen, en legde den grond tot zijnen
volgenden roem, daar men hetzelve met de Dunciade
van POPE gelijkftelde. Nog v66r dat de eerfte uitgave
was uitverkocht , verliet a Y a o N , in gezelfchap van den
bekenden Parlementsredenaar j o ft N H o B H o u s E, Engeland, en vervaardigde op reis over de Middellandfche
Zee, in Griekenland en Klein-llzie, de beide eerfte
zangen van zijnen Childe Harold. Bij zijne terugkomst
in Engeland, in Julij 1811, ftelde hij dit werk , benevens cene paraphrafe van de Zrs Poetica van FI O R AT i u 8 , aan zijnen vriend D ALL A s ter hand , en gaf
daarbij den wensch to kennen , dat deze zijn laatstgenoemde werk zoude uitgeven . D A L L A S had veel moeite , om den vriend to overtuigen , dat de Childe Harold
in waarde de paraphrafe zeer verre overtrof, en hij dus
veel liever bet eerfte diehtftuk uitgeven wilde . Eindelijk
verfcheen bet bij den aanvarlg des jaars 1812, kort na
den dood van Mistresf B Y R O N , en nadat de dichter in
bet Hoogerhuis voor de eerfte maal als fpreker was opgetreden . Zijne redevoering verdient, in vergelijking van
zijne verzen , naauwelijks vermelding . Zijne dichtftukken maakten opgang ; zijn naam werd roemrijk bekend,
en D A L L A S , aan wien hij bet handfchrift had gegeven, verdiende daaraan eene fom van 600 pond ft .
M o o it E verhaalt , dat de dood van zijne moeder op
B Y R 0 N cen' diepen indruk had gemaakt. Hij borst in
tranen los , en betuigde , dat hij zijne cenige ware vriendin had verloren . Daarop vorderde hij van zijnen knecht,
dat die met hem moest vechten . Op dezen viel hij aan
met zoodanige hevigheid, erg bragt hem zoo gevoelige
flagen toe, dat hij daardoor zijne buitengemeene gemoedsbeweging eenigz-iris lucht verfchafte . Zijn roem fteeg
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meer en meer, toen hij in 1813 rho Glaour en the $tide of
4bydos en in 1814 the Corfair in bet licht gef. Men wit ,
dat van bet laatstgenoemde werk up Mn dag 1 :4,000 eaemplareh verkocht zijn. In 1815 huwde hjj de dochter vartr
RALPH M I L B A N R, na vroeger reeds twee malen vergeefh
aanzoek om hare hand gedaan to hebben . Zijn trouwdag ver_
vu-Ide hem met eene foort van bijgeioovige- vrees, niec zoo ,
zeer omdat hij zilch de voorfpelling van zekeren ouden waarzegger herinnerde, die hem zijn zevenencwindigfte jaar als
voor hem zees gevaarlijk had aangekondigd, mar omdat de
trouwring zijner moeder, welken hij vd4r eelfigen t1jd verloren had, op dezen dag, juist toen de huwelijksverbindtenis was voltrokken, weder werd opgegraven nit den grond,
waarin dezeive lag . Hij meende, gelijk hij zelf zegt, dat
de ring hem nit hoofde van dezen feestdag werd teruggege .
Yen ; maar dewijl de echt van zijn moeder Wet gelukkig was
geweest, wilde hij daarin een voorteeken vinden, dat zijn
huwelijk nog ongelukkiger zou worden . Omtrent Lien maanden na de voltrekking des huwelijks bragt Lady BYRON
eene dochter ter wereld . Deze fcbijnbaar geiukkige gebeurtenis werd, na verloop van eenige wekett, gevolgd door eene
geheele fcheiding. Over de redenen, %velke de echtgenooten •
tot dezen ftap bewogen, wordt verfchillend gedacht ; niemand
weet de eigeniijke oorzaak . Hij zelf verklaarde, dat de
echtfcheiding van zijnen kant kwam, en een gevolg was van
den verwarden toeftand zijner geldzaken ; zijne goederen werden toen geregtelijk in beflag genomen . Anderen wijten de
fchuld eeniglijk aan zijne onbetamelijke handelwijze omtrent
de Lady, en willen , dat zij redenen genoeg had, om eene
echtfcheiding to vorderen . Men heeft namelijk verteld, dat
hij, kort na hare bevelling, eene pistool onder haar venfter
affchoot, en in zijn eigen huis ongeoorloofden omgang met
eene beruchte tooneelfpeelfter had . Dit words echter ook
tegengefproken . - Alle pogingen , om hen weder to vereenigen , mislukten . L u s H I N G T 0 N, een vriend des dichters , die zulks beproefde, verzekert , dat bet hem volftrekt
onmogelijk was , en dat hij , nadat hem omtrent de eigenlijke
reden der fcheiding ophelderingen gegeven waren, ook zeer
wel wise, waarom Lady B YR O N niets to barer regtvaardi .
ging aan de wereld medegedeeld had . Het verbreken van
den band des huwelijks fcheen Lord B Y R O N geenszins fterk
aan to doen . Zoo hij misfchien hierover nog eenig verdriet
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ontwaarde, werd deze fmart toch fpoedig door dichten err
andere verttrooijingen verdreven .
BY R o N verliet Engeland weder in April 1816, na vooraf
nog uitgegeven to hebben zijn beroemd Paarwel en verfcheidene andere dichtitukken, als de Belegering van Korinthe,
Lara enz . Op deze reis bield hij zich bet ]angst ce Venetie
op , gaf zich aldaar aan buicenfporigheden over, doch vervaardigde tevens de beroemde Ode aan die ftad , den Beppo ,
Tasfo's klagt, den Manfred, de Gevangene van Chillon, den
derden en vierden zang van den Childe Harold. Na eenige
meer gemeene minnarijen , ontftond eindelijk eene teederder
betrekking tusfchen hem en de Gravin G V I C C to L i . Deze
vrouw beval hem bij Karen gemaal met de grootite hofelijkheid aan, en haar vader - hetgene in Italie welligc meermalen her geval zijn mag -- ilond haar een verblijf in zijn huis
toe, opdat zij de bezoeken des minnaars des to gemakkelijker
mogt kunnen ontvangen. B Y R 0 N en de Gravin deelden na
wel Wet dezelfde woning met elkander, maar, nadat zij zich
naar Ravenna begeven hadden, woonde hij in de ftad, en zij
met Karen vader, den Graaf G A M B A , in een naburig landhuis . Een opfand der Carbonari, waaraan, zoo als men vermoedt , bet verliefde paar als ook de G A M B A's deel namen, noodzaakte hen, van Ravenna naar Pi/a, en weldra
van bier naar Livorno to gaan . Waarfchijnlijk was de genegenheid van B Y R O N voor de Gravin aan bet afnemen, toen
hij ook deze ftad verliet, en in den herfst van 1822 zich naar
Genua begaf. Ten minute fchijnt zijn befluit, om naar Griekenland to reizen , dat kort daarop tot rijpheid kwam , mede
ontflaan to zijn nit verlangen, om zich op eenmaal los to
maken van eene betrekking, die hem lastig en veLvelend begon to worden . Evenwel fcheidde men in vriendfchap, en
de broeder der Gravin vergezelde den dichter zelfs tot aan
Cephalonia ; een bewijs, dat B Y R o N's vertrek geenszins
verdacht aan de familie voorkwam .
In bet begin van Januarij 1824 kwam de zonderlinge man
to Misfolunghi. De inwoners ontvingen hem met geestdrift .
Zijne eerfte bemoeijingen voor de Griekfche zaak hadden ten
doel, den geest van orde en ondergefchilrtheid onder de troepen en van eenheid onder de aanvoerders re brengen . Geen
van beiden gelukte hem . Ten gevolge van fpijt en verdriet
over zijne verijdelde hoop, verviel hij kort daarop in de hevige ziekte, die een einde aan zijn leven zoude waken . In
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het begin van April werd hij door de koorts aangetast, van
den 12den dezer maand of bedlegerig, en zeven dagen later,
den 19 April 1824, eene prooi des doods, nadat een den
dood gelijkende flaap van vierentwintig uren was voorafge .
gaan. Misfchien ware hij nog to redden geweest ; doch,
daar hij het aderlaten, tot dat het eindelijk to laat was, fteeds
ftellig verbood , en in het algemeen zich beftendig tegen de
voorfchriften der geneesheeren bleef aankanten, zoo veroorzaakte dit bij dezelven eene al to groote befluiteloosheid . De
laatfte woorden, welke B Y R o N fprak, hadden betrekking op
zijne vrouw, op zijn kind en op zijne zuster . Hij was Wet
meer in ftaat, zijne gedachzen behoorlijk to verzamelen, en
aan zijnen bediende nog eenige mededeelingen to doen ; dit
fcheen zijnen doodsangst aanmerkelijk to verzwaren . Hij had
zich papier, pen en inks laten halen, en bedreigde zijnen
knecht met alle mogelijke ftraffen, indien deze niet ftiptelijk
zijne laatfie bevelen ten uitvoer bragt . Hij werd allengs
meer onverftaanbaar, en wat hij nog zeggen wilde, blijft
dus raadfelachtig .
De dood van den Lord maakte veel geruchts in de ganfche
befchaafde wergild . De Regering van Misfolunghi verordende
eene vereerende lijkftaatfie, en bij de menigvuldige ftukken,
welke destijds tot zijnen lof in druk verfchenen , werd , behalve des dichters bekwaamheden, al het andere vergeten .
Naderhand evenwel heeft men met meerdere bedaardheid zijn
karakter befchouwd en beoordeeld, en de uitkomst daaavan
is , wat ook m o o R E zeggen moge , ten nadeele van B Y R o N
uitgevallen . Hierbij moet men in aanmerking nemen , dat
M o o R E nit handen van den Lord, toen deze to Penetie zich
ophield, het grootfte gedeelte van diens papieren ontving,
waarnaar hij eene levensbefchrijving van den dichter wilde
vervaardigen ; doch op verlangen der familie werden deze ftukken voor een gedeelte vernietigd, waarbij m o o R E eene perfoonlijke opoffering van 2000 pond ft . deed . Wat hij over
B Y R 0 N zegt , is dus nog onvolledig, oppervlakkig behandeld en geen zamenhangend geheel . Bovendien hebben G A L T ,
M E D W I N en D A L L A S levensbefchrijvingen van den dichter
gegeven . In het algemeen fchijnen deze mannen , daar zij in
hoofdzaken niet wezenlijk van elkander verfchillen , meer geloof to verdienen , dan m o o R E .
Doch ook deze vermag
flechts zeer weinig aan to voeren, dat aan Lord B Y R o N
eene hoogere waarde kan geven in de oogen van diegenen,
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welke deugd boven vernuft, en ware leverlswijsheid boven
bloot verfland en fchranderheid ftellen .
Trotsch, ijdel en hartstogtelijk , als B YR ON was, kwelde .
hij zich in flilte over bet mistrouwen, waarin hij flond bij
de wereld, offchoon hij zich geliet, de meening van anderen
to verachten . Terwiji hij openlijk zich liet verluiden , dat
bij gaarne de gunst der menfchen opofferde voor die, welke
bet noodlot hem in zijne geestvermogens had bewezen, volgde
hij , ter voorkoming van alle opzien, dat eene buitengewone
zwaarlijvigheld verwekt , een' flreugen eetregel , en verdroeg
liever aan zijnen misvotmden voet de ongemakken van eetr
kunflig werktuig , dan dat hij die mismaaktheid aan bet gezigt van anderen blootgetleld zoude hebben . Op zijne voorname
geboorte liet hij zich veel meer voorftaan, dan op zijne dichterlijke bekwaamheden, en hij fcheen zijne vaardigheid in bet pistoolfchieten, zijne dapperheid in bet bokfen en zijnen moed in
bet zwemmen over den Hellespont (hij zwom van Sestus naar
llbydus , om to weten, of de vertelling aangaande L E A N D E R
waar kon zijn) als verdienften to befchouwen, welke zijne
aanfpraak op een' onflerfelijken naam verhoogen moesten .
Eenige fchoone en edele trekken, welke men van hem v rhaalt , geven echter reden , om to onderflellen , dat de kletn
van een beter en verhevener gevoel niet geheel was verilikr .
Steeds toonde hij zich bereid, om anderen, die gebrek had .
den, met geld bij to flaan . Mogt zijne edelmoedigheid minder op vaste grondbeginfelen fleunen, en veeleer flechts door
toevallige aanleiding van buiten opgewekt worden, zoo toorrde hij toch bij bet befteden van zijne weldaden zekere ftandvastigheid en wijsheid . Hij zelf was een ongebonden mensch ,
maar bij zijne onderhoorigen moist hij alle uitfpatting to verhinderen, terwiji hij hen meer met zachtheid dan met ftrengheid behandelde ; weshalve hij door zijne bedienden ook meer
bemind dan gevreesd werd .
Indien men de verzekering van S H E L L E Y mag vertrouwen, geloofde Lord B Y R ON aan de waarheid des Christendoms ; maar in zijne fchriften is niet eene enkele plaats to
vinden, welke als bewijs hiervoor zou kunnen dienen . Soms
plagt hij zichzelven een' Christen to noemen ; en zoo bet
waar is, war F LET S C H E R verhaalt, dat hij in de laatfte
acht jaren zijns levens elken vrijdag vastte, en telkens neder .
knielde, als hij eene procesfie ontmoette, zoo zoude men
moeten overhellen, oat to vermoeden, dat hij een Katholiek
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geweest ware . Zeker is bet, dat hij eene natnurl .ke doch-

ter van bem in de Roomfcbe kerkleer liet opvoeden ; mast,
dewAji wij verder van zijne godsdienftige begrippen nets weten, kunnen wijj alleen zijne werken dienaangaande raadplegen . Zijne beroemdfte dichtftukken zljn, bdbalve de reeds
vermelden, de treurfpelen Werner, Marino Falieeo, de beide
Foscati en Sardanapalus , de Voorxegging van Dante , Kolb,
Hetnel en Aarde, Mazeppa, Don Joan,- en het jongJle Cerigt.
©hder de (Fngelfche) dichters der negetitiende eeuw heeft

s tr R o N wonder twijfel den e€rfcen rang, en nadert in vele
ftukken zelfs SHAKESPEARE en MILTON. In krticht, fit
hartstogtelijke fterkte, in verhevenheid van uitdrukking en
gedachten evenaart hem zeker niemand . Hij verachtte de bewondering van anderen, en evenwel dwingt hij ons, hem de
onze to wijden, en, zoodra men eenmaal wan de wegfepende
lezing zijner liederen en gezangen zich overgegeven heeft,
is men als door een tooverwoord, offchoon dan niet altijd
op tet aangenaamfte, daaraan geboeld . Maar, als men van
bet 4andpunt der zedelijkheid uitgaat, zoude men zijne fchfiften, gelijk dan oak door ftrenge beoordeelaars is gefchied,
moeten afkeuren, ja verfoeijen, daar then dikwerf in dezelve
eene redenering aantreft, die bet ware ge toel beleedigr en
zelden goede indrukken achterlaat . De Hebreeuwfche Melodien , de Gevangene van Chillon, Tasfo's Klagt en bet meesterftuk, de Childe Harold, bevatten echter niets, dat kwetfend is voor de goede zeden .

ZELDZAAM GEVAL VAN EENEN MAN, DIEN MEN
IN DE MAAG KAN ZIEN .

De

beruchte Baron v o N M n N I C H H A U s E N verhaalt ergens, in zijne avontuurlijke reizen, van menfchen, die een'
fpiegel op de borst droegen, waardoor men in bet hart kon
zien, en eene opening in de zijde hadden , welke naar verkiezing kon geopend, en door welke de voedfels naar binDen gefchoven konden worden, zoo als men bet brood in den
oven fchuift .
't Scheelt weinig, of een gedeelte van dit verdichtfel verwezenlijkt zich in dmerika bij eenen perfoon, in de Edinburgh
Review en elders als A L E X I S S T . M ART I N bekend ge .
maakt . Deze perfoon heeft eene opening in de linker zijde,
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door welke men tot in de maag kan zien, en dat gedeelce
der fpijsvertering, hetwelk in de maag plaats heeft, kan nagaan .
Dit zeldzame geval is niet flechts een voorwerp voor de
nieuwsgierigheid gebleven ; bet is voor de wetenfchap belangrijk
geworden, en bet verdient de aandacht der natuurkundigen . In
de vooronderftelling, vooral dezen, ook onder onze landgenooten, geene ondienst met eenige mededeeling daaromcrent
to zullen does, willen wij kortelijk opgeven, wat desaar gaande reeds ter kennis van bet publiek gekomen is . Wij
vermoeden, dat de verrigting der fpijsvertering door de met
dezen perfoon gedane proeven voor bet vervolg veel licht
zal ontvangen .
Een jong, nit Kanada afkomftig perfoon, in dienst bij de
Pelterijmaatfchappij in 4merika, werd in de maand junij 1822,
door bet afgaan van een jagtgeweer, zoo gevaarlijk in de linker
zijde gekwetsc, dat niet flechts de 5de en 6de rib verbrijzeld,
maar sevens een gedeelce der gekwetite long, van bet verfcheurde middelrif en van de doorboorde maag nit de wonde
zakten . Hij kwam onder behandeling van Dr . B E A U M o N T .
Het gelukte den onvermoeiden Arts , dezen lijder to behouden ; maar hem geheel to genezen, dit gedoogde deze later
niet, weigerende eene daartoe noodige kunstbewerking to ondergaan . Daardoor werd hij een belangrijk voorwerp der nafporende wetenfchap .
Met goed gevolg werden in den beginne de hevigetoevallen
beitreden, en later de bezwaren eener langdurige en overvloedige ettering to boven gekomen ; de diepe wonde vulde zich ,
rnaar de opening der maag had zich met de tusfchenribbige
fpieren en de huid zoo vereenigd, dat zij eerst ter genezing
zoude hebben kunnen gebragt worden, wanneer zij op nieuw
door de reeds gezegde kunstbewerking van deze deelen gefcheiden was . Dit weigerde de lijder flandvastig. Het inwendige vlies der maag vergroeide verder met de huid, en vertoonde eerie opening naar buicen , als die der lippen . Deze
opening was onregelmatig ; zij had eenen omtrek van twee
en een' halven duim , en beyond zich op eene lijn tusfchen
den tepel der borst (omtrent twee duimen onder denzelven)

fpina ant. osfis ilei (de voorfte graat van bet darmbeen). Door deze opening kon men tot 5 a 6 duim diepte
in de maag zien, zoodat, wanneer zij zich uitzette, de in_
gang van fpijs en drank door den mond (cardia) der maag
en de

duidelijk zigtbaar was . Door de pijpzwerige opening vloei .
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den zij echter onk near buiten . In de zes eerfte weken na
de verwonding werd bijna alles, wat genuttigd werd, langs
dezen weg ontlast . Na de genezing werd dit door een fluitend verband belet . Van lieverlede vormde bet inwendig of
flijmvlies der maag eene foort van klapvlies-, waa ;door de
opening zoodanig gefloten werd, dat bet verband niet meer
volftrekt noodzakelijk was . - In de lente van bet jaar 1823
was de lijder zoo verre gevorderd, dat hij wederom ligten
arbeid kon verrigten. Met bet begin van 1824 had hij zijne
vroegere krachten teruggekregen . In bet jaar 1825 begon
Dr. BEAU M O N T proeven met dezen perfoon to nemen . Die
proeven fchenen hem echter niet gavallig . Hij verliet heimelijk
den Arts , en bet duurde tot 1829, eer deze weder iets van
hem hoorde . Hij was federt gehuwd, vader geworden, en volkomen in ftaat, zijn onderhoud door den zwaarften handenarbeid to verdienen . Het gebrek tiettond nog zoo, als hij er
den Arts mede verlacen had . Dr. B E A U M 0 N T baalde hem
over, in zijne dienst to treden . Hij bleef verder bij hem ;
en mu nam deze op hem een aantal proeven over de fpijsvertering , en wel bepaaldelijk van Augustus 1829 tot Maart
4831 en van November 1832 tot Maart 1833. De uitkomften
van dit op genoemde tijden onafgebroken voortgezet onderzoek worden medegedeeld in een daarover opzettelijk door Dr .
B E A U M O N T uitgegeven werk. (*) Hetzelve draagt geheel
den ftempel der waarheid ; alles words met zulk eene edele
eenvoudigheid medegedeeld, dat men aan dit gefchrift, zoo
wel om deszelfs belangrijkheid, als om den invloed, then
bet op de natuurkunde van den mensch zal uitoefenen, eene
blijvende waarde voorfpelt .
Terwijl de lijder nu in dienst van den Heer B E A U M o N T
was , at en dronk hij als ieder ander mensch ; hij werd zelfs
volbloedig en lijviger dan to voren . De proeven, welke
de Doctor dagelijks , ja dikwijls van uur tot uur herhaalde,
fchenen geenen merkbaren invloed op zijnen welftand nit to
oefenen . Dr . B E A U as 0 N T ontlastte dikwijls de genuttigde
voedfels, bet maagfap enz . door de opening, terwijl hij andere door eene buigzame fonde in de maag bragt ; fomwijlen
(*) Experiments and obfervations on the gastric juice and
the phyflology of digestion . By WILLIAM B E A U M O N T,
Med. Dr . , Surgeon in the U. S. Army . Boston , 1834 . 8vo .
maj . 280 p .

was, zal welligt een kort overzigt der genomene proeven
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zelfs bragt hij een' thermometer in dezelve, en , wit mede zeer
belangrijk is, hij floeg de mang van dezen man zoo wel
gade in den gezondentoefland, als wanneerhijjonpasfelijkwas .
Tot dusverre zijn bet bijzonderheden,, welke meer neg
door her vreemde de nieuwsgierigheid wekken, dan eene wezenlijke, wetetifchappelijke belangilelling inboezemen . Indien
dus dit gedeelte voor bet algemeen her meest belangwekken .
de
den nntuur- en geneeskundigen niet geheel ongevallig zijn,
tot dat her werk zelve ook under ons meer bekend worde .
War de voedfels betreft, fchijnt Dr . B E A v M 0 N T van ge.
voelen to ziju, dat de onbefchaafde, volgens de natuur le .
vende mensch overal een voor hem gepast voedfel kan vin .
den ; de befchaafde fchijnt her gemengde plant- en dierlijk,
bijzonder toebereide voedfel meer to behoeven . Bij de voeding moet zoo wel op de hoedanigheid als hoeveelheid der
voedfels gelet worden . Her to veel wordt doorgaans de oor .
zaak van lndigestie ; ook fcbijnt de mnag niet zoo vele voed .
fels to behoeven, als haar doorgaans aangeboden, en bij kinderen vooral tegen wil en dank er ingepropt worden . De
voediugsflof fchijnt overal nagenoeg op hetzelfde neder to
komen, hoe verfchillend de voedfels zijn, waaruit zij bereid
wordt. Vleeschvoedfels fchijnen ligter verteerbaar ; de verteerbaarheid kan echter door vele omflandigheden gewijzigd
worden ; b . v . hard gekookt eiwit is hoogst moeijelijk to
verteren, vloeibaar wordt fpoedig door bet maagfap ontbonden . Eene fijne vermaling der voedfels en eene teedere vezel zijn hoofdvereischten ter bevordering van de ontbinding
der fpijzen. Hoe meer punten van aanraking zij vertoonen,
hoe fpoediger zij van her maagfap doordrongen worden . Her
doordringt nagenoeg als de warmteflof met dezelfde kracht
de ilappere plantenvoedfels , als de flevigere dierlijke zelfflandigheden .
Uit verder genomene proeven bleken melige aardappels een
goed, zoogenoemde glazige een onverteerbaar voedfel to
ziju . De aldaar bekende visfchen waren een verteerbaar
voedfel . Zout en azijn zijn voor de maag de heilzaamfle
fpecerijen ; de overige prikkelen to zeer. Sterke dranken en
koffij en thee werken, om dezelfde reden, nadeelig . De
dranken worden niet verreerd, maar gaan onmiddellijk in den
bloedsomloop over (door imbibitio en volgens de wetten der
endosmofe?)
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Het gevoel van den honger zoude bet gevolg zbn van eene
uitzetting en fpanning der vaten, welke bet .maagfap uitfcheiden . Wanneer voedfel in de maag komt, ftorten of zweeten
deze vaten een overvloedig maagfap uit . De dorst zoude
outftaan door bet yerlies van vocht nit bet bloed .
Wanneer de maag de behoorlijke hoeveelheid voedfels ontvangen heeft, zoo moet er een aangenaam gevoel volgen.
Ben gevoel van zwaarte in de maagflreek ftrekt ten bewijze,
dat er betrekkelijk reeds to veel genuttigd is, De genietingen der verfijnde kookkunst luisteren echter zeer dikwijls
niet naar de waarfchuwingen van de maag . liet fijn vermaten der fpijzen en bet langzaam eten is noodzakelijk, ten
einde elke beet van bet maagfap behoorlijk daortrokken worde. De oplosfende (ontbindende) kracht van bet maagfap
heeft meer overeenkomst met de werking van zuren op metalen, dan van bet water op de zouten . Het is eene fcheikundige werking, welke bet maagfap op de fpijzen uitoefent .
De temperatuur van de maag, welke van 98-103° F . afwisfelde, Pam bij de fpijsvertering niet bijzonder toe . Beweging van de maag heeft er gelijktijdig plaats . Zij wordt door
B E A U M o N T tweeledig befchreven : active, opgewekc door
de in de maag gekomene voedfels, en onderhouden , zoo lang
er zich fpijzen in de maag bevinden, waarmede tot 31 uren
gemoeid zijn ; -- de pasfive haugt of van de werking der fpieren bij de ademhaling .
Na verloop van een half uur is er dikwijls reeds eene behoorlijke hoeveelbeid chym gevormd, die lichtgrijs van kleur
is, welke echter door de gebruikte voedfels gewijzigd wordt .
Naar mate de chym vermeerdert, worden de bewegingen van
de maag (motus peristalticus) levendiger .
Het maagfap vloeide fomwijlen met een' ftraal nit de beftaande opening. Het vertoonde de volgende eigenfchappen
bet was een helder, eenigzins flijmachtig vocht ; bet fmaakte
als eene flaauwe ontbinding van zeezoutzuur in water ; bet
vermengde zich gemakkelijk met water en wijugeest ; bet
bruiste met alcalien op ; eiwit ftremde fpoedig door hetzelve ;
bet ging de ontmenging van bet vleesch tegen ; op onzuiver , kwalijkriek nde zwer n gel gd, werden dez do r het
zelve fpoedig verbeterd ; bet wordt met fpeekfel, flijm, gal
en alvleeschfap vermengd, waardoor deszelfs eigenfchappen
gewijzigd worden ; ook words bet daardoor ligter aan bederf
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onderhevig ;

zuiver, bleef her maanden lang onveranderd ;
her bleek bij een fcheikundig onderzoek nit azijn en zeezoutzuur to befiaan ; ook werd in hetzelve gevonden phosphor_
zuur en zoutzuur kali, magnefia, kalk en eene eigenaardige dierlijke flof, oplosbaar in koud, onoplosbaar in kokend water.
Her flijmvlies van de maag, die bron van zoo veel kwaad,
geruimen tijd de eenige ziektezetel der nieuwe phyfiologi_
fche fchool , was in de ledige maag onregelmatig geplooid ,
fluweelachtig bleekrood, met een dun, doorfchijnend, kleverig flijm bedekt, dat niet zuur, maar fomwijlen iets
ziltig fmaakte .
Bij ziekelijke aandoeningen van de maag, werd zij fomwijten rood en droog ; op eenen anderen tijd bleek en bleef
zij vochtig, maar verdween bet fluweelachtig voorkomen.
Bij ziekelijke aandoeningen vond BEAU M o N T fomwijlen ook
gal in de maag .
Her voorkomen der tong had doorgaans vele overeenkomst
met de inwendige gefteldheid der maag . In zeker opzigt
kan dus de tong als de fpiegel der inwendige ligchamelijke
veranderingen befchonwd worden .
Dit zij genoeg voor geneeskundigen,, om derzelver voorloopige aandacht bij dit bijzonder geval to bepalen, hetwelk, op eene ongezochte wijze en langs eenen natuurlijken
weg, ons met de veranderingen der fpijsvertering bekend
maakt, zoo als dit welligt nog nooit plaats had . Dit onderzoek, en de mededeeling van hetzelve, kan tot gevoigtrekkingen aanleiding geven, die welligt dienstbaar kunnen
worden aan eene nog naauwkeuriger kennis dier verrigting,
eene der gewigtigfle in de dierlijke huishouding to noemen .
Door den beroemden T I E D E M A N N en G M E L I N is in
de laatfte tijden veel gedaan ; desniettemin blijft er nog veel
ter verdere nafporing over, en een voortgezet onderzoek, al
moest bet ook flechts dienen ter bevestiging van hetgeen deze ijverige geleerden met anderen reeds gedaan hebben , is
mede nog noodig ; want ook hier kan men niet zeggen, dat
de handelingen over dit onderwerp kunnen geacht worden
geflaten to zijn .
F. S. A.
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NOG EENIGE OPMERKINGEN, AANGAANDE FEISSER'S GESCHRIFT : LOTGEVALLEN EN LESSEN VAN DEN ZALIGMAKER ENZ ., NAAR AANLEIDING VAN HETGEEN VOORKOMT IN DEN RECENSENT, OOK DER RECENSENTEN,

1835. NO . 1, ANTIKRITIEK, BL. 1-9.
Dnze Recenfie, in dit Tijdfchrift voorkomende, No . XIV,
1834, bl . 585-590, heeft F E I S S E R'S gramfchap tegen ons
opgewekt , omdat wij niet hebben goedgekeurd , wat wij als
gebrekkig ter goeder trouw meenden to moeten nanwijzen .
Geene bitterheid heeft onze pen befluurd, en zal nu ook op
ons tegengefchrijf geen invloed hebben . Een Recenfent snag
immers atkeuren, wat verkeerd is . Men noeme dit, zoo
men wil, veroordeelen ! Goedkeuren van hetgeen blijkbaar
verkeerd is, zal ieder, die onpartijdig oordeelt, van geen
Recenfent vergen . 's Mans teleurgeftelde verwachting heeft
bembitterheid doen proeven,
king Doctor, een' eernaam
alleen niet tevreden zijn.
586, waar wij then eertitel

zelfs in de onfchuldige uitdruk .
voor alien, die met den eernaam
Men leze zonder bitterheid bl .
zonder erg of list genoemd heb-

ben . Wij fchelden hem intusfehen al de onvoegzame woorden kwijt, die hij tegen ons heeft gebruikt. Niets van dit
alles trekken wij ons aan. Wij kennen Dr. F E I S S E R volflrekt niet, en daarom gaat dan ons ook niet aan, hetgeen
zijue onkunde ten onzen aanzien in drift gezegd heeft . Wij
hadden 's mans werk beoordeeld fine ird

et fudio, zonder

ingenomenheid voor of tegen, alleen gedreven door zucht
rfaar waarheid. Indien wij flu verder nets mogten zeggen >
dat hem even onaangenaam is , dan bedenke hij , dat wij aan
onszelven en aan dit Tijdfchrift verfchuldigd zijn , aan to
wijzen, dat wij nog meet, dan wij vroeger medegedeeld hebben, in 's mans boekje hebben opgemerkt, dat alzoo niet
behoort to wezen .
Vooraf zullen wij lets in liet midden brengen tegen hetgeen , naar F E I s s E R's doel en verlangen , zal moeten dienen
tot wederlegging van onze, hem niet zeer aangename Recenfie. 10 . Volgens F E I S S E R (Lotgevallen en Lesfen) bl . 296
-298) behooren de volgende plaatfen der Evangelisten bijeen : MT. XXI : 12-16. Mc . XI : 15-18 . Lit. XIX : 45,
46 . j o . II : 14-22, als behelzende allen het verhaal der
MENGELW . 1835. NO . 5 .
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uitdr#ving van de wisfelaars enz . uit den Tempel . Dit voor .
val zou flechts eenmaal , en wel op bet laatst van 's Heilands
leven, hebben plaats gehad . Dat gevoelen werd in onze Recenfie betwijfeld (Vaderl. Letteroef. bl . 587) . Ter bevesti .
ging nu van hetzelve worden (llntikritiek, bl . 3, 4) de vier
volgende redenen aangevoerd : a) Het was de doorgaande
gewoonte van den Heiland, om in den eerflen tijd zijner omwandeling vooral in Jeruzalem zoo weinig mogelijk opzien
to wekken . b) Het flilzwijgen aangaande de eerfte Tempel?;uivpring, welke toch ook op het feest, naauwelijks twee
jaren geleden, in tegenwoordigheid van duizenden, gefchied
zal zijn. C) J E z U S was bij de eer fle verfchijning als Rabbi
piet zoo bekend, als j o. II : 23-25 doet vermoeden. d)
MARCUS en LUKAS (wij voegen er MATTHEUS ook bij)
brengen deze gebeurtenis tot bet laatfle van 's Heilands leuen . - De Lezer zal wel inzien , dat F E I S S E R zich nog
al gemakkelijk van gronden heeft voorzien, waarop hij zijn
ligt en los gebouw der Harmonie heeft opgeflagen . Vooreerst
(a) toch neemt hij aan, zonder eenig bewijs bij to brengen,
dat j zc z u s in bet begin zijner omwandeling vooral te Jeruzalem Been opzien wekte . Men leze onbevooroordeeld j o .
[I : I-IV: 54 als een aaneengefchakeld verhaal , dan z9I men
erkennen, dat, ja, de Heiland geen opzettelijk opzien wekte,
Inaar toch ook, dat Hij onwillekeurig opgang maakte, door
zijne Wonderen, bij bet yolk H . II : 23, bij NIKODEMUS en
anderen H. III : 2, bij Galileers H . IV : 45 . Hij begon juist
to Jeruzalem wonderen to doen in bet openbaar . Slechts
4dn wonder had Hij in Galilea, niet openlijk, verrigt, H . II :
t-11 . Doch dit verband, dat zich bij bet lezen der geheele
plaats bij den Evangelist zoo tastbaar voordoet, wordt door
F El S S E R wederatn willekeurig uiteengerukt . De ontmoeting
met NIRODEMUS (H . III : 1-21) wordt, bl . 51-55, on .
middellijk geplaatst achter bet eerfle wonder van j E z u s H . I1 :
x-t t , en achter bet gefprek met bovengenoemden Farizeer,
H . III : 21, volgt de aanmerking van j o ANNE s H . II : 2325, en daarop wederom bet verbaal H . III : 22-36 . Wat
bier yerder (Antikr . bl . 4) voorkomt, dat z j beraadJlaagden, hoe zy Hem doaden zouden, is petitio principii van de
prg.fte foort . Die biizonderheid vindt men bij j 0 ANNE S
niet. M A R C U S alleen verhaalt dezelve , H . XI : 18, met
L U K A S , H . XIX : 47 . Hij neemt dus de eenzelvigheid (identiteit) der verhalen aau, door beroep op M A R C U $ en L U-
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It At , os (N. L) die eenzefvigheid to bewijzen . - Dirzelfde geld oolt van de (d) vierde reden, welke- F E I s s E R
cpgeeff . M A R C U S en L U K A s brengen met rnr n T T II a U S
ltun verhaal alleen tot bet laacfe van 's He lands leven ,. Door
petixio principii brengr F E r s. s E R dit to huis ook op het verbee vai J O A,N N E s . Zulk bewijsvoeren is gevolg van's mans
drift, hopen wij . Anders ziet het er mer zijn betoogen- erg
ttit . Eerst had F E F9 s E R de zwarigheid moeten uit den weg
ruhnen, dat J.0AMNEs, zijne berigten naar volgorde geven • .
de, in ftrijd met her overige gedeelte van zijn Evangelie,
hier, en bier alleen , een geval plaatst , dat zoo veel later
zal zijn voorgevallen, als FEIS&ER verkiest aan to nemen .
Doch wij : hechten daarop nu niec ., omdat wij den Heer FEISSER niet to moeijelijk willen vallen .

Prof.

RETTIG heeft,

offchoon niet voldingend en fechts oppervlakkig, Loch nog
beter, dan F E I S S E R, hetzelfde gevoelen voorgeilaan, Ephe-

mer. exegel . theolog . Ease. III. pagg . 4!-47; Wij maken
hem nu maar opmerkzaam op volgende verfchilpunten tusn frhen her verhaal van
j o A N N E s en 'van de drie overigen
.
I3ij
de
drie
overige
Evangelisren vragen de Overpriesters ;
t°'
naar het gezag, op hetwelk j E z u s die wisfelaars uitgedreven
had ; bij j. O A N •N E S vragen zij naar een teeken . 2° . Het begeerde ancwoord wordt door j E z u s bij de drie anderen niec
gegevea ; maar wat gezegd words laat genoeg merken, dat
de Heiland de bedoeling der vragers vond in hex vragen naar
het Goddel eke' GEZAG ; bij j O A N N E S geeft J E z u s hetzelfde
antwoord, maar met een ander beeld, dat Hij op dezelfde
vraag ook volgens de drie anderen elders heeft g egeven.
M T . XII :38 .(H;.XVI :4",LK .XI :39,40 .Cf.BORGER,

de conftanti et aequabili J. C. indole doctr. cet. p . 95 seq .
30 . Volgens de drie anderen waren de Overpriesters niec aan-

wezig, toen J E z u s den Tempel zuiverde . Zij hoorden het,
zegt m.c . vs . 18. Zij vragen dan ook den Heiland eerst den

volgenden dag, verg. vs . 19, 20 en 27 volgg . Bij J

O A NN E s vindt men hiervan geen fpoor . Doch die verfcheiden-

heid willen wij nu niet verder uitbreiden . Wij hebben dit
alleen maar aangevoerd , om F E I S S E R oplettend to maken ,
opdat hij niec onvoegzaam zich over anderer meeningen
uitlate ; iets, dat vooral beginnenden Schrijvers zoo weinig
voegt. Hij vergelijke K U I N O E L

ad J

O A N N.

11 : 14, die

Z I'E G L E'R wederlegt, met H . V A N I-I E R W E R D E N,

Evangelie van

j 0 ANNE S ,

over het

life D . bl . 291 volg . - Her

S2
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flilzwften , (b) hetwelk

F E I s s E R niet bepaald opgeeft , is als
bewijs voor 's mans meening even min voldoende, als bet
vorige. Bedoelt hij bet zwijgen der Evangelisten i' Op die
vraag valt bet antwoord gemakkelijk : zij beginnen hun ver-

na de gevangenneming des DooBedoelt F E I S s E R de duizenden , die bet zagen en er
verder niet aan dachten of er over fpraken? Dan vragen wij
haal aangaande j E z u s eerst

pers .

op onze beurt : Is dan alles verhaald, wat gefproken, wat
gedacht is? En bleef alles den bevooroordeelden Jood altijd
even levendig in bet geheugen? Dit zij voor dit punt genoeg. Het lust ons niet, overal bet min doordachte van
's mans denk- en betoogtrant aan to wijzen . - (c) N I K 0 D EM us fpreekt van eene andere bekendheid, dan die van Rabbi,
J 0 A N N. III : 2 : „ Wij weten , dat Gij als Leeraar van God

„ zijt gekomen ; want niemand kan deze teekenen doen, die .
„ Gij doer, indien God niet met Hem is ."
Over de behandeling der redenen van j E z u s door F E I S S E R
zullen wij ons niet zoo uitvoerig verklaren . Wij hebben wel
gezien, dat hij , geen onderfcheid makende tusfchen gelijk fchij-

nende en wezenlijk gelijke verhalen , daarom ook de Bergrede
van den Heer verwart met 's Heilands voordragt z UK . VI .
Ook hebben wij gelezen, dat hij fommige flukken, ook van
die redevoering, heeft geplaatst, zoo als bij zegt, waar dezelve (N . B .) BETER pasten (dan zoo als de Evangelist die
plaatst) . Zoo hebben wij gezien , dat hij met de meeste redenen van J.E z u s gehandeld heeft, van welke niet ~dne bij
hem ongefchonden to vinden is . Zonder omwegen hebben wij
dit genoemd willekeurig vaneenfcheuren, zonder dat wij daarom hebben gezucht (Antikr . bl . 7) . Och neen! Het boekje
van F E I S S E R , doet bet al geen goed, zal toch bij ons
geen kwaad doen . Wij zuchten zoo fpoedig niet, al wenfchen wij , fiat de man wat minder roekeloos in dat vaneen .
fcheuren ware to werk gegaan . Synoptifche misgeboorten gelden bij ons wat zij gelden kunnen, en word en al fpoedig ter
zijde gelegd , zoodra blijkt , dat de fynopfis hare geboorte
aan loucere willekeur verfchuldigd is . Wij zijn ]anger dan
in de gelegenheid geweest, om de Evangelien
zelven met voordeel to befluderen, waaraan wij dan ook een'
geruimen tijd van ons leven befleed h ebben. O M F E I S S E R
F E I S S E R

voor zijne beleefdheid in bet aanbieden van vreemden kost
eenige wederdienst to doen, raden wij hem aan to lezen, wat
Prof. HER I N G A (over de Bergrede , niet enkel bl . 4-6),

OVER FEISSER'S GESCHRIFT .

249

(Spec. Crlt . Theol . vind. MATTHAEI
.
V-Vu
contra
E
V
A
N S 0 N U M, p . 217-220, Traiect. ad
C
Rh. f4" . 1799) en w. S C H O L TEN (de Parabolis
E S U
CHRISTI, p . 127-149) gefchreven hebben . Wij twijfelen
dan geen oogenblik, of hij zal zien, dat hetgeen hij als ex
tripode fchrijft (tlntikrit . bl . 6 bovenaan) meer magtfpreuk
U. NIEUBUUR FERF

dan waarheid behelst .
Nu zullen wij nog bet een en ander aanfippen , dat wij
in onze Recenfie, wegens beperktheid van ons befek, onopgemerkt hebben gelaten, maar nu mededeelen, opdat bet
ook aan anderen duidelijk blijke, dat bet boekje van F a I sS E R meer gebrekkigs behelst, dan vroeger door ons werd

aangewezen .

(Het vervolg en got hierna .)

OVER DE UITVINDING VAN SCHIETGEWEER DOOR MIDDEL
VAN BUSERUID .

(Pervolg en Plot van bl. 184.)
Toen eemnaal bekend geworden was , welke vreefelijke
kracht bet ontvlamd buskruid had, om zware ligchamen in
beweging to brengen , en hoe vlug en gemakkelijk bet werkte, was bet ligt to voorzien, dat de krijgskunst weldra middel zou vinden , om er zich , ter vervanging van haar tot
hiertoe gewoon werptuig, van to bedienen . Zij miste dan
oolt niet, er fpoedig gebruik van to maken . Vermoedelijk
bez1gde zij allereerst klein of hand-geweer, wat later ook
ligte, doch allengs zwaarder wordende veldflukken, en eindelijk zoogenoemd grof gefchut. Van bet eerfe vond ik geen
vroeger gewag,, d an. i n bet verhaal van den flag bij Lignitz,
in 1241 . Bij R O G I E R B A C O N ontmoet men reeds gefchut

1292 of 1294, dewijl hij zegt, dat men er vestingen
Volgens DU CANGE, gebruikten de Franfchen
1338 en de Engelfchen in 1346, en , volgens
'M A R I A N A , de Mooren in Spanje in 1343 . Doch bij den
Gefchiedfchrijver van Gelderland, P 0 N T A N U S, (bladz . 248)
v66r

mede beukte .
bet reeds in

wordt , uit bet handfchrift van eenen onbekenden, doch verdachten , gemeld , dat reeds in 1328 , op den 24 September,
de
en

Gelder/chen, in eenen flag bij Hasfelt tegen de Luikenaars
Brabanders , zich van bombarden bedienden, welke fer-
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pentVnen en viper%ynen (flangen- en adderfiukken) genoemd
worden . Is dit waar, dan is dit bet eerfle gewag, dat ik
er , na B A ~c o N , van ontnloet heb . Doch , war daarvan zij ,
een tweede berigt, dat mede van een vroeger gebruik in de
Kederlanden, dan bij eenigen anderen Schrijver , gewaagt ,
vindt me-n bij F R O I S $A R D, (II, C . 103) volgens welk de
Gentenaars, onder A R T E V E L D E, in 1338, bij een beleg
van Oudenaarde, gefchut gebruikten ; gelijk, volgens Pere
ID A N I E L, (Hiss. de la Milice de France, p . 319, bij den
Ileer V a N

S

P A A N

in zijne Hist . van Gelderland, I . 459,

4GO) daarvan in hetzelfde jaar ook gebruik gemaakt werd
bij bet beleg van Puy Guillaume. Voorts meldt W A G E N A A R,

(Paderl. Hist. 111 . 279) dat men in 1350, bij her beleg van
Yoorburg, buskruid en gefchut bezigde, en berigt de Heer
V A N S P A A N hetzelfde, omtrent her beleg van Rozenburg ,
in 1351 . - Her is noodeloos , bier bijzonderheden nit lateren
t_ijd bij to voegen .
Maar van welken aard was nu dit vroegfte gefchut ? -- Her
kan zijn , dat men allereerst , zoo als fommigen willen, hou-

ten buizen beproefde . Doch dan zal men weldra de ongefchiktheid van zulk eene ligt vuurvattende en fplijtende flof,
al ware het, dat men ijzeren banden om de buizen legde,
onciervonden hebben, en op bet gebruik van andere flof be-

zijn . En op welke dan gereeder, dan op die
van ijzer alleen? Maar, her busfengieten eerst lang daarna
zijnde uitgevonden, fchijnt men wet niet anders to hebben
kunnen doen, dan ijzeren Haven om eenen houten flam, of
dacht geweest

koker, lien men daarna kon wegnemen, zoodanig to zamen
to voegen en to verbinden, dat zij een ijzeren iluk vormden , en de houten flam , of koker , zal dan , denk ik , de

kernflang (of gam) geweest zijn, waarvan Mr. G . M E E s ,
(in de Fakkel, uitgegeven door den Eerw . S P RE N G E R VAN
EYK, 9de jaargang, bl . 119 . 120 . in de aant.) als van ijzer,
gewaagt : want ik heb geen denkbeeld, hoe men een flult
(van ijzer of metaal) om eene ijzeren flaaf kan gieten , ( en
van gieten fpreekt zijn Ed .) of men moet her daarna boren,
en dat kende men, in den tijd, waarvan wij fpreken , gewis
nog niet . Ook kwam , als men her boren kende , her gieten om eene flaaf niet to pas . (Misfchien was echter her
gieten om eene ijzeren flang mogelijk, als de laatfle met eene
leem- of andere flof omkorst was .) - Hoe dit zij, bet eerfle.,
op bovengemelde wijze vervaardigd, gefchut zal nog wet
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rude opus (tamp werk) geweest (zoo als
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P o N T U S H E U T Es bet ergdns noeint) en daarna verbeterd zijn. Alt'hans
zulk een nit Jlaven vervaardigd fink geheugt mij , in den
jare 1788, op een der pleinen van Cent ten toon liggende
gezien to hebben . Men verhaalde mij, dat bet uit den tijd
van Keizer K ARE L was ; doeh vermo'edelijk was bet feeds
vrij wat ouder. Het was zeer romp en btfittfigewoon lang ,
en van buiten omkleed met leder, dat zeer veel geleden
had. Mijn tijd Was to bepaald eh het weder to bijster flecht,
om bet nader to kunnen opnemen . 1k dente, dat het gelijkfoortig was met her Auk, hetwelk, volgenS j . G. tom .
M E R, (Verfcheidenheden van Landen en Steden, D . I . bl .
137 .) in bet oude Tuighuis to Petersburg bewaar'd wordt,
uit den tijd Van I w A N w A s I L E w i T$, et1 21 voeten lang
was, 68 ponds kogels fchoot, en een gewigt had van 17345
Rusfifche ponden . Het Gentfehe was, n een ik, van minder
kaliber . - Ondertusfchen at het oudfte jzes'en gefchut was
doorgaans veel langer en zwaarder, dan bet later gebrnikte .
Ook waren de projectilen, welke men (ten minfte uit de
grootfte flukken) fchoot, van een verbazend gewigt, in vergelijking van de tegenwoordige . Men zie die vergelijking in
de Fakkel, (als boven) fchoon ik voor de juistheid derzelve
niet infla . Volgens berigt aldaar vindt men, in den tijd van
L O D E W IJ K XI, den tijdgenoot van K A R E L DEN s T O tr
TEN , van flukken gewaagd, die 500 ponden fchoten, waarvan ftraks nader. Dat eehter de 300 ftukken, waarvan al .
daar gefproken wordt, die den krijgsvoorraad van voornoemden Bourgondifchen Hertog zullen hebben uitgemaakt, en waardoor men aware ftukken fchijnt to moeten verftaan, dewijl
de oouleuvrijnen en haagbusfen er van worden uirgezonderd,
alien tot die van bet zwaarfte kaliber behoord hebben, is
niet geloofbaar . 7ij zullen dan wel meest ferpent inen geweest zijn, en dan nog moeten de magazijnen en vestingen
van K A R E L vrij wat beter voorzien geweest zijn , dan ik
van eenigen der Vorften, zijne tijdgenooten, weet gelezen to
hebben . Van de eerfte grootte waren de ftukken zelfs zeer
zeldzaam, en, als zij tot bet befchieten van eenige voorname vesting gebruikt moesten worden, moesten zij doorgaans van verre worden aangevoerd uit de weinige fteden,
die ze bezaten . Ook to velde voerde men geen' grooten
trein van ftukken mede . In 1507 beflond al het grof gefchut,
bb eene Oostenrijkfche legermagt, die in Gelderland krijg
R U
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voerde, volgens W A G E N A A R, (D . IV. bl . 351 .) nit nfe,t
meer dan twee kleine ftukken en twaalf of veertien valkenetten (faucons.) - Hot komt mij voor, dat men aan de eerfle
flukken van eenig belang, buiten bet kleiner geweer, dat
men alomme, onder verfchillende benamingen, vermeld vindt,
(waaromtrent men onder anderen ook zien kan de Fakkel als
boven) den naam van couleuvrijnen en ferpentften gegeven
heeft, waarvan de eerfte de kortfte waren . Althans die namen
komen, gelijk wij zagen, in hot berigt wegens den flag bij
Hasfelt van 1328 reeds voor, en waren zeker van de ge .
daance en lengte der ftukken ontleend . Ondertusfchen noemde
men ze fomtijds ook bombarden ; ja zelfs vindt men bet kleiner geweer, als haakbusfen enz ., dikwijls alzoo, of donderbusfen, geheeten ; fchoon men anders den naam van bombarden meer bijzonder flechts aan die geweldig groote flukken,
waarvan wij boven reeds eenig gewag maakten, en welke
men teregt monfler-kanonnen zou mogen heeten, fchijnt gegeven to hebben . - Hiervan willen wij nu nader fpreken .
Welke gevaarten dit waren, kan men zich iigt voorftellen,
daar wij reeds hoorden , dat men er bad , die 500 ponden
fchoten . Als ik mij niet bedriege, moesten zij de zoogenoemde
blijden, waarvan men zich to voren, en nog fang naderhand,
bediende, vervangen ; dat is, moesten zij dienen, om geweidig groote en zware fteenen, niet, gelijk nit de mindere
ftukken, regtuit to fchieten, maar fchuins in de hoogte op to
drijven , om, bij bunnen val , alles, waarop zij nederkwamen,
op eenen afitand, to verbrijzelen en verpletten . Dit deden,
gelijk bekend is, de voormalige blijden, waarvan men eene
keurige befchrijving heeft bij H U Y D E C O P E R, in zijne 4anteekeningen op M E L I S STOKE , IX . 195. :D . III . bl. 281
env. Dezelfde Schrijver melds ook, op MELIS IX . 176,
dat men met die bl den niet alleen fleenen wierp van 300
ponden, maar, volgens anderen, indien men hen gelooven
wit, zelfs van 800, 1300, ja 2000 ponden . Ondertusfchen
drukken de Schrijvers zich fomtijds zoo dubbelzinnig nit,
dat men niet weet, of men hen van eene blijde, dan van
eene donrebus, of bombarde, verftaan moet . Zoo zegt, bij
voorbeeld, F R O I S S A R D, ter boven aangehaalde plaatfe , dat
de bombarde, door de Gentenaars , onder A R T E V E L D E, in
1338, tegen Oudenaarde gebruikt, en die 50 voeten lang zal
geweest zijn, als de klink getrokken weed, b~ dag 5, bij nacht
10 mijlen ver gehoord werd, en zolk geweld rrtaakte, dat bet
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jeheen, dat alle de duivels uit de hel waren losgebroken . Uit
dit geweld zou men fchijnen to moeten opmaken, dat bier
waarlijk van eene bombarde fpraak was ; doch bet klinktrekken,, hetgeen bij de blifde plaats had en bij de bombarde
niet to pas kwam, fchijnt de blfde aan to duiden ; tenzij de
oudite bonibarden eene foort van gefpannen haan hadden,
welken men Kink heette, en die, losgetrokken zijnde, vuur
floeg en bet kruid ontflak . In dat geval zoude de bombarde
van vroegere uitvinding zijn, dan wij boven onderitelden,
en zouden wij hier een ftuk hebben van 50 voeten lang .
Dit is verbazend. Van welk een gewigt zou zulk een ftuk
geweest zijn, en wat kracht zou men hebben moeten aanwenden, om bet to vervoeren? Inderdaad zoo zou bet min .
der ongeloofelijk moeten voorkomen, hetgeen men bij den
Abt M I L L O T, in zijne Algemeene Wereldgefchiedenis, D.
VII . bl . 15, en elders, vindt, dat M A H O M E T II, bij bet
beleg van Konjlantinopel, een ftuk ge€chut gebruikte , zoo
groot en zwaar, dat er 70 paar osfen noodig waren, om bet
to vervoeren . Men mag hierbij echter onderftellen, dat dit
.zoo gemeend is, dat de onderfcheidene fpannen , die elkander
natuurlijk van tijd tot tijd verpoozen moesten, to gelijk met
die, welke her kruid en de ammunitie trokken, bet getal
van 70 paren to zamen uitmaakten . - Wat de lengte van 50
voeten aangaat : bet fpreekt van zelf, dat deze fcukken langer moesten zijn, dan de tegenwoordige ; want men gedenke
maar, welke eene menigte van kruid zij behoefden, om hunne
zware ladingen met genoegzame kracht voort to drijven,
vooral daar dat kruid vermoedelijk veel onvolkomener en dus
krachteloozer was, dan bet ooze ; maar voornamelijk, hoe
veel plaats de ladingen zelve moesten innemen, daar bet eene
dwaze verbeelding zou zijn , dat die ladingen enkel nit rs n
eenigen grooten fteen bellonden, die zoo zwaar woog, als
boven gemeld is : want de gefehiedenis getuigt , dat zij , ja ,
wet eenen voornamen en zeer zwaren fleen, maar tevens vele
kleinere met hetzelfde fchot wierpen , en dat men de ftukken
met allerlei minder wigtig tuig vol ftopte . Voegt men hier
nu bij, dat zulke onbehouwene ladingen onmogelijk in de
even onbehouwene flukken zoo vast konden fluiten, als de
ronde kogels in onze geboorde kanonnen, dan zaI men ligt bevroeden, dat dit ook to grootere hoeveelheid

kruids

noodza-

kelijk maakte, en to meerdere ruimte in de ftukken vorderde .
Ik wit hier aanmerken, dat, gelijk deze monfler-kanonnen en
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groote bombarden de vroegere bdijdetl vervingen, zij zoo oot
niet alleen door ones zoogenoemde niortderen vervangeil zijn
geworden, maar zelve then naam van mortieren, lang vb6r
dat de tegenwoordige thortieren werden uitgevonden, gedra ,

gen hebben, en dat die naam van vroegeren tijd, dan de gemelde uitvinding, ontleend, en tie dezelve f)echts nit de oudere krijgstaal I ijbehouden is . Althans zoo meen ik to moeten
befluiten nit hetgeen ik blj W A G k N A A R lees , (Vad Hist.
D. IV. bi. 219, 220) dat men, in 1482, het Blokhuis op de
Vaart clerk met kartouwen (zware kanonnen) befeboot, en
dat de Bisfchop van Utrecht den bereggeren twee groote
busfen toezond, mortieren genaamd 1 met welke men bomben
in bet Blokhuis wierp. Hij oegr: er bij , dat ook van Zutphen derwaarts gebragt was eene groote bus, die zeventief
voeten lang was, en klooten fchoot, weinig klelner, dan een
Utrechtsch halffchepel bevatten kon . Hier ziet men den naam
van mortieren lang v66r dat onze bomketels of mortieren
werden uitgevonden, en tevens bevestigd hetgeen wij boven
zeiden, dat flechts weinig fteden 4lukken van het zwaarfte
kaliber bezaten, die, tot bet befehieten van ftetkten, herWet bomben betreft,
en derwaarts gezonden werden .
waarvan W A G E N A A R hier gewaagt : hij voegt er , in eene
aanteekening, bij : „ Omtrent dezen tijd vindt men ook de
„ eerfte melding van 't gebruik der bomben in Frankrifk ,
en verwijst daarbij naar M 0 N S T R E LET , Vo1. III . f. 193 .
Doch, daar M O N S T R E LET reeds in 1453 overleden is,
heeft hij niets van 1482 kunnen melden ; maar zijne Chronique werd, door een' antler' , vervolgd tot 1516, en met dat
vervolg to Par js uitgegeven in 1572. W A O E N A A R zal dit
laatfte bedoeld, en of hij , of de Schrijver zelf, zal, door de
gedachte aan onze mortieren misleid, bomben, in plaats van
fleenen , gefchreven hebben . Althans dat de bomben eerst in
1588, door een' burger van yenlo, zijn uitgevonden, die,
door een' verkeerden worp, zijne eigene ftad er door in
brand zette, verhaalt j . K N 1 P P E N B E R G H, in zijne His ; .
Ecclef. Due. Geldr . p . 200, en lang v66r hem F A 91 A N U S
S T R A D A , (de belle BeIg . Dec . Sec . Libr . X . peg . 593, 594,
Tonti fee . Ed . Rom . a . 1650) beiden met bijvoeging, dat
zrj, weinig dagen later, allereerst door den Graaf VAN
M A N S V E L D T, van de Spaanfche zijde, gebruikt werden in de
belegering van het Geldersch fleedje Wachtendcnk . S T RA D A
befchriaft de bomben zeer naauwkeurig . W AGE N A A R (VIII.
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292) melds er niets van, maar verwijst naar B o R, (B . XXV.
p. 13 . (328) die alleen zegt , dat M A N S V E L D T de flad ,
behalve met twee groote flukken , ook met vierballen be*
fchoot ; waardoor hij ongetwijfeld de bomben verflaan heeft .
De Baron V A N R E Y F F E N B E R G, in Zijne Yerhandeling,
welke in 1828 door de Koninklijke Akademie to Brusfel bekroond is, berigt, op bl . 99, dat de uitvinding der mortieren, in 1508, door GRAMMAIJE, near BA RLANDU9, tO8gefchreven words aan die van 's Hertogenbosch. G it A IaM A IJ E nu, befchrijvende her beleg van bet floc Poederolen,
tusfchen den Bosch en Gorinchem, gewaagt wel van eene
nieuwe foort van werktuig, door de Bosfchenaars tegen bet
floc aangevoerd, hetwelk klooten (pilas) en zeer groote en
zware fleenen in de hoogte wierp, waardoor de daken, der
gebouwen verbrijzeld werden ; maar hij ontleende dit Diet nit
B A R L AND u s , die van dat fleenenwerpen Diets melds , en
J . V A N o U D E N H 0 V E, in zijne Befchrajving van de Stad
en Me#erij van 's Hertogenbosch, (eerfte uitgave van 1649
op bl . 94 .) ook van deze uitvinding fprekende, noemt her
werktuig mortier, doch in de latere en verbeterde uitgave
van 1670, op bl . 196, beet hij bet tuimelaar . Wat van
tleze uitvinding en van bet werktuig zelf to houden zij, weer
ik niet. 't Is ecbter waarfchijnlijk, dat er iets nieuws in
bet . zamenftel of de werking der reeds vroeger zoogenoemde
mortieren, waarvan wij boven fpraken, bij was uitgedacbt ;
dock wat , blijkt niet : en hetgeen wij thans' mortier heeteu,
werd eerst later bekend ; althans dat men, met het werktuig,
to 's Hertogenbosch uirgewonden, geene eigenlijk gezegde homben wierp , zoo als o U D E N H 0 V E zegt , is zsker.
Men zegt, en bet is geloofelijk, dat de uitvinding van
granaten fpoedig op die der bomben volgde . Doch , out Dog
even tot de gefchiedenis der bombarden weder to keeren : nit
hetgeen reeds is gezegd , is gebleken , dat die naam, of die
van donderbusfen, al aanflonds aan de eerfle busfen, waaruit
men, door middel van kruid, fchoot, (ber handgeweer zelf,
zoo bet fchijnt , niet uitgenomen) gegeven is ; zoodat men
er geenszins altijd die groote gevaarren door verflaan moer,
welke men daarna, in de plaats der blifden, gebruikte. Dit
blijkt daaruit, dat, daar de laatfte altoos natuurlijkk zeldzaam
bleven, men van fleden leest, die, al zeer vroeg, een aantal
bombarden , of donderbusfen , bezaten . Zoo verhaalt H AR A E U S , ( in Annall. Ducum Brabant.
Vol . 1 . p . 333) dat
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de Leuvenaars, in den oorlog tusfcheo Braband en .Vlaanderen, ten jare 1356 , allereerst bombarden gebruikten, welke
zij , ten getale van twaalf, gekocht hadden . Ja , D I V A E U S ,
(in Annall. Lovaniensf. Libr . III . pag . 21) van denzelfden
oorlog fprekende, maakt, van bet getal van twaalf, tweeendertig . Zoo bezat ook (volgens den Heer V A N S P A A N,
in zijne Hist. van Gelderland, als boven) de flad ,4rnhem,
in 1359, verfcheidene donderbusfen. Zoo had men, volgens
den Heer D E LANCE VAN W IJ N G A r R D E, (Befchr. van
Gouda, D . 1 . bl. 709) in 1371, op bet clot van Schoonhoven, eene donrebus-kamer enz .
Wat nu bet kleiner of handgeweer betreft : omtrent deszelfs
uitvinding weet ik Diets bijzonders to berigten . Een handgeweer zou bet zekerlijk geweest zijn, waarmede, (zoo bet
waar was) in 1371, R E I N A L D VAN N A s s o u, derde Hertog van Gelderland, van een' zijner hovelingen verraderlijk
werd doodgefchoten , volgens de Chronijk van A Q U I L E U S,
door s C R I V E R I u s uitgegeven achter zijne Batavia Illustr .
p . 33 . Doch, volgens VAN SLICHTENIiORST, (Boek
11 . p . 148) was bet Diet alleen Diet REIN A L D , maar zijn
broeder E D U A R D , en werd deze, zich, na vermoeij enden
ftrijd, met ontbloot hoofd, wat to flapen gelegd hebbende ;
door zijnen hofbediende, Jonker B I E R V A N H E S E, met een'
ijzeren bout zoo geweldig op bet hoofd geflagen, dat hij bet,
twee dagen later, beflierf ; waartegen echter P O N T A N U S
(Hist. Gelr . L . VII . p . 291, 292) fcbrijft, dat hij door BIER
met een' pijl werd door 't hoofd gefchoten . Zoo weinig kan
men fomtijds op bijzondere berigten flaat maken .
Mij valt nu Dog, omtrent bet busfengieten, to melden,
dat men, in j . R E Y G E R S B E R G E N'S Chron jk van Zeeland, vermeerderd door B O X H o R N , D . II . bl . 172, bet
volgende leest : ,, In bet jaar 1393 wordt allereerst die kon„ fle van busfen to gieten gevonden, in de clad Augsburg
„ in Hooghduyschlant, van eenen monnik, zoo als fommigen
„ fchrijven, welcke konfle noyt v66r deze tijden gheweest
„ hadde ." - Zoo dit Diet geheel misverfland is, durf ik
bet Diet, dan ten meeste van ligte busfen, die men echter
ligter fmeden dan gieten konde, verflaan . Maar wat er van
zij , laat ik aan anderen tot onderzoek en bellisfing over .
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Door HENRY LYTTON BULWER.

4pprennez qu'en efet

Le Cocuage n'est que ce que 1'on le

fait.

M O L I A R E, 1'Lcole des Femmes.

Op

een' der kleinere Par~fche fchouwburgen wordt tegenwoordig een ftuk gegeven, dat den titel draagt van Pourquoi.
Het heeft veel toeloops ; ieder wil bet zien, en elk roept
uit : ,, Hoe waar 1 hoe natuurlijk!" Wat mag dat voor een
ituk zijn ? Luistert ! Twee gehuwde vrienden wonen bij
elkander . De vrouw des eenen is voortreffelijk, fteeds gereed om to gehoorzamen en to believen ; de wil des mans is
haar eene wet ; bet paar leeft in volkomene eensgezindheid,
en de man is zoo gelukkig, als een echtgenoot flechts wenfchen kan. Maar nu bet andere paar? Hier nemen twist en
gekijf geen einde ; db vrouw wil haren eigen' wil hebben,
in 'kleinigheden evenzeer als in hoofdzaktn ; ftuift op bij we.
derfpraak ; in 't kort , zij doer haren knorrenden en toch on .
derworpen' echtgenoot zoo veel verdriets aan, als mogelijk
is . Men kan geluk en ongeluk niet fcherper of ferker tegenover elkander ftellen, dan in deze beide huishoudens .
Waarom nu is de eene vrouw zulk een voorbeeld van zachtmoedigheid en ondergefchiktheid? waarom de andere zulk eene
verfoeijelijke twistzoekfter en ruziemaakfter? Daar hebben
wij bet pourquoi . De buisvrouw , voor welke men zich , to
regt, kruist en zegent, is zoo getrouw, als eene vrouw zijn
kan ; de echtgenoote, die door hare lieftalig- en zachtmoedigheid ons zoo zeer gevalt, is een listig en trouweloos vrouwsperfoon . Hoort bet alien, Franfche Mannen I denkt toch nimmer,
dat uwe vrouwen kuisch en beminnelijk tevens kunnen zijn :
dat zijn eigenfchappen, die met elkander onbeftaanbaar zijn!
Gij moet of lijden en zwijgen , of u zeker voorhoofdsfierfel
laten welgevallen ! - Ziet daar de klucht , met derzelver
toepasfing, welke to Parijs zoo zeer bevalt ; bet zedetafereel, dat men daar „ zoo waar , zoo natuurlijk" vindt !
Dit moet men van Engeland zeggen : zijn ook de Armenhuizen opgevuld met vondelingen ; wemelen ook de ftraten
der Hoofditad, als Grosvenor fquare, St. Jamesfquare, Hillflreet, Charles flreet , van vrouwelijke wezens , wier beroep
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wij bier niet nader willen omfchrijven, zoo wordt evenwel
ontucht door bet openbaar gevoelen voor eene even verachtelijke en ftrafwaardige misdaad gehouden, als eenige andere
in bet zondenregister van Newgate . Onlangs klaagde to London eene vrouw Karen man, een fchoorfteenveger, aan, dewiji
hij haar mishandeld, dat is geflagen had . Wat zeide nu de
fchoorfteenveger? Ontkende hij bet felt, of verontfchuldigde
hij zich ? Neen ; hij vroeg der aanklaagfter, of zij zichzelve
niet een' ongeoorloofden omgang met zekeren fchoenlapper
bewust was ; en , daar dit helaas bewezen werd, wendde
zich de fchoorfteenveger, met eene zegepralende bonding,
tot den Regter, en vroeg : „ Nu, wat zeggen Uwweledelens ?" - In Frankrijk hebben dergelijke zonden niets
ergerlijks of onteerends . „ De vrouw," zegt L A B R U Y>} R E ,
„ die flechts ddnen minnaar heeft, beweert, dat zij geene Co„ quette is ; zij , die meer dan Unen heeft , zegt , dat zij
?, flechts eene Coquette is :' Eenen minnaar to hebben, is lets
zeer gewoons , en bet behoort zoo ; ook neemt men doorbeen geenen heftigen bartstogt to baat , om zulk eene zwakheld to verontfchuldigen . Mademoifelle D E L'E N C L 0 S, wier
wijze van zien , in [derzelver voile kracht en openhartigheid ,
op bet thans levende geflacht is overgegaan , zegt : „ Het„ Been iemand aan eenen minnaar boeit , is niet altijd liefde ,
„ maar veelal overeenflemming in doen en laten en in ftnaak,
gewoonte hem to zien en to fpreken, behoefte om zichzelve to ontvlieden - la necesfltd d'avoir quelque galan~, terie ." - Galanterie, zoo beet bet woord, van welks
beteekenis wij, in fpijt van al onze gezellige verfijning, tot
dusverre ons geen regt begrip kunnen vormen . Laat mij beproeven,, hetzelve to omfchrijven ! Galanterie is eene foort
van ligtzinnige, warme, onplatonifche vriendfchap, welke
aan bet bevallige, maar beuzelachtige karakter der Franfchen
bijzonder eigen is . Wczenlijke hartstogt komt daarbij niet
in bet fpel, en vandaar ziju domme of dolle fireken daarbij
lets uiterst zeldzaams . Van honderd gehuwde vrouwen zon
niet tsdne den echtgenoot, lien zij verraadt, met den min_
naar, then zij foi-difant aanbidt, willen ruilen . - Wat de
manner' betreft , valt mij bier eene anekdote to binpen . Eene
Parijfche vrouw, die Karen man meer haatte, dan men anders bier eenen echtgenoot haat, of di(P veelligt in Karen
minnaar meer welgevallen vond, dan anders bier bet geval
is , deed laatstgenoemden den voorflag, met haar door to
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gaan . Toen de minnaar, van zijne verbuzing over zulk een
verrasfend, zonderling voorfiel eenigzins bekomen, zich verzekerd had, dat bet zijner minnaresfe ten voile ernst was,
nam hij eene ernfliger houding aan , dan gewoonlijk , en
fprak : ,, Gij weet, ma there, uw man is men beste vriend.
„ 1k wil u beminnen, zoo lang bet u behaagt, onder zijn
„ dak - dit doet der vriendfchap geene afbreuk ; maar hem
„ zoo trouweloos to behandelen van met u door to gaan -,, neen, dat gaat niet aan !"
(Het vervolg en fof hierna.)

BLIK OP OOSTERDUIN, BU HAARLEM .

Floe! Binds bet zilverblanke Sparen ,
Dat klatert langs bebloeniden board ;
Daar 't tlatig bosch vol wandelaren,
Door Filomele's lied bekoord ?
Alom bevalligheid en leven,
En - kerkhofililte in deze dreven?
o Oosterduin ! - eene eeuw geleden -Wat zijt gij thans ; wat waart gij toen ?
Wie, die u destijds mogt betreden,
Had deze vraag u mogen doen ?
Toen cluidde een luisterrijk gefchitter
Den rijkdom aan van uw' bezitter.
Helaas ! thans ftrekt naauw meer uw loaner
't Gepluimde zangkoor ten verblijf,
En 't flaauwfle fpoor bleef zelfs niet over
Van al bet woelige bedrijf ;
Bedrijf, dat eens u mogt omvangen,
Toen gij wedrklonkt van vreugdezangen .
Uw grootfche poort zien wij nog prijken

Met teekens van verdwenen pracht ;
Zij doer nog in haar opfchrift blijken
Uw' naam aan 't latere geflacht,
Maar in dat opfchrift ook ons lezen,
Dat praal flechts fchijn is zonder wezen
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Wie weet de plek ons aan to wijzen,
Waar eens bet fierlijk Justhuis ftond?
Is 't daar, waar distelftruiken rijzen,
Of ginds op d'omgewroeten grond ?
Helaas ! dit words niet uitgevonden ;
Geen enk'le fteen mag 't ons verkonden .
Wat zeggen gindfche kikvorschgalmen,
Oprijzerde nit bet drabbig nat ?
Was 't eens een beck, omgeurd met walmen
Van rozen, door den dauw befpat?
Bepurperde, onder 't bladgewiegel,
Eens 't avondrood haar' waterfpiegel ?
Welligt mogt ginds een heuvel pronken,
Befchauwd door eiken , trotsch van kruin,
Waar vaak, als maan en flarren blonken
En 't zeenat klotfte tegen 't duin,
Het minuend paar zijn tooverwoorden
Verfmolt in 's nachtegaals akkoorden.
Maar, Zangfter ! flaak uw ijdel gisfen,
En leg de gouden titer nedr :
Deez' plek, verkeerd in wildernisfen,
Heeft niets van d'ouden luister mcer .
Vergank'lijkheid is 't merk der weelde ;
Zij had nooit glans , die duurzaam ftreelde .
Gij, die door eenen ftoet van Haven
Uw' trotfchen wil volbrengen ziet,
In Peru's glinflerende gaven
U baadt, als in een' gouden vliet I
Kom, vest op Oosterduin uwe oogen,
En durf dan op uw aanzien bogen !
Waar zijt ge, die, ontzien door velen,
Het magtwoord fpraakt met trotfchen mond?
O ! zoek hem onder bekkeneelen ;
De wind blies reeds zijn flof in 't rond .
Zijn wapen in een zerk gedreven,
Ziedaar wat over is gebleven !
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Moog', toonbeeld van verviogen luister!
Eertijds zoo heerlijk Oosterduin!
(Hoe diep ge ook wegzonkt in bet duister)
Uw poort niet gruizelen tot puin !
Geev' zij nog lang uw' naam to lezen,
En leer' zij trotfchen ned'rig wezen!

LA TENDRE FILLE,
PIkCE TRADUITE DE
FRANVOISE DE BOER,
AVEC LE TEXTE EN REGARD .

(*)

Het teederhartig Meisje .

Hoe lief heeft mij mijn moeder niet,
En hoe bemin ik haar!
\Vij zijn altoos zoo weltevretn,
En leven voor elkaar .
'k Verloor mijn lieven vader vroeg,
En fchreide bij zijn graf,
Maar 'k dankte ook vaak den goeden God ,
Die mij deez' moeder gaf.
Hoe leerzaam is haar voorbeeld mij ,
Hoe edel niet haar hart ;
Zij juicht, als andren blijde zijn ,
En weent bij hunne fmart .
o ! Als zjj , door een milde gift,
Der armen ziel verheugt ,
Dan zie ik, in haar vriendlijk oog,
Een traan van file vreugd .
(*) Redactear , die aan a a. A N c rl N T I E D B B G E R, baron hand en bijzoodere betrekkiagen in aanmerking nemende, gaarne alien lof gent, is echter
van meening, dat hare dichtjes, als zoodanig, op de eer, van bij den vreemdeling, zoo Diet als model, ten minfle als proeve to flrekken , om onze
verdienflen, ook in dit vak, buitenslands to doen kennen, geene voldoende
aanfpraak kunnen maken . Wil men Karen nederigen fiaot ook bier doen gel .
den ; wat gaat zulk eene captatio benevolentix den vreemdeling aan 9 En
daarom verblijdt bet hem , er to mogen bijvoegen, dat, naar zijn gevoel, de
bzkwame Overbrenger bier zijn oorfpronkelijke overtrof . Mgt de Heer
C L A V A It B A U eens zijn ongemeene begaafdheid in dozen to koste leggen
aan de zoo geestige Eeonomifche Liedjes van onto WOLFS en D B K E N, ook
bij one op verre na niet in verdiende eere gehouden!
MENGELW . 1835 . NO . 5 .
T
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Wat is zij zacht en gul van aard ;
Haar voorbeeld fpoort mij nn ,
Met hen, die minder zijn dan ik,
Ook minzaam otn to gaan .
Ik noem haar Moeder -- Moederlief,
Naar vaderlandfchen trant ;
Zij prent mij liefde en eerbied in
Voor eigen vaderland .
„ U ," - zegt zij dikwerf - dierhaar kind!
• Wier aanzijn mij verheugc,
„ U voed ik op - als 't Almagt wil • In vaderlandfche deugd .
„ Word eenmaal toch, 't geen moeder hoopt,
• En billijk van u wacht,
„ Word, door uw braafheid, ook eens de eer
„ Van Hollands Tchoon gellacht!"
o, Moederlief! hoop niet vergeefs,
Uw Dina mint de deugd,
En blijft daardoor gewis altijd
Uw bii,jdfchap en uw vreugd .
F . DE BOER

La tendre Fille.

Combien ne m'aime pas ma mere!
Et combien je 1'aime k mon tour!
1'Une est A 1'autre toujours chere ;
Notre existence est tout amour .
Bien jeune je perdis mon pere ;
Je pleural longtemps fon trepas ;
Mais pour m'avoir laisfe ma mere,
Mon Dieu, que ne to dois-je pas !
Son e.retnple initruit ma jeunesfe ;
Son noble coeur forme le mien ;
Dans le platfir et la tristesfe,
11 n'a qu'un but, et c'est le bien!

LA TENDRE I :ILLE.

2&3

Sa main fait-elle, a la mifdre,
Quelque prdfent confolateur,
Une larme, fous fa paupidre,
Vient m'asfurer de fon bonheur .
A la fois bonne et gdndreufe,
yes lecons me font une loi
De ne jamais dire orgueilleufe
Avec des gene - moindres que moi .
Je l'appelle Mdre-cherie,
C'est l'ufage fous notre ciel ;
Et mon amour pour rna Patrie
Est nd de fon coeur maternel .
,,
„
„
„

Chere enfant! dit-elle fans cesfe ;
Toi par qui roes jours font heureux ,,
Puisfd-je dlever to jeunesfe
Dans les vertus de nos aleux !

„
„
„
„

Tu feras alors , (j'ofe croire
Que mes voeux feront accomplis)
Tu feras 1'honneur et la gloire
Du beau fexe de ton pays!"

Mere, toujours, toujours cherie,
Jouis d'un espoir fi flatteur ;
Car to fille, route fa vie,
Fera to joie et ton bonheur!
AUGUSTE CI.AVAREAU .

AARDIGE WOORDSPELING VAN MEVROt7W DE GENLIS .

Lene

zeer bevallige jonge Dame, maar die weinig verfand
en nog minder fmaak bezat, beklaagde zich bij Mevrouw
D-E G E N I. I s , dat zij onophoudelijk door minnaars word ge
kweld . „ o, Mejufvrouw l" antwoordde deze glimlagchende,
„ gij kunt hen gemakkelijk verwijderen : ge hebt flechts to
„ fprekena !"
KLOPSTOCK'S SERE GEHANDHAAFD .

In een gezelfcnap werd eens eene nieuwe, ongemeen fraaije
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Ode Van K L 0 P S T 0 C K gereciteerd . Ben der toehoorders ,
een wijshoofd zonder fmaak of gevoel , gaf zijnen twijfel to
verflaan, of deze poezij wel Wt de veder van K L O P S T O C K
gevloeid ware . „ Ik wenschte," fprak een der aanwezigen,
• dat uw vermoeden gegrond ware , omdat wij alsdan eenen
• K L o P 3 T O C K to meet bezaten!"

SCHILLER'S KIESCH GEVOEL .

De Vorst der (Duitfche) Dichters , s C H I L L E R, werd eens
om een' bruiloftszang geplaagd. Te dier gelegenheid vroeg
hem een aardig, maar onnoozel, aankomend meisje : , Maakt
gij dan zulke mooije verzen?" - De befcheiden Zanger,
ten einde haar de ongepastheid dier vraag aan hemzelven to
doen gevoelen, vroeg baar op zijne beurt : „ Zijc gij dan
zulk een mooi meisje 2"
b
AAN DEN REDACTEUR DER VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN .

Mijn Heer de Redacteur !
afdrukken van mijn berigt wegens de overblijffe .
N a bet
der Gochifche Literatuur heb ik bet bedoelde werk

len
van Irrof. M A S S M A N N ontvangen, ten titel voerende
Skeireins aimaggeljons thairh . .Tohannen. Munchen. 1834 . Dadelijk bet woord niuklahs in bet achtergevoegde Glosfarium
opflaande, vond ik aldaar eene aanhaling uit GRIMM'S
Grammatik, II . 314, die, met eene kleine letter als noot
aan den voet dier bladzijde voorkomende, mij ontglipt was ,
en van den volgenden inhoud is : ,, Da klahs, in der ein• zigen Stelle Luc . X . 21, mir verdachtig ist, vermuthe
• ich ein noch dunkles oder entflelltes niukl-ahs mit unferer
• Ableitung ahs, dass den finn des Gr . v'zog [infans] wie„ dergeben foil ; etwa ni-ukl-ahs? un-mikil-ahs ware zu
„ kuhn . Oder vergliche fich niu-klahs, dem Altnordlichen
• ny-klakiun [recens natus] neuklangig?" Het blijkt hieruit,
dat ik de eerile niet ben geweest, die deze twee woorden
met elkander heb vergeleken . Aileen de Etymologie blijft
de mijne , en daar heb ik genoeg aan : want in welk verband
neuklangig met bet denkbeeld van kind zoude flaan, beken
ik niet to begrijpen . Eene vergelijking tusfchen mijn gevoelen
en dat van den onfterfelijken G R I M M is VOOr mij eene al to
harde proef ; in dit geval vrees ik haar echter niet . Dat de
kenners beflisfen
4 Maart, 1835 .
In het Motto boven het voorftuk van No .
ingeflopen van reviendra voor deviendra .

HALIIEKTSMA.

3 . Men;. is de erge drukfout

MENGELWERK .
VERHANDELING, OVER HET GEBRUIK DER EERZUCHT
TOT BEMOEDIGING DER DEUGD, BIJZONDER M-LT
BETREKKING TOT HET OPE° NBAAR BELOONEN
VAN EDELMOEDIGE EN MENSCHLIEVENDE
DADEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ : TOT
NUT VAN 'T ALGEMEEN.

Door
N . S W A R T . (*)

D

e liefderijke Schepper aller dingen heeft, ter bewaring en opkweeking van gevoelige wezens , tweederlei
prikkel in bet werk gefteld : dien des genoegens en der
finarte . Men mag net er voor houden , dat Hij alleen
den eerften zon hebben aangewend, indien Hij dien voor
alle gevallen toereikend had geoordeeld . Maar, zoudent
zoo vele dieren, als hun voedfel met moeiee moeten opfporen en bemagtigen , daartoe door de gedachte of bet
voorgevoel van bet aangename der verzadiging gebragt
worden , indien niet bet onaangename van den honger
hieraan to gemoet kwam ? Ook ter zedelijke vorming
van den mensch bezigt de Opperfte Liefde niet alleen
bet befchuldigend geweten, de fchande en zoo vele kwade gevolgen , aan de ondeugd verbonden , maar ook de
opgeruimdheid van den brave , bet vertrouwen en den
moed des regtvaardigen , zoo wel als bet gevoel van eer
en de vele , rijke vruchten der deugd . En zou bet niet
wenfchelijk zijn , dat de burgerlijke overheid en allerlei
ander gezag dit voorbeeld meer kon navolgen, dan men
doorgaans ziet plaats grijpen - dat de belooningen vermeerderd, de ftraffen verminderd konden worden ? Welk
(*) Voorgelezen in ilmfferdams Eerfte Departement, op
den 23 Maart 1835 .
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een akelig, bedroevend fchouwfpel leveren de laatften op,
hetzij wij deze bij de huifelijke opvoeding der min befchaafden uit allerlei fland, bij vlotelingen en krijgslieden, van vroegeren tijd , of op fchavotten en in gevangenisfen, zoo als die meestal zijn ingerigt, mogen waarnemen ! Rekenen wij het niet met regt tot de voordeelen van onzen tijd , dat deze itraffen , in de meeste der
genoemde omftandigheden , aanmerkelijk verzacht , en
door bemoediging , belooning, gepasten ]of en eer grootendeels vervangen, afgewisfeld en onderfteund zijn geworden ? En is het niet to wenfchen , dat dit Reeds
voortga, dat de ftraf meer en meer wegvalle, en gewillige gehoorzaamheid , met vrolijken moed , voor flaaffche vrees en zuchten in de plaats kome ? Is bet niet
een oneindig aangenamer fchouwfpel , den braven krijgsman b . v . met fierheid de teekenen zijner heldendeugd
op de borst to zien dragen , dan een' ander (wat men
voorheen toch alleen zag) de flavenketen en het merk
zijner fchande treurig to zien voortflepen ?
Ondertusfchen vinden wij menfchen, die deze verbetering niet willen erkennen - deels lofredenaars van
den ouden tijd en de voorvaderlijl e geftrengheid, deels
vreesachtigen, alsof fierheid en eerzucht onze jongelingfehap to zeer zou bezielen, beftrijders van onze Maatfchappij, of althans berispers van hare daden, omdat
zij de vlijt en deugd door uitgeloofde prijzen bemoedigt
en uitlokt ; omdat zij de fchooljeugd door boekgefchenkjes en loffelijke getuigenis, in plaats van plak en roede,
wil aangewakkerd hebben ; omdat zij edelmoedige bedrijven in het openbaar beloont, en, met meerdere of mindere plegtigheid, voor het oog der toegevloeide menigte
verhcerlijkt . t
Bet is mijn oogmerk , G . T . , over het eene en andere iets to zeggen, maar mij wel inzonderheid tegen
de klagten en bedenkingen to verzetten , die ten opzigte
der bekrooning van edelmoedige en menschlievende daden bij herhaling zijn in het midden gebragt . Ik ftel mij
to dezen einde de beantwoording van drie vragen voor

TOT 13EDIOEDTGIN G DER t EUGD .

267

a. Is het raadzaam en veilig, van den prikkel der eerxucht gebruik to maken , om bet goede to bevorderen ?
b . Is bet gepast en goed to keuren, dat dit zoo veelvuldig gefchiede , ten aanzien der redding uit allerlei watersnood, als werkelijk bij de Maatfchappij plaats heeft?
c. Mist dergelijke bekrooning haar doel , en kan bet
zelfs geene deugdzame of menschlievende daad geacht
worden , zoo de bedrijver, wien bet eerloon wordt toegekend, in zijn doorgaand levensgedrag voor geen braaf,
naauwgezet , voorbeeldig man to boek ftaat ?
Het onderwerp words op deze wijze wel zeer bepaald,
en in veler oog misfchien van minder algemeen belang .
Doch men neme in aanmerking , dat bet evenwel op beginfelen aankomt, en dat alzoo onze Maatfchappij, benevens andere Maatfchappijen, ons landsbeftuur zelfs, en
in 6cn woord onze tijd en tijdgeest er in betrokken is .
Ja , wanneer ik dit in aanmerking neme , dan zou ik
fchromen, zoo groote zaken in bet openbaar to behandelen, indien ik alle ftraks genoemden niet veeleer als
getuigen voor, dan wel tegen mijne zaak had aan to merken .
a. Is bet raadzaam en veilig, van den prikkel der eerzucht gebruik to maken , om bet goede to bevorderen ?
Hetgeen men hiertegen inbrengt , zijn de gevaarlijke
eigenfchappen en uitwerkfelen der eerzucht . Van dezelve tech beweert men , dat zij doodelijk is voor onze
tevredenheid en rust , dat zij tot ligtgeraaktheid en wrevel, tot nijd en wraak, tot heerschzucht, pronkerij,
verkwisting en oneerlijkheid verleidt , en ons onzen toe .
ftand , als afhankelijke fchepfelen , onze verpligting tot
dankbaarheid en ootmoed jegens God en den Verlosfer
doet uit bet oog verliezen . Eene zware befchuldiging
voorwaar , en die wij niet geheel , neen , die wij geheel
niet willen ontkennen . Het is zoo , de ingenomenheid
met zichzelven , de trotschheid en opgeblazen waan behooren tot de hatelijkfte en onnatuurlijkfte gebreken van
den mensch . En de lieve nederigheid , de eenvoudige
kinderzin, de ootmoedige godsvrucht zijn eigenfchappen,
U 2
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welke ieder regtfchapen man moet hoogachten . Komt
bet er op aan, om deze in hare reinheid, niet als fchijn
en klatergoud , als een aangenomen kleed en bijzonderen
dekmantel des hoogmoeds (gelijk ze dikwerf zijn) to bevorderen, niemand is eer gereed, dan de Maatfchappij
zelve , om hiertoe door werkjes over de zelf kennis en
allerlei deugd en godsvrucht vlijtig mede to werken .
Maar men neme wel in aanmerking , dat wij van het
gebruik der eerzucht, niet van haar beftaan, van rigten en beituren, niet van opwekken en prikkelen fpreken. De Algoede Maker heeft bet noodig gevonden ,
zekere fterke neigingen in onze borst to plaatfen , die
zich naarmate der omftandigheden ontwikkelen en de
eene of de andere rigting aannemen . lk wil niet ontkennen, dat opvoeding en onderwijs haren groei kunnen
bevorderen of tegenwerken . In bet algemeen zal men de
eerzucht steeds daar bet krachtigst en bet werkzaamst vinden, waar bet leven, de bedrijvigheid en infpanning tot
allerlei doel in eene maatfchappij of een bepaald tijdperk
de meeste opwekking hebben gevonden . Doch overal
ontdekken wij fierheid en hoogmoed, gevoel van waarde
en opgeblazenheid . Deze boogt op jeugdige kracht of
fchoonheid, die op rijkdom of aanzien en oudheid van
geflacht ; en de zucht, om door zulke voorregten hooger to ftijgen , voert menigmaal tot ligtzinnigheid , tot
woestheid, tot ijdelen pronk en verkwisting . De Vorst wordt
een dwingeland, een veroveraar, een monfter, ja de geleerde zelf een laffe pedant of een ondragelijke, die zijne
pen in galle doopt, en de eenvoudige onderwijzer, de beftemde vormer der jeugd een dwaas ! En letten wij bepaaldelijk op hen, die van alle befchaafde opvoeding en onderwijs verftoken zijn gebleven ; die met foortgelijke werkzaamheid , als onze Maatfchappij bedoelt, den openbaren fpot drijven - op woeste en berooide knapen
(niet altijd uit den laagften ftand) , bij drinkgezelIchappen en plaatfen, waar de kivade zaruenfprekingen de
goede zeden bederven ; wij hooren er, boven alles, ijdcl
gefnork, roem op beestachtige onmatigheid en vroegere
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fchanddaden , wedflrijd om elkander in zulken lof to
overtreffen , befchaming van den minbedorvene en opwekking zijner eerzucht, om hem in het kwade mede to
flepen . Zoo groeit de plant van zelve , door de omftandigheden gevoed en geleid, niet zelden geheel verkeerd
en averegts op . Ja, de jammerlijkfle verwarring van
denkbeelden neemt fchande voor eer .
Dit is niet het gebrek van onzen tijd , G . T . , maar
van alle tijden . In fommige opzigten, zou ik zelfs dur=
ven beweren, zien wij hier groote verbeteringen tot Eland
gebragt . De onderfcheidene rangen en ftanden in de
maatfchappij zien niet meer met zoo vele verachting de
een op den anderen neder , alsof zij , naar de fabel der
Hindous , deze uit de herfenen , die flechts uit de benedenfle deelen van B R A AI A gevormd, en niet alien kinderen van d6nen vader waren . Vorst en onderdaan , edel
en onedel , geleerde en kunflenaar zijn elkander merkelijk genaderd . Waar in ons rijk de landbouw hoofdbron
des beftaans is, char vooral is ook de landman geacht
en die achting waardig . En de fchoolmonarch , gelijk
men hem fpottend plagt to noemen, is niet meer de
vreefelijke , zoo lang de fchooltijd duurt , en de belagchelijke , nadat men zijner roede is ontwasfen , maar
bij en na den leertijd de vriend zijner kweekelingen .
Het kan zijn , dat wij hier flechts eene verandering
en geene vermindering van verkeerden waan aantreffen . Ik wil onzen tijd niet to zeer bowen andere verheffen . Het ontgaat mij in het bijzonder geenszins , dat
de jeugd niet zelden to trotsch het hoofd verheft, zich
op nietigheden, j a op niets, niet weinig laat voorftaan,
en al to dikwijls den eerbied uit het oog verliest, welke
haar jegens ouderen van dagen voegt. Maar (om niet to
zeggen, dit is het ongelukkig gevolg van den overgang uit
minder' tot beter' toeftand : wanneer er geene ouders meer
zijn zullen , die het verbeterd onderwijs misten, dan
zal de zelfverhefftng, die zich hierop grondt, van zelve
vervallen .) och, mijne tijdgenooten, (laat de zedefchriften van vroegere dagen op -- let op den hoogen lof,
met welken de uitzonderingen op het aigemeene gebrek .
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to dezen worden ontvangen ; ja herinnert u uwen eigen
tijd en jeugd . Zou S A L O M O niet nogmaals regt hebben : hetgeen er geweest is , dat zal er ztin , en er is
,Pets nieutirs onder de zon 2 Ik voor mij ten minfle
ken vele edele jongelingen en aankomende mannen , welken ik dat verwijt niet gaarne zou toevoegen . En werd
fours mijne verontwaardiging over hunnen dwazen overmoed gaarde, niet mindere malen althans was bet een geheel ander gevoel , dat hun gedrag nlij inflortte .
Maar bet zij zoo, dat de eerzucht in dezen tijd bijzonder opgewekt zij . Ons vaderland heeft op nieuw
een eigen , onafhankelijk beflaan . Onze jonge manfchap ,
geroepen om 'hetzelve to verdedigen , heeft zich van die
taak zoo loffelijk als voorfpoedig gekweten . De herinnering van Neerlands oude grootheid is bijzonder opgewakkerd . En zelfs buitenlanders hebben den lof, zoo
van bet tegenwoordige als voormalige IIolland , verkondigd . Handel en zeevaart z1jn war in drukke working ,
en geene kust, of zij aanfchouwt onze vlag, geene landflreek, of velen onzer welonderwezene jongelingen en
tnannen bezoeken, onderzoeken en bef'chrijven dezelve .
Over gansch Europa, en zelfs verder, is bijzonder
leven, woeling en flreving verfpreid ; en wij deelen
daarin alleen ten goede , om Vorst en vaderland bij to
ftaan , en van Vorst en vaderland bet allerbeste to denken , to fpreken en to verkondigen . Het zij , zeg ik,
zoo , dat dit alles ons tegen de kwade gevolgen der eerzucht moet doen waken ; moet zulks dan beflaan in bet
doovcn, in bet verfinoren en verdrukkcn van dezen edelen aanleg ? Ja, edele aanleg, G . T . ! want menige
andere drift , in de menfchelijke borst befloten , moge
op geluk , op huifelijk en maatfchappelijk geluk en welvaart doelen , de eerzucht heeft hooger beflemming ; zij
kan alle floffelijk voordeel verachten , zich met edelers
dan rijkdom of zingenot voeden , de volmaaktheid ten
onmiddellijken voorwerp barer bejagingen hebben . De
lijbel fpreekt van eene eere Gods, als bet doel der
fchepping - eene eer , aan c H R I S T u s v oorgefleld ,,
onu welke Hij het kruis verdroeg en de fchande (bij dwaae
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menfchen) verachtte. Ja , openen wij bet wonderboek
van j o A N N E s , om een' blik in de hemelfche gewestee
to flaan , wij zien er de martelaren voor de waarheid ,
met feestkleederen verfierd en palmen in de hand , de
eer der Goddelijke tegenwoordigheid genieten . En wat
wij er treffends en heerlijks vernemen , dat is prijs en
eer , lof en aanbidding , die zich van alle kant doen
hooren en aanfchouwen . Zoo weinig is de eer bij bet
Christendom in minachting . Zoo min is bet voor den
beelde Gods onvoegzaam , naar eere to ftreven . Neen ,
er is geen zaad, door God in onzen boezem geftrooid,
dat niet welig zou mogen opfchieten . Wie dacht er immer aan , de liefde , van welke V 0 N D E L zingt , dat
geene Gods liefde nader komt , in to toomen en to verzwakken ? Wie beftreed niet to allentijde flechts hare
ontaarding , in woesten wellust vooral , en ftookte bet
hemelsch vuur der refine min flechts to meerder aan ?
Ja , wat ons to dezen eeniglijk overblijft om to doen ,
dat wil de Maatfchappij met hare vereering van edelmoedige en menschlievende daden . Zij wil op de ware
eer oplettend maken ; zij wil deze aan de deugd, waartoe zij behoort, verbinden . Zit wil door haar de menfchenliefde opwakkeren, bet behoud van menfchen en
menfchengeluk bevorderen , bet nut van 't algemeen dien
krachtigen en fchoonen fteun leenen . Gewis, de gedachte kwam bij haar niet op, dat zij in dezen to veel
kon doen ; dat zij eene foort van razernij , of noem bet
dweeperij , der menfchenliefde zou opwekken ! Neen ,
wanneer zij op de geringheid barer belooning -- eenige weinige guldens, of een eenvoudige zilveren gedenkpenning,
weiken men niet openlijk ter fchouw mag dragen - hare
oogen floeg , dan vreesde zij veeleer , dat fchippers en
visfchers, dienstmaagden en ambachtslieden , die veelal
met getuigfchriften en openbare vergaderingen weinig ophebben , daardoor to min zouden worden aangemoedigd .
En , is dit anders uitgevallen , zien wij groote waarde
aan ons getuigenis en onzen eerpenning hechten, bet
is , mijns oordeels , omdat bet gevoel der natie meer en
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meer befchaafd en veredeld is , omdat onze Maatfchappij , als de kweekfler van allerlei goed , wijd en zijd
hoog geeerbiedigd wordt . Doch , dat de nationale deugd
hierdoor zou ontreinigd, de Christelijke ootmoed tegengegaan, de ware nederigheid verbannen worden, Medeleden ! gelooft bet niet : de brave ziet zich door elke
vereering ligt befchaamd en tot zijn hart bepaald` ; wat
hij tot fland.bragt, bet was met Gods hulpe , en wat hij
goeds moge verrigt hebben , o ! bet is zoo weinig tegen
zijne fchuld, zijne tekortkoming aan pligt . En , zoo
fomtijds een ijdele pogcher (fchoon deze zelden iets belangrijks verrigten) op eene ontvangen medaille floffen
mogt , zoo zij hem zelfs tot erger kon vervoeren - ei !
waar groeit geen onkruid onder de tarwe ? maar wie kent
ook de waarfchuwing van den wijsflen der menfchen
Diet : zorgt , door to veel to willen , niet de tarwe met
het onkruid uit to rukken ?
b . Is bet gepast en goed to keuren , dat de bekrooDing van edelmoedige en menschlievende bedrijven zoo
zeer algemeen aan redders uit bet water ten deel valle ?
Ziet daar onze tweede vraag , op de aanmerkingen , zoo
niet op de fpotternije .:i van velen gegrond .
Ik weet niet , of de voor- en inflellers van dit gebruik
aan eene bijzondere foort van liefde en opoffering voor
den medemensch hebben gedacht . Ware bet zoo , bet
zou onze verwondering niet behoeven op to wekken .
Ieder land heeft met eigenaardige gevaren en rampen to
worflelen . Zwitferland heeft zijne fneeuwvallen , en de
monniken op den St. Gothard gaan met afgerigte honden rond, om verdwaalde en verkleumde reizigers op to
fporen . In fommige fireken heeft men zich tegen allerlei
fchadelijk gedierte in acht to nemen ; in andere tegen
woeste roovers , en in de 1Irabifche woestijn beflaat geen
uitftekender deugd, dan die der herbergzaamheid . Hier
braakt de aarde vuur en vlam , en daar verzwelgt en
verfmoort zij vele nijvere werklieden , die de kostbaarfte
bezittingen aan hare ingewanden moeten ontrukken . Ons
land wordt voor cen groot gedeelte door de zee be-
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fpoeld , van rivieren , kanalen en grachten doorfneden ,
met meren en plasfen afgewisfeld . Zij zijn de voorname
grond van ons beftaan , onze welvaart en roem in de gefchiedenis . Zij leveren ons vuur aan den haard , lekkernij voor rijk en arm op tafel , en fchenken ons ligt
die kenmerkende zindelijkheid , waardoor wij in onze
lage , moerasfige oorden toch zoo gezond en vrolijk leven. Ja , zoo zeer is bet varen bij ons dagelijl sch
werk , dat welvaren gezondheid , welvaart voorfpoed 1
maar gevaar ook den nood aanduidt, die ons dreigt to
overvallen . Waar beflaan gevaarlijker, dan onze zoo
druk bezochte kusten ? Nadert wel ooit een winter of
voorjaar, dat wij niet voor algemeene of bijzondere
overftroomingen beven ? Loopt er bijna een jaar ten
einde, dat zoo vele wateren, aan .wier oever wij woven, door de koude gef}old, niet tot ijsvreugde uitlokken en telkens wear vele flagtoffers vorderen ? Geen
wonder voorwaar , zoo de menfchenvriend, de bedachtzame op bet nut van 't algemeen , de oogen bijzonder
op dezen toeftand had gevestigd ; zoo hem de herhaalde
berigten
van jammerlijke ongelukken , van vreefelijke
nooden zoo wel , als zeldzame reddingen en edele bemoeijingen, daartoe hadden opgewekt, om dit zoo veel
mogelijk to bevorderen ! Het ligt toch in den mensch ,
dat hij aan alles gewoon rake ; en zou bet inzonderheid
vreemd zijn , zoo de ruwe kustbewoner, die al zoo menig fchip en zeeman door de baron zag verflinden , zoo
de fchipper en anderen, die vaak met eigen nood de
handen vol genoeg hebben, met zekere koelheid begonnen
to berekenen , of er voordeel bij de toegebragte hulp
was to wachten ? Zou bet zoo vreemd zijn , zoo bet
gevoel van betamelijkheid, van loffelijkheid en verdienfte
bij dergelijke lieden veelal to zwak bevonden wierd, om
eigen nood en gevaar voor anderen ten beste to hebben ?
Zou dit vreemd zijn , bij de ondervinding , dat de geredde , even als hij aan duizend gevaren blootgefteld ,
en fchaars met zacht gevoel bedeeld, zijne verpligting
vaak al fpoedig vergat, en noch belooning noch zelfs
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hartelijke loffpraak meer voor hem over had ? Geen
wonder dan , zeggen wij , zoo de menfchenvriend , de
menfchenkenner voorflelde, door bet uitloven van eerloon , in bet openbaar gefchonken , bet verftorven gevoel op to wekken , bet pligtmatige en betamelijke van
edele daden beter to doen inzien , den aarzelende door
den opgehangen krans to bemoedigen en to fterken , en
daar , waar jeugdig vuur of Route baatberekening een'
enkelen ongelukkige redde, een' wedftrijd van menschlievendheid to doen ontftaan .
Het is echter even mogelijk, dat men flechts in bet
algemeen edelmoedige en menschlievende bedrijven heeft
willen uitlokken . Althans , reddingen bij brand, uit
diepe putten of andere gevaren , edelmoedige bijftand in
bet ongeluk en opofferingen van verfchillenden aard zijn
door de Maatfchappij bekroond . En wanneer befinettelijke en kwaadaardige ziekte ganfche fteden en landitreken teisterde, dan fchonk zij gaarne haar eermetaal aan
beoefenaars der geneeskunde en zoo vele anderen , die
trouwe en belangelooze dienf'en in bet ongeluk hadden
bewezen . Maar de ondervinding zelve heeft bet veld
aangewezen , waarr zich de menschlievendheid en edele
zelfopoffering van den Nederlander inzonderheid kan
doen kennen . Het water , bet water is bet , dat ons
gedurig beflrijdt en belaagt - gelijk wij bet op onze
beurt beftrijden , in teugels breidelen , in gareelen fpannen , om ons de onderlinge gemeenfchap en die met de
verfe kusten gemakkelijk to maken
c . Mist dergelijke bekrooning haar doel , en kan bet
zelfs geene deugdzarne noch menschlievende daad geacht
worden, zoo de bedrijver, wien bet eerloon wordt toegekend , in zijn doorgaand levensgedrag geen braaf
man is?
Ziet daar onze laatfte vraag ! Ziet daar de bewering,
door welke men inzondcrheid bet tegenwoordig gebruik
en de voorname bepaling tot redders uit bet water meent
to moeten gispen . Het is, beweert men , veelal niet
clan eene opwelling van drift, dan zekere flout- en roe-
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keloosheid , die zoo velen aanfpoort , om levee en gezondheid voor anderen to wagen . En menigeen , al be.
duidt zijne daad ook niet veel , beroemr zich daarop
vervolgens , als op een heldenftuk -- hierin geftijfd door
de eerkroon , welke hem de Maatfchappij toekent , om
al meer en meer tot roekeloos zelfvertrouwen en ijdeleu
waan vervoerd to worden . En het is daarom , dat mere
lof en loon der Maatfchappij meer aan Rule deugd, aan
onopgemerkte dienften en opofferingen in bet huifelijk
en gezellig leven wil hebben toegekend , omtrent welke
geen twijfel beftaat, dat zij uit eene reine bron zijn
voortgevloeid . Staan wij bij de befchouwing van deze zwarigheid en nieuwen voorflag nog eenige oogenblikken ftil .
Onder alle verfchijnfelen , welke ons de menfchenwereld oplevert , is er voor mij naauwelijks een zoo verblijdend , dan dat , op het gezigt van nood en gevaar ,
waarin zich iemand bevindt, meestal de geheeie wereld
toefnelt , om hulp en redding to bieden, Ja , zie ik
daarbij den woesten knaap , wien men bezwaarlijk d6ne
zachte aandoening zou toekennen , zijn lieffte genot vergeten, om onvermoeid en met gevaar zijns levens bijftand
to bieden, dan vervult mij cene dubbele vreugd . Ik
roep dan met S A L o M 0 uit : God heeft de mcnfchen
regt gemaakt !
maar z,2J hebben vele vonden gezocht . Het koude nadenken ; de oplettende berekening
van fchade en gevaar , bij de toegebragta hulp to lijden ; de levendige voortlelling van ongemak en vermoeijenis , -- ziet daar , wat velen belet , dies eerften indruk
to volgen . t En zullcn wij dit deugd , dat ijdele roekeloosheid noemen ? Verre van ons die gedachte ! Her
is de fiemme Gods, die item : hebt oven naasten lief,
als uzelven , en : wat gt~ wilt , dat u de mcnfchen zullen doen, doet gi hun ook desgel! ks , welke in de eerften fpreekt . Men moet echter al zeer onbekend zijn
met de omftandigheden van vole reddingen , om deze
voor eene zoo zeer vlugtige, haast voorbijgaande aandoening to houden . En zij het ook fomtijds het geval ,
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dat bet voorwerp onzer belooning niet tot de tille, geregelde en nederige menfchen behoort , aan welke de
Maatfchappij zoo gaarne haar loon befteedt ; blijft bet
bedrijf daarom niet edel , niet aanmoedigingwaardig ?
Moest geen held, fchoon hij zijn bloed telkens voor bet
vaderland gewaagd, voor bet vaderland gellort heeft,
door den Vorst met ridderkruis en hoogen rang beklecd
worden , omdat dat bloed hem to onrustig in de aderen
kookt , Gm , als een ftil burger , alleen de zachte genoegens der huifelijke gezelligheid to beminnen? Ja,
zoo de eer bij deze lieden meer dan bij anderen geldt,
zal men zulk eene krachtige drift niet aangrijpen, om
ben aan de deugd to verbinden , om hun , zoo zij roem
willen bejagen , then Etr to doen vinden , waar bet goede
to werken is?
Doch men bedriegt zich zeer , wanneer men waant ,
dat inzonderheid zoo luchthartige , luidruchtige en winderige lieden de mannen zijn , die zich onzer bekrooninge waardig maken . Dat wilde vuur flaat maar al to
veel in ijdele vlammen uit ; terwijl de koesterende gloed
van ware deugd en menfchenlicfde in de fcille borst huisvest . Meestal vergezelt bet getuigenis van onberispelijke en zelfs loffelijke zeden het bewijs voor betoonde
menfchenliefde . En wie waant, dat op bet een noch
ander veel ftaat zou zijn to maken, dat luid gefchreeuw
bij bet yolk, ligtgeloovige partijdigheid bij de Departementen en andere Autoriteiten , ligtzinnigheid eindelijk
bij de laatfle beoordeelaars nip en groen , gelijk men
zegt, onder de gewaande helden der deugd opneemt ;
hij aanfchouwe velen der bckroonden op onze jaarlijkfche
vergadering, en zegge , of ijdel gefndrk en Route ~,elfverhefflng op die eenvoudige gezigten, bij die bijkans
verlegene menfchen to zoeken zij !
Maar bet zijn, gelijk wij zagen, eene geheel andere
foort van daden en eigenfchappen , welke men door openbare belooning vooral meent to moeten aanmoedigen . Het
zijn de zoogenaamde ftille , huifelijke deugden . Van
deze toch wordt to regt beweerd , dat zij in vele op .
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zigten de wezenlijkfte zijn . Langdurige, groote opoffering, zonder eenige bekendheid, zonder eenige praal
naar buiten , getuigen van de grootfte zuiverheid van beginfel , en misfen vaak alle loon . Zoodanig gedrag in
het licht to ftellen, zulk een hart de verkwikking to
fchenken , welke de goedkeuring der verftandigen en braven met zich voert , dat eerst fchijnt een regt verdienftelijk werk, eene noodige en nuttige aanmoediging 1 Zoo
fchijnt het inderdaad, M . H . Maar is het ook een valfche fchijn, een vrome wensch, of zelfs zoodanig dwaallicht , als ons op geheel verkeerde paden zou kunnen
voeren ? Hetgeen mij hiervoor doet vreezen , is vooral
tweederlei . Vooreerst , hoe ontdekken wij hier de regte
verdienfte ? Hoe ontgaan wij partijdige opgaven ? Hoe
onderfcheiden wij ware deugd , die op de proef beftaat ,
van natuurlijke goedhartigheid en andere eigenfchappen,
welke van de omftandigheden eene heilzame rigting ontvangen , en , in andere betrekkingen gebragt , fours al
haar glans en good zelfs verliezen ? Ten andere , zoo
het inderdaad deugd , ftille , onbekende deugd is ; zal zij
dan haar loon misfen ? Zal zij then niet grootendeels
in de onbekendheid zelve zoeken ? En , zoo gij haar
van uit de fchaduw des huifelijken daks to voorfchijn
brengt , om ze in het licht to doen pralen , zult gij ze
dan niet befchamen en bedroeven , of wel van hare voornaamfte fchoonheid , de onkunde harer eigene voortreTelijkheid, geheel berooven ? Flier toch is het een geheel
andere lof , dan welke den edelmoedigen redder uit oogenblikkelijken nood to beurt valt . Voor zoo ver deze lalatfte uit eene zekere natuurlijke aandrift , zonder dadelijk
inzigt van het gevaar, to werk ging, is hij zelf terftond
gereed , een goed gedeelte aan de ontvangene loffpraak
to onttrekken . Ook gefchiedde zijne daad in het open,
War : het eermetaal en de plegtige viering van zijn bedrijf zijn flechts eene herhaling en wettiging van den lof
en dank , hem door geredden en aanfchouwers dadelijk
toegebragt . In de bedoelde gevallen daarentegen is de
verandering plotfeling ; de vergetelheid wordt roem , de
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verachting ligt openbare eer . . . . en waar is een hart ,
voor zoodanig iets gevoelig , dat er niet onder lijde ?
Ja , bier, bier fchijnen mij die gevaren to ontftaan ,
welke van de bekrooning der edele daden in her algemeen wordt gevreesd . En , viel er ook maar een tiende
gedeelte van de cerbelooningen aan zulke ftille deugd to
beurt van hetgeen wij gewoonlijk aan openbaar moedbetoon en menfchenliefde toewijzen, ik zou vreezen ,
dat her met waarachtige deugd bij ons to niet liep , en
ijdel gezwets meer en nicer hare plaats ging vervangen .
Ziet daar, G . M . , war ik niet ongepast vond , u bij
deze laatfte fpreekbeurt in bet Departetnent voor to houden ! Al war eenigen tijd beflaat, dat vindt berispers ,
dat ziet zich van eene of andere zijde (want alwat menfchelijk is , heeft eene zwakke) bij herhaling aangevallen . ti M den voorftander van zulk eene zaak , die deze
berisping niet in den wind flaat, die er voordeel mede
doet tot verbetering ; maar wee den onvoorzigtige en
karakterlooze , die haar daarom dadelijk . omverre werpt
IHet is den menfchen maar al to zeer eigen , telkens weir
in een antler uitertle to vervallen . Her opkomend geflacht , dat de beftaande gebreken ziet , maar de vroegere
niet voor oogen heeft , befluit al ligt tot herfcheppingen , die bet ergere voor her gebrekkige in de plaats
ftellen . Eene halve eeuw geleden fcheen de mensch in
alien opzigte to diep vernederd , to fel gedrul t to zijn ;
vreefelijke omwentelingen waren bet gevolg van deze
overtuiging, die nog niet ophouden, in vele linden en
hoofden der menfchcn to woeden . WVij deelden voor
een' tijd in dezclve , maar zagen federt lang cen gelukkig
evenwigt herield. En vooral die mannen , welke de
mindere f'anden door onderwijs en aanmoediging ter deugd
verheffen en gelukkiger maken wilden , bevalen deze tank
eener Maatfchappije , welke door her ganfche land , uit
de kundigfl :en en besten to zaam gefteld, een aanhoudend
opzigt over bet weriz houdt . Geene verkeerde rigting ,
geen to welige groei van bet een , noch verachtering van
her ander, blijft bij haar onbemerkt en onbefIreden . En
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wie bier den omwentelaar wil fpelen ; wie meent , ook
dit gebouw, als een werk der duisternis, van vroegere
verbijstering, to moeten omverhalen of in een geheel ander lets hericheppen , die toont , min door de ondervinding en onpartijdigheid beftuurd , dan door allerlei wind
der leering geflingerd to worden .
Ik kan niet eindigen, waarde Medeburgers , zonder
nog eens op bet bepaalde punt der belooning van edelmoedige en menschlievende daden terug to komen . In
Griekenland kende men- wedfpelen van hardloopers en
paardenmenners, van worftelaars en anderen, die in vitcgheid en kracht uitmuntten . Derzelver openbare bekrooning trok de aandacht der geheele natie , en fteden verhieven er zich op , wanneer haren bewoner de lauwerkrans ten deel viel, ja zij rigtten daarvoor wel eens
flandbeelden op . Elders zijn bet de kunften en wetenfchappen , die eene ftrijdbaan voor bekwaamheid en vlijt
openen . En bet eeregoud , maar vooral de faam , die
de overwinning door heel de letterwereld uitroept, ftrekken ten fpoor en loon der verdienfte . Doch, wat voegt
zoo zeer eener Christenmaatfchappije, eener Maatfchappije
tot Nut van 't Algemeen , als der menfchenliefde , den
cooed en der volharding, die leven en bezitting der burgers
redt , den welverdienden lof to brengen ? `Vat voegt zoo
zeer eener Maatfchappije, die vooral de geringere ftanden
verheffen , befchaven , tot betamel ;jke gevoelens en edele
menfchelijkheid wil opvoeren , als derzelver groote daden, die elders weinig loon of lof ontmoeten, in bet licht
der eer to iellen ? Is de held , die behoudt , grooter ,Y
dan de held, die verwoest, waarom zou dan de krijgsman alleen op zijnen lauwer mogen verwijzen ? Neen,
G . T . , is de menfchenliefde in ons land to algemeen,
om gul met haar loon to mogen zijn ; is bet van belang,
den waren held der deugd onder zoo velen , die flechts
bet gewone , fchoon daarom niet min edele , verrigtten ,
trefend to doen uitkomen - welaan , men wijzige bet
werk ; maar wie bet wraakt en weren wil, die heeft den
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geest , die kent den geest der Maatfchappij niet , noch
zal haar doel helpen bereiken .
.danmerkingen .

(B1 . 266.) Schoon een bepaald fluk de aanleiding tot deze
Verhandeling is geweest, zoo is bet er verre af, dat ik de
inbrengers daarvan met deze namen van vijanden enz . bedoel . Men kan tot zekere mate worden medegefleept in eenen
zin, die de onze geenszins is .
Mijn oogmerk is ook niet, eenig voorflel tegen to werken .
Ik wenschte alleen (perfoonlijk , fchoon tevens als vriend en
voorflander van een Genootfchap, dat ons land en onzen
tijd vereert) mijne gedachten to zeggen op de vraag : of de
belooning van edelmoedige en menschlievende daden , zoo als
die thans b j de Maatfchappij plants beef t , aan het doel barer injielling wet beantwoordt . Ik houde deze gedachten geens-

zins voor onwederfprekelijk, maar hoop, dat ze even min
geheel ongegrond en der nadere befchouwing onwaardig zulten geoordeeld worden .
(Bl . 275 .) Men kan mij de bedoeling niet toekennen, dat
al.le deelnemend, menschlievend en edelmoedig gevoel aan
den invloed en bet befluur des verflands zou moeten onttFokken zijn ; dat de huisvader niet zou mogen berekenen,
of hij veelligt oneindig meet menfchenheil op bet fpel zet,
dan hij kans heeft to winners . . ., maar . . . . wij behoeven de
toepasfing niet to makers .

GROOT COUR,

TE WASHINGTON, BIJ DEN PRESI-

DENT DER VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAbIERIKA, JACKSON .

I

k bleef niet in gebreke, zoodra ik to Washington aan1 warn , den Prefident J A C K S 0 N mijne opwachting to
Ipaken . Hij zeide mij , dat hij zich federt eenige dagen
i iet wel beyond ; en , daar des volgenden daags eene
openbare opwachting plaats had, wenschte hij heden
avond vroegtijdig zich ter ruste to begeven, ten einde
tot de vermoeijenisfen van zulk een Cour krachten to
verzamelen . Ik maakte alzoo mijn bezoek zeer kort, begaf mij des anderen daags mede derwaarts , en vond de
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zaak beiangrijk genoeg, om een kort verilag daarvan openbaar to maken.
Bij mijne intrede waren reeds twee a drie groote zalen met menfchen gevuld . Nook nog heb ik eene bijeenkomst gezien , zeldzamer en bonter zaamgefleld . Natuurlijk zag men bier Generaals, Scheepsbevelhebbers ,
Ambtenaren van allerlei aard , vreemde Gezanten , Leden van bet Congres , enz . ; maar deze alien verloren
zich fchier in een' zwerm van vrouwen in elken leeftijd,
van vrolijke vijftienjarige meisjes tot gekromde weduwen
van 70 jaren , waartusfchen zich (deels uit afgelegene provincien gekomene) Majaors in kielen, die een' zeer ongevalligen brandewijns- en tabaksgeur van zich gaven ,
verdrongen , en achter hen hunne vrouwen in katoenen
kleedjes , met groote ringen in de ooren , haren bruingeroosten hats en nek met veelkleurige glazen paarlen omhangen. Verder eene menigte welgezetene boeren , desgelijks met vrouwen en dochteren uit alle flreken bier
verfchenen , om hunnen Prefident hunne opwachting to
maken , en zich op hot fpektakel van zulk een gezelfchap
to vergasten . Allen kon men bet duidelijk aanzien , dat
zij zich bier geheel op hunne plaats achteden . Boven .
then beyond zich bier, uit de fleden, eene even groote
menigte rijke kooplieden en kleine kramers, tappers,
Advocaten en handwerkslieden van allerlei foort ; ja zelfs
bet Janhagel fcheen zijne vertegenwoordigers naar deze fchitterende verzamelplaats to hebben gezonden . Wel had ik mij
bier een buitengewoon mengelmoes van menfchen voorge .
fleld , maar had toch dat , wat ik aantrof , niet kunnen
droomen . Ik vertrouwde naauwelijks mijne oogen, toen ik
bier menfchen zag, die niet alleen met bet zweet en flof
van hun dagelijksch beroep bedekt waren , maar , zoo 't
fcheen, opzettelijk deze loffelijke blijken hunner arbeidzaamheid eene ganfche week lang voor dit feest hadden
opgegaard . Ik zag fmids , die blijkbaar z66 van bet
aanbeeld kwamen ; ik zag molenaars en bakkerS , die aan
elk, wie met hen in onvrijwillige aanraking kwam , een
bMENGELW . 1835. NO . G .
V
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ftaal van hun bedrijf overdeden : maar, wat mij onder al
deze verfchijnfels het meeste trof, was een groep Ieren,
die aan een kanaal arbeidden . Deze lieden, die zeer aan
vrijheid en gelijkheid gehecht fchenen , hadden blijkbaar
voorgenomen , hun voorregt op eene in het oog vallende
wijze to doen gelden ; immers zij waren zoo fmerig mogelijk bier verfchenen, en ik bemerkte klaar, dat zij er
hun werk van maakten , zich tusfchen de aanzienlijkfte
perfonen to dringen, en dezen , op eene onbefchofte manier , op ribbenitooten to onthalen .
Inderdaad, men kan zich niets onaangenamers verbeelden , dan zulk een gedrang ! De hitte in de zalen was
ondragelijk ; een walgelijke reuk belette fchier adem to
halen . Ik deed echter mijn best , om door de menfchenmasfa heen to dringen . Dit was eene zware taak, die
niet dan uiterst langzaam kon volbragt worden . Slechts
van tijd tot tijd konde ik, rugwaarts, vooruitkomen ; en
zoo beyond lk mij , zonder dat ik bet zelf wist, eindelijk, in de laatfte zaal, bij den Prefident .
De acme man beyond zich in een' afgematten toeftand,
en het kostte hem eene zigtbare fpanning, de pligten van
dezen dag to vervullen , welke ik voor de lastigite en
onaangenaamfte houde, met zijne hooge waardigheid verbonden . Die betrekking dwingt hem , met menfchen to
fpreken, welken hij (noch zij hem) niets to zeggen heeft,
en lieden de hand to drukken , bij wier aanraking , in
meer dan a ne beteekenis, eenige voorzorg even noodzakelijk als wenfchelijk fcheen . Hij volbragt evenwel zijne
pijnlijke verrigtingen op eene bevallige wijze en met een'
glimlach om den mond . Met de vrouwen inzonderheid
was hij zeer aardig en voorkomend ; en dat mag hem
dan ook wel de minfie zelfverloochening gekost hebben,
veelligt zelfs misfchien eene aangename verpoozing geweest zijn ; want , too ergens , hier verdient de fekfe
den naam van de fchoone : eene fraaije tint en antieke
vormen verfieren vele , zoo wel van geringeren als voornamen Eland .
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Nadat ik nu van den Prefident op eene gepaste wijze
affcheid had genomen , drong ik, zoo goed en kwaad dit
gang, andermaal door den bonten hoop , en was hlijde ,
dit tooneel, eenig in zijn foort, weder to kunnen vaarwel zeggen . Ik moet bier evenwel bijvoegen, dat in befehaafde kringen to Washington niet dan met aekere ver,
ontwaardiging van dit demokratifche feest gefproken wordt ..
En hoe kin dit ook anders zijn? Ieder welopgevoed
mensch toch moet een pijnlijk gevoel ontwaren, zich
door bet finerigfte gepeupel to laten dringen en ftooten .
De Regering van eenen Staat , die eigenlijk op de heerfchappij des gemeens gegrondvest is , kan evenwel zulke
onhebbelijke tooneelen niet weren . De Prefident der Vereenigde Staten weet zeer wel, dat hij zich in de gunst
des gemeens moet handhaven , zoo hij herkozen wil zijn .
Aan de welvarende en befchaafde ftanden behoeft hij aieh
minder to bekreunen , daar deze , in vergelijking , eene
onbeduidende minderheid uitmaken . In alle landen beftaat
bet eigenlijke yolk (de masfa) uit betrekkelijk armen en
onkundigen ; en in Noord-11merika moet men juist de,
zen zoeken to ivinnen, wanneer men bet ongeluk heeft
van door ftaatkundige eergierigheid gekweld to worden .
Vanhier is bet onmogelijk, de Hoogmogende Heeren
van dezen Stan van zulk een Cour nit to fluiten. Elk,
wien de lust bekruipt zich in de zaal to dringen , moet
toegang verleend worden . Generaal J A C K S O N begrijpt
zeer wel , dat hij de volksgunst zou verliezen , wanneer
hij bet ongeluk had, ook den geringften dezer doorluchtige gasten to beleedigen . Bij fchier alle Europefche volken is die klasfe van ingezetenen, die aan bet hoofd der
ftaatzaken zich bevinden, de eerfle, in Noord - Arnerika daarentegen nemen de armften en onwetenditen als
't ware derzelver plaats in . Rijkdom en genie moeten
zich voor domheid en lompen buigen ; de befchaafden
en verlichten zien zich genoodzaakt, in fchijn, de vooroordeelen der ruwe menigte to huldigen ; ja zij moeten
zelfs hun best doer, derzelver manieren, of liever ongeV2
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manferdheden , aan to nemen , zoo zij tot eenig gezag in
den Staat willen geraken .
Over 't algemeen is mij deze dusgenaamde nieuwe Wereld , in meer dan gene betrekking , als eene verkeerde
Wereld voorgekomen : de wortels des politieken booms
flingeren in de lucht ; terwijl de armen en takken, op
de tegennatuurlijkfte wijze, den bodem doorwoelen .
Terwijl ik in deze avondbijeenkomst des Prefidents mij
beyond, had mijn knecht in de voorzaal op mij gewacht .
Des volgenden daags vertelde hij mij een tooneel , dat
mij buitengewoon en karakteristiek genoeg dunkt , om
bier nog medegedeeld to worden . - De bedienden des
Prefidents , die ververfchingen in bet gezelfchapsvertrek
moesten brengen , hadden naauwelijks de eerie zaal bereikt , toen , in weinig oogenblikken, alles , wat zich op
de fchalen en borden beyond, verdwenen was . Zij moesten derhalve befluiten, weder naar bet buffet terug to
keeren , om zich van nieuws to voorzien ; - andermaal
werden zij van alles ontzet . Eindelijk, overtuigd, dat
het, zonder een' buitengewonen maatregel, volftrekt ondoenlijk was, de ververfchingen ter befemde plaatfe behouden over to brengen , naardien alwat eet- of drinkbaar was terftond door de woeste Republikeinen in de
voorzaal verzwolgen werd, riep de kok, een Ier, , al de
bedienden des huizes to hulp , wapende hen met ftokken , deed zich door hen omringen , en beval hun , gedurende den togt, zoo duchtig met hunne wapens in bet
rond to flingeren, dat der hongerige bende de lust tot
plunderen verging . Dit middel gelukte ; de ververfchingen bereikten werkelijk, onder bet gefchreeuw, den
fchimp en bet gelach dergenen , wien zij ditmaal ontfnapt waren , ten laatfte hare beftemming .
Uit deze weinige trekken moge men zich eenig denkbeeld vormen van de waardige wijze , waarop deze vrije
Republikeinen bet vrij gekozen Opperhoofd huns verhevenen Vrijftaats vereeren !

N0(1 EENIGE OPMERKINGEN OVER FEISSER'S GaSCHR,IFT .

265

NOG EENIGE OPMERKINGEN, AANGAANDE FEISSER'S GESCHRIFT , ENZ .

(Pervolg en /lot van bl . 249 .)

VVij zullen ook nu niet alles vermelden, wat wij voor onszelven hebben aangeteekend .
10 . Proeven , hoe F E 1 S S E R de Evangelisten heeft beoordeeld. a) Bl. 29. aanm . 28. leest men over de aanhalingen
tit bet 0 . T . door MATTHEUS H. II . : „ MATTHEUS
• goat hierin famtijds TIE ver. Beter (N. B . BETER) ware
„ het geweest, als hij gezegd had : Zoodat de woorden van
„ den Profeet ook bij deze zaak kunnen gebruikt worden,
• enz.' - b) B1. 146 . aanm . 137. leest men, ter having, dat
de woorden van J E z u s M A T T H . XII : 40 niet in den tekst
opgenomen behooren to worden, bet volgende : „ Het komt
„ mij voor, dat de woorden, welke hierop volgen bij MAT?, THE U S 12 : 40, niet door J E z u s zip gefproken, maar
„ bier ingelascht werden na Deszelfs dood en opflanding . Gij
• vindt ze ook niet bij L U K A S geboekt H . I i : 30, 31 :'
Had F E I S S E R maar eens even ingezien hetgeen Doct . V I N KE
(Spec . quo vaticinia j E s u , de perpesf. morte. et in vitam reditu, illustrantur et vindicantur, Traj. ad Rh . 1818. pag . 60
fegq.) gefchreven beefs, dan zou hij bier wat minder roekeloos zijn to werk gegaan . Hij ziet voorbij de vraag om een
teeken, en bouwt op hetgeen j E z u s naar aanleiding van dit
voorval vs . 41, 42 zegt . Hiermede in flrijd , handelt hij beter bl . 180. aanm . 177, waar hij bet woord teeken niet tit
bet oog verliest, en aan 's Heilands opJlanding denkt, fchoon de
Heer, volgens MATTH . XVI : 4, van die opftanding zwijgt,
en, volgens 1VI A R C . VIII : 12, zelfs den naam van j o N A niet
noemt . -- c) B1 . 250 . aanm . 300. f) en 301 . drukt r E I S S E R
zich dus tit over L U K . XVI : 16-18. (zonder welke verzen
de gelijkenis van den rijken man en Lazarus niet to verklaren
is) : » Deze woorden werden vroeger en bij eene andere ge„ legenheid door onzen Heiland gefproken, verg . bl . 110 :'• Vergelijkt bI . 90, 91, waar dit zelfde gezegde in een dni„ delijker verband voorkomt ." - „ Hoe bet zij, zii fchij„ nen mij bier niet thuis to behooren . Na de woorden gru• wet voor God (vs . 15) moest, mijns oordeels, de gelijkenis.

NOG EENIGE OPMERKINGEN

van den rijken man volgen ." Dit is kritiek enkel op bet
gevoel . Zulk eene kritiek behoort in ons land niet to huffs .
2°, Proeven van F E I S S E R'S t~drekenkundige behandeling
der Evangelien. a) Bi . 47 is de tiende uur, j o A N N . I : 40,
vier uren na den middag ; bl . 59 is de zesde tur, j 0 ANN.
IV : 6 , 's middags twaalf uur ; bl . 388 moet men de derde
uur bij M A R C U s , H . XV : 25, berekenen van de zesde uur
''s motgens af, dat is dus voormiddag negen nur ; bl . 391 is
de zesde en negende uur, M T. XXVII : 45, 46 . M C. XV: 33 ,
34. 01 L It . XXIII : 44, 's middags twaalf en 's namiddags drie
uur. Volgens F E I S S E R hebben de Evangelisten op al die
plaatfen dezelfde uurtelling gebruikt . Wat is dan toch de
Wen j dat j O A N N E S, in flrijd alleen met zichzelven, H .
:SIX : 14 (bl . 385) en H . IV : 6 (bl . 59) met dezelfde zesde
nut op de eerfi:e plaats 's morgens zes uur moet aanwijzen,
do op de andere plaats 's middags twaalf uur ? -- b) B1 .49 volt
F E I S S E R, zonder de minfle noodzakelijkheid, j o A N N . II : 1
in : ,, Op den derden dag (dat j E z u s in Galilea gekomen
,, was) was er eene bruiloft to Kana," met weglating van
Galilea, dat, volgens den Evangelist , tot bet woord Kana
behoorde. Het tijdperk van drie dagen flaat terug op H . I
46-b2 . Nu zon reeds N A T H A N A e L, die van Kana afkomilig was (j O A N N. XXI : 2), grootere dingen zien . Die
Mulling is dus louter willekeur . - c) Op hetgeen Intikritiek, bi . 2 en 3, voorkomt, zeggen wij niets, dan alleen,
dat F E I s s t R zijne door ons (Vaderl. Letteroef. bl. 587 bovenaan) duidelijk sangewezene font heeft voorbijgezien . Wie
eene Harmonie der Evargelisten poogt to vervaardigen, geeft
zorgvuldig acht op de tijdmerken, in de Evangelien zelven
voorhanden . Bij zijn willekeurig rangfchikken van MAT T H .
XIII en M A R C . IV heeft F E I S S E R gebeel over bet hoofd
gezien : Te then dage (i'v ~9 zi Ytc€p y , Fxe£vr,) M A T T H . XI I I : 1,
welke tijdsbepaling op bet verhaalde H . XII : 46-50 terugflaat . En toch vertaalt F E I s S E R, bi . 157,
nndat hij tusfchen H. XII en H . XIII bij M A T T H E U S eenige brokken
van 's Heilands redevoeringen, MT . V. VI . X . XXIV en
LK . XII : 1-59 to vinden, geplaatst heeft, maar met weglating van vs . 54-56 bij LUKAS - alsof M A T T H E U S geen
dag genoemd had . Zoo ook verwaarloost hij bij MARCUS
H . IV : 35 de tijdsbepaling, welke wederom den tijd, op
welken de gelijkenisfen zijn voorgedragen, naauwkeurig aanwijst : En op denzelfden dag (te weten, op welken de gelij,,
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kenisfen waren voorgedragen) ais het nu avond was geworden (iv Jwefv+t r+,7 itpJpa, os4ccq yovoµsvng,) en laat, zonder

zich om het verhaal van M A R c u s to bekommeren, den
lleiland bij eena vroegere gelegenheid over het Galilefche
Meer naar bet landfchap Gadara overfeken . Dit alles ge.
fchiedt om L u I{ A s to volgen . Doch bet verhaal van lien
Evangelist begeert voor zich die voorkeur niet, ten koste
der twee anderen. Bij naauwkeurige vergelijking van dat
geheele Evangelie met die van MAT T z E u s en M A R C u a.
blijkt duidelijk genoeg, dat Lux . VIII: 1-3 bet Clot uit .
maakt van bet vorige verhaal, en dat vs . 4 een nieuw verbaal begint ; zie bl . 72, 73 van F E I s s E R's boekje .
$° . Proeven van willekeurigo bijeenvoeging en ves fchikking
der woorden by de Evangelisten. a) Bl. 41, 42 wordst als
getuigenis des Doopers bijeengevoegd, eerst j o,& N N . I : 29 :
„ Hij is bet Lam Gods, dat de zonden" (de zonde, Tiw
apcupr c
wegneemt ." En daarop volgt onmiddellijk betgeen voorkomt vs . 16-18,. dat blijkbaar behoort tot de betuiging van den Evangelist ter inleiding voor zijn boek .
Daarop deelt F E i s s E R , als getuigenis vAn den Evangelist ,
mede , eerst was vs . 1-5 gevonden words ; laat daarna- slit
vs . 9, met verwaarloozing ook van vs . 8, welke beide verzen in bet boekje van F E i s s s R nergens zijnn to vinden . Eindelijk wordt vs . 10-14 uit de inleiding van j oA rr N Es medegedeeld.-b) Bl. 153. aanm. 145. lerst men_ . ,~Ik veroor„ loot mij bier eene verfchikking van verzen enkel op mijn
• gevoel afgaande." (Zulk een kritifche leidsman is wat
onzeker, indien dat gevoel Wet door tijd gezuiverd en geoefend is : zoo denken wij . Doch tranfeat i) 1 , hk voeg
„ namelijk vs . 57, 58, 59 van Hoofdft.. 12 nit het Evangelic
„ van L v K A s achter vs . 15" (moet zijn vd6r vs . 15. achter
vs . 14 .) ,, van hetzelfde Hoofdftuk . E,enm ieder keure zulks
• goed of niet goed, naarmate bet hem wil bevallen of niet .
„ bevallen . De zaak is Iouter wetenfcbappelijk , en doet
• niets of tot vermeerdering of verinindering van die waar-„ heden, welke ons g-eruster kunnen doen leven en blijmoe„ diger doen flerven . " Hij beroept zich op B O R G E R, en
bad ook kunnen aanhalen E V . W A S S rt N B E R G Ii, Y Cl., Disv)

„

fert. de Trajectionibus in N. T. contextu faepe necesfariis,

praef. Set V A L C 3E. Scholis in N. T. Vol. If, zonder dat men
nog bet noodzakelijke dier ver-plaatflngen gevoelt of inziet.
Wij laten F E i s a E R ook bier zijn' fmaak en gevoel , maaz
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wenfchen hens toch eene betere leiding toe bij kritifche off,
derzoekingen ; dan zal de toon zijner woorden aangenamer
zijn, dan in boven aangehaalde aanmerking . Niet tinnide handele de kritiek, maar vooral ook niet temere . Men zie eerst
grooten mannen de kunst af. Hiertoe behoort tijd . F E I S S E R
toont bier, dat die raad voor hem hoognoodig is . Overfchreeuwen gelds in de kritiek nooit . - c) B1 . 336, 337 .
(voor 337 ftaat 339 ; dit loopt zoo voort tot bet einde) voegt
F E I s s t: R tusfchen vs. 17 en 18 van J O A N N . XIII in, betgeen LUKAS beeft opgeteekend H . XXII : 24-30, zonder
de minfle noodzakelijkheid . Reeds nit F E I s s E R's opheldering blijkt , dat dit voorval niet heeft plaats gehad op bet tijdflip, dat hij aan dit verhaal toewijst . Hij vult namelijk vs .
24 dus in : „ Er was (nam . wel eens) twist onder hen ge„ weest." Dus was dit bet geval toen niet . Waarom dan
bet verhaal van J o ANNE s door dezen inval uiteengerukt?
4° . Froeven van mislukte vertaling en opheldering . Volgens aanm . 3. bl . 9. werd 10 A N N E s de Dooper door bet
gebod : wifn of flerken drank zal h j niet drinken, tot de
SEKTE der Nazireers beftemd . Tot diezelfde SEKTE (indien
's mans denkbeeld bier juist is, waaraan ieder, die maar in
ftaat is om to denken, grootelijks twijfelt) behoorde dan ook
S I M S 0 N , Rigt . XI II . Hoe is bet mogelijk , dat de man,
die ophelderen wil, zoo onbedachtzaam fchrijft, en nieteerst
voor zichzelven licht ontfteekt, voordat hij zijn dwaallicht
anderen voorhoudt I J 0 A N N E S alleen, en dan eene fekte,
en (N . B .) door G o D hiertoe beflemd ! ! 1 Num . Vt haalt
hij aan , en heeft die plaats zekerlijk niet ingezien , anders is
van zulk gefchrijf onmogelijk reden to geven . - „ Zalig,, fpreken (bl . 15 . aanm. 13 .) dat is : grootelifks vereeren,
„ geenszins echter aanbidden of vergoden ." Geen van beide
bedoelt MARIA met jAarcapac"vci JZs. Zij geeft bare hoop to
kennen, dat, van dit oogenblik af, alle geflachten haar zouden gelukkig noemen . Het Grieksch , niet Rome's taal worde
bier geraadpleegd . - B1 . 57 vertaalt F E I S S E R L O A N N .
III : 31 : „ Die nit de aarde is , die is aardschgezind ." Zou
de Dooper wezenlijk dat hebben bedoeld? Dan zou hij van
zichzelven hebben gezegd hetgeen bezijden de waarheid was .
4asdschgezind was hij nooit . Zijn verblijf, kleeding en voed .
fel wezen dit anders nit . 's Mans woorden luiden geheel an .
ders , als men woordelijk vertaalt ; dan komt de zin op bet
: Die alt de aarde is, die is (maar) uit de
volgerde seder
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rrarde, en [preekt (dan ook maar) nit de aarde. De zamenhang der woorden en bet doel des Doopers pleiten alleen voor
deze opvatcing. - Bl . 149 vertaalt F E I S s E R de woorden
van J E z u s , L U K . XI : 44 en M A T T H . XX 1II : 27, tot edn
geheel zamengefmolten, in dezer voege : ,, Wee u , gij Schrift„ geleerden en Pharifeen ! want gij zijt den witbepleisterden
• graven gelijk , die niet open zijn , en de menfchen , die
• daarover wandelen, weten bet niet . Dezelve fchijnen van
• buiten wel fciroon , maar van binnen zijn zij vol doodsbeen• deren en verrotting . " Vooreerst merken wij aan , dat F E I Ss E R bet Griekfche woord uaslxx bij L U K A S vertaalt ,, alsof
bet in tegenfellling was met uvFwyg €va. Dit woord beteekent
Rom . III : 13 open, geopend, in tegenflelling van hetgeen geJloten is . Het woord bij L U K A S is , in tegenfelling met
Qavsp4, openbaar, zigtbaar. Gij zijt als de bedekte, niet als
zoodanig bekende en zigtbare, graven . En de menfchen, die
over dezelve wandelen, weten bet niet, zoodat zij zich onwetende veroncreinigen . J E z v s zinfpeelt op den befmettelijken omgang met die fchijnheiligen . Ten tweede vertaalt
F E I S S E R grda+lq 49a9apafaq , MT . XXII I : 27 . (allerlei onreinheid, dat is alwat den Jood veroncreinigen kan) : „ ver• rotting." Hierdoor gaat bet eigenaardige van 's Heilands
uitdrukking geheel verloren . Ten derde laat F E I S S E R zich
van den weg leiden, door hetgeen gelijk fchijnt als wezenlijk
gelijk aan to zien . Van graven ontleent j E z u s op beide
plaatfen zijne vergelijking . Doch hoe verfchillend is bet punt
van vergelij king ! Bij M A T T H E U S zijn de graven, als graven , bekend . Door opfiering vallen zij vooral in bet oog .
Zelfs praalgraven, zegt de Heiland, blijven graven, vol van
doodsbcenderen en van alles wat onrein is . Het uitwendige
fchoon neemt de inwendige onreinheid niet weg . Zoo ook de
Farizeers, al vertoonen zij den menfchen uitwendige godsvrucht, blijven inwendig fnood en boos . Door zulk eene
verkeerde fynoptifche opvatting words alles ondereen gehas .
peld, en mist men misfchien ook met opzet bij F E I S S E R
de fchoone gelijkenis M A R C. IV : 26-29 . - Bl . 170 wordt
het woord uAiWjv, M A R C . VII : 4, vertaald : flaapplaatfen .
Er worden bedoeld aanligplaatfen of banken , die ook beter
dan flaapplaatfen aan tafel voegen . Had hij maar bet woord
bedden, dat in onze gewone vertaling voorkomt, behouden,
of de aanmerking van den Kantteekenaar gelezen I - B1 .244
wordt grapeue-rao Frir, L U K . XV: 4, in plaats van gaat naar ,
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vertaaki : gaat ackter, Is hier misfchien een Provincialismus
to ontdekken ? Dan was bet toch beter , dat F E I S S E R zich
aan onze gewone vertaling had gehouden . Voorts merkt men
op, dat ook bier wederom een gedeelte van 's Heilands woorden is uitgevallen . IIet 5de vets bij L U K A s , dat in deze
gelijkenis zoo fchoon is : En als hij,het gevonden heeft, legt
hij het verheugd op zijne fchouders , wordt bij F E I S S E R to
vergeefs gezocht. - 131 . 266 wordt M A R C. X : 30. IAFT?z
aawy i v vertaald, alsof er fond p rTia &wypaovs . D . H E I Ns I u s heeft wel gegist, dat men misfchien moet lezen pcerl
awypcov. Doch bet oorfpronkelijke , volgeus den aard van
bet voorzetfel letterlijk opgevat, is krachtiger : to midden van
vervolgingen . Zoo heeft men , noch kritifche gisfng noodig
met H E I N S I U S, noch ontaalkundige vertolking met F E I SS E R . - Bl . 392 geeft F E I S S E R van pcET1 T ;lv syEpo'w 34vrot,
hetwelk taalkundig opgevat alleen de opf anding van j E Z U s
zelven aanwijst, deze vertaling : „ na (derzelver) opwekking
„ door J Ez US :' - Hierbij zullen wiij bet, hopen wij, voor
altijd, laten .
Febr .. 1835 .

DE PREDIKANT GOEDKOOP IN DL BIJLOKE, EEN BURGERLIJK
HOSPITAAL, TE GENT .

Een ziekelijke toefand federt half Nov . 1834, die toeliet,,
dat Ds . A . G 0 E D K o o P, hoe gebrekkig en moeijelijk dan
ook , zijn dienstwerk verrigtte en zijne herderlijke reizen
volbragt, werd echter daardoor zoo verergerd, en eene drukking op de borst nam zoo toe, dat hij den 1. Maart (na federt den 22 Febr . 9 maal, zoo to Antwerpen, als St . Ber.
nard, Vilvoorden, Dendermonde, Aalst en Gent, gepreekt to
hebben) buiten faat was, zijne predikbeurt in de gevangenis
to Gent to vervullen , en , nit hoofde van zijne huifelijke omfFandigheden , (zonder dienstbode en zijne echtgenoote zich
nog ziekelijk to Leyden bevindende) geene oppasfing en verzorging hebbende, die zijn ligchaamstoefand vorderde, her
befluit nam , om eene vrije kamer in de Bijloke to nemen ,
waar men de heerlijkfe en zorgvuldigfle oppasfing van de
Zusters van Liefde, de geneeskundige pulp der Univerfiteit
van Gent, en de krachtigfle geneesmiddelen in bet geficht
vindt ; tertvijl Predikant gerust was , dat zijn Protestantismus
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Wets to vreezen noch to lijden zou hebben van genoemde
Zusters, die In hare eenvoudigheid geenen anderen weg ten
Hemel kennen , dan lien, welke in den Meehelfchen Catechismus, bij welken zij zweren, opgegeven words! Predikant verwachtte zich echter op die pogingen der eenvoudigheid, en wenschte daar gelegenheid to hebben, om nuttig to
zijn voor menfcben, die zich van den ligtzinnlgen tijdgeest
onderfcbeiden, en zich lasten getroosten of met gewilligheid
torfchen , die anderen , welke van Philanthropie den mond vol
hebben, met geen vinger aanroeren .
Die gelegenheden bleven ook niec achter . Den eerfen
avond ontving Predikant op de vrage, hoe vele Zusters er
in bet gefticht werkzaam waren ten nutte der kranken, in
plaats van bet werkelijke getal (62) , tot antwoord : „ Veel
to weinig, Mijn Heer, voor de zware dienst van bet gefticht : doeh men vindt thans zoo weinig menfchen, welke de
wereld willen verlaten ." Dit antwoord fchonk mij genoegen ; ik weidde nit in den lof van hare opofferingen tot heil
van kranken, maar zeide , dat bet niet to verwonderen was ,
dat de menfchen liefhebbers van de wereld waren, hoe ijdel
alles, wat zij geven kon, en hoe kortftondig dat genot ook
was ; dat bet menschdom in twee deelen to fchiften was, en
dat bet op csen punt aankwam , of men bet met God eens
was in de groote questie, die er tusfchen bet menschdom en
God befaat, die ons alien in de H . Schrifture voor doodfchuldige zondaren verklaart ; en dat maar weinigen nederig
genoeg zijn, dit to willen toeflemmen met geheel hun hart .
„ Maar er zijn nog andere punten, die getokt moeten
worden," antwoordde de Zuster ; en ik voelde, waar bet
been moest. „ Ongetwijfeld," zeide ik : , als een zieke,
die zich verbeeldde gezond to ziin, gevoelt, dat hij gevaarlijk krank is , dat zou weinig baten op zichzelve ; maar als
hij dan tevens verneemt, dat er een geneesheer bij de hand
is, dan wendt hij zich tot hem, gebruikt zijne geneesmiddelen, en ontwaart vreugde en dankbaarheid bij bet gevoel van
de aanvankelijke heilzatne kracht dier geneesmiddelen ; en
dat is dan ook voor geestelijke kranken, die zich tot onzen
Heer wendden, bet gevoig, dat zij de moeijelijke dienst der
kranken, gelijk gij doet, de voorkeur zouden geven boven
de ijdelheden der wereld ."
In den nacht, die volgde, deed mij de moeijelijke ademhaling kermen, en bet geluid daarvan bragt eene der Zuste-
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ren, die de nacbtwachc had, tot mij, met de vrage, waaront
ik zoo kermde . Mijn antwoord was, dat ik bet zoo benaauwd had . Dit woord gebruikt men in bet Vlaamsch alleen van zielsbenaauwdheid, terwijl men hetzelve in de be .
teekenis, waarin ik bet gebruikte, vervangt door bet woord
bevangenheid, bevangen zijn .
,, Benaauwd ," zeide zij ,
„ waarvoor ? Zijt gij benaauwd to flerven ?" Ik zag haar
met alien ernst aan, en zeide : „ Wel, Zuster ! Nu onze
Heer door zijn' dood aan bet kruis den dood overwonnen,
en bet ]even en de, onverderfelijkheid aan bet licht gebragt
heeft door zijn Evangelie, zoude een Christen nu benaauwd
zijn om to flerven? Waar zijnuwe zinnen, om mij zulk eene
vrage to doen ? Zijt g benaauwd om to flerven ?" „ Wel ," zeide zij , „ ik hope in den Hemel to komen , en
bidde van God de grade, dat Hij mil een ziekbed geven moge, om mij voor to bereiden, en de H . Sakramenten to ontvangen ." - „ Nu," zeide ik, „ dat is wel ; maar hopen
is wenfchen, en hopen is ook verwachten :- bet eerfle doen
alle menfchen, die aan een toekoanflig leven gelooven ; maar
bet laatfle doet de ware Christen, en de gedachte aan den
dood flrekt hem tot blijdfchap ." - „ Maar, Mijn Heer,"
zeide zij , „ gij zijt flier Roomsch ." - „ Wel neen ik , dat
weet ge wel beter ; gij kent mij wel, dat ik de Domind ben
van de Gereformeerden . Maar wat zegt dat? Roomsch is
maar een naam, die niet zaligmaakt . Die honderden, welke
gedurende de Karnevalsdagen dagen en nachten zich als dieren, in plaats van als menfchen, hebben gedragen, en zich
zoo bedronken hebben, dat gij er bier drie in de ziekenzaal
hebt, die aan hunne bedlleden moeten gebonden worden, zijn
Roomsch ; zal hen dat in den Hetnel brengen , als zij in
then toefland flerven ?" (*) - „Neen, men moet braaf zijn .
Maar daar is maar 66n geloove ." -- „ Wel, dat fpreekt van
ze!ve , Zuster ! Er is maar 66n C H R i s T u s, hoe zouden
er dan twee gelooven zijn? Maar bet geloof van den eenen
kan grooter zijn dan dat van den anderen . Gij kent bet geval
van die Cananefche vrouwe ten tijde van onzen Heer : die
was eene Heidinne, en buiten de toen zaligmakende kerk ; en
j E z u s zeide , dat Hij zoo groot een geloove , als die vrouw
bad, in Israel niet gevonden had ." Ligchaamsbenaauwdhe(*) Een dier ongelukkigen is werkelijk in den nacht van
den 13 op den 14 Maart overleden .
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xden braken dtt gefprek af, waardoor dier Zuster de gelegenheid benomen werd , om mij tot bekeering tot hare alleen
zaligmakende kerk op to wekken , indien ik benaauwd was
om to flerven . Zij flond verbaasd , dit zag ik, zulk eene
taal uit den mond van een' ketter to hooren -- zij gebruikte
dat woord nog !
Den volgenden avond hadden wij bier een onweder van
donder en blikfem . Staande hetzelve kwam dezelfde Zuster
(want bet was de tijd van hare nachtdienst, die acht dagen
lang door dezelfde Zusters fchijnt waargenomen to worden)
mij zien, en zeide : „ Mijn Heer, welk een flecht wedrl
Zijt gij niet benaauwd?" - „ 1k, Zuster,_benaauwd? Ik
vind bet een zeer fchoon wear . Welk eene prachtige vertooning! Indien ik niet to zwak ware geweest,, om van
mijn' floel naar bet vender to gaan , ik had de gordijn open.
gefchoven , om die fraaije blikfemilralen door de lucht to
zien flingeren ; de bui is haast gepasfeerd, anders zou ik van
u die dienst verzoeken ." --- ,, Wel , Mijn Heer, hoe is bet
mogelijk? leder is benaauwd van zulk wedr ." - „ Maar
de vriend van God verblijdt zich, Zuster, als zijn Hemelfche Vader zich in zijne magt en grootheid vertoont ; de goddeloozen alleen verfchrikken . Ga nu door de ziekenzaal ;
de grootfle monflers van goddeloosheid, die naar Pastoor
noch Bisfchop zelfs luisteren, doen thans geen mond open ;
gij zult ze niet hooren vloeken, nu God fpreekt in den donder." - „ Dat is waar, Mijn Heer ," zeide zij ; „ gij zijt
geleerder dan wij ." - „ Zuster," zeide ik, ,, daar is geen
geleerdheid toe van noode : maar zou nu een vriend van God
zich niet verblijden, dat zijn Hemelfche Vader zoo fpreekt,
dat de goddeloozen zwijgen?" - „ Maar," hernam zij,
„ er kunnen ongelukken van dat wedr komen, en daarom
ben ik er benaauwd af." -- „ Dat is waar," bernam !k ;
„ maar dat zijn uitzonderingen : weinige onweders , die ongelukken to wege brengen ; maar gees den onweder, dat Been
zegen aanbrengt, want bet zuivert de lucht : wie weet, welk
fraai wedr wij morgen hebben! (Inderdaad was de volgende
dag een fchoone dag .) Daarenboven, ongelukken zijn flechts
ongelukken voor de onbekeerlijke goddeloozen ; voor de
vrienden van God zijn er geene ongelukken : want alle dingen moeten medewerken ten goede van hen, die God liefhebben of zich tot Hem bekeeren ." -- ,, Maar," zeide
zij, „ men kan door bet weder gedood worden, en dan zoo,
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zonder

H. Sakramenten aaar de eeuwigheid to gaan!" -Zuster,"
zeide it , „ welk eene weldaad zou dat voor
,, 0 ,
snij zijn, die thans zoo veel lijde van de belette ademhaling,
en nu zoo veel nachten bet niet in bed heb ktinnen houden,
indien een blikfemflraal mij zoo op eens , en zonder dat ik er
om dacht, van mijn lijden verloste, als bet de tijd ware,
en zoo met een' Elias-wagen ten Hemel to gaan ." - „ Met

een'Elias-wagen! wax is dat?" vroeg zij . --- „Wel, Zuster,

weet gij dan niex, dat de oude Profeet E L I A S in een onweder
ten Hemel gegaan is ?" -- n Win Heer, gij zijt wel geleerd . Maar daar zou ik toch benaauwd of zijn ." - „ Maar ,

Zuster, hoe heb ik bet dan met ulieden? Gij zij.t Engelen
in menfchelijke gedaante ; gij beoefent eene liefde in den

moeijelijken arbeid, lien gij aan zieken van alien flag be .
toont, ook aan mij, dat alleen de liefde van onzen Beer,
die voor ons aan bet kruis flierf, u daartoe kunne aanfpo .
ren, en gij bebt vrees ; dat begrijp ik niet . De H . Apostel

j :0 A N N E S zegt : dat de volmaakte liefde de vreeze buitendrijft, .en dat die vreest, niet volmaakt is in de liefde . Hoe
zijx gijlieden in flaat tot zulk eene lastige dienst , die ik nu
van nabij leer kennen en hoog waardere, zonder door de
liefde van onzen Heer daartoe gedrongen to worden?" -Geen antwoord op die vrage, daar ook hare dienst riep mij

to verlaten.
Eene andere Zuster, later inkomende, fprak ook over bet

flechte wear ., en in denzelfdeu geest werd het bovenflaande
grootendeels herhaald. Tot deze zeide ik nog, dat de godvruchtigen .onder de oude wet bij zulk wear naar den tempel
gingen, om den God Israels to verheerlijken (Ps. 29), en

dat nog nimmer de hlikfem in den tempel to Jeruzalem ingeflagen was ; en dat de Christenen door vreeze zich niet door
die oude godvruchtigen moesten laten befchamen .

Den volgenden avond echter vie] er iets voor, dat ten
Ininfle vooreerst een perk flelt aan alle godsdienflig gefprek .
Eene der Zusteren van de nachtdienst

dezelfde, met wie
ik bet gefprek had gehad over de vreeze des doods - vroeg
mij , of ik nog lets noodig had? „ Ja, Zuster," antwoordde
ik ; „ maar iets, dat gij mij niet kunt geven ." - „ Wat is
dat dan?" - , Ik wenschte wel eens eeri geheelen nacht
door gerust to flapen ." - „ Neen," hernam zij, „ dat
hangt van mij niet af ." - „ Dat," zeide 1k, „ dat kan
alleen de Hemelfche Vader mij geven, en van Hem wil ik
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tlat vragen ." Nu vies ziJ ult : „ Alttd met uw Hemelfche
Vader ! Het was beter, dat ge u tot bet Roomfche geloof be .
keerdet . Uw Hemelfche Vader
En zoo trok zij ,
mij verlatende , de deur van mijne kamer toe .
Dit bedroefde mij geweldig van dat goede, eenvoudige
mensch, Mij kon zij er geen kwaad mede doen ; maar ik
sag, dat zij Been godsdienflige taal verdragen kon in den
mond van iemand, dien zij voor een' ketter hield . Welligt,
als zij iemand had hooren vloeken en zweren, -dat zij de
partij gekozen had van to zwijgen, - in vele gevallen de

verflandigfte pantij ; maer nu zij eenen Protestant God hoorde
erkennen als den Gever van alle goed, ook van den tlaap •zulk eene weldaad, als men er zooveel nachten van beroofd
is geweest - nu zulk een uitval!

Ik deelde dit in vertrouwen mede aan een' der bedienden
of leerlingen in de Apotheek, die mij kwam zien voor ge-

neeskundige Pulp, en die liberaal was . Hij wilde, dat ik er
eene kiagte van doen zoa aan de Superieure, en dat die
Zuster zeker zou geftraft worden , naardien zij zelfs mis-

doen, als zij katholieke zieken aanfporen om zich to laten
beregten , die daaruit welligt opmaken , dat zij erger zijn ,
dan de Doctor hun gezegd heeft, en alzoo door den angst
des doods hunne genezing tegenwerken . Ik zeide, mij wet
daarvoor to zullen wachten ; niemand tegen mij to willen
indisponeren, en vooral niemand, die hare godsditnflige over .
tuiging, hoe dwaas ook, gevolgd had, onaangenaamheden to

veroorzaken, en zich eene martelaresfe van bare opinie to
doen gelooven . Het fchijnt echter, dat de Superieure, eene
jonge perfone, die, door den Prins van Hohenlohe -- ten
minfle

door zijn'

naam en roem

als wonderdoener (*) -

(*) Te Geraardsbergen had iets van dien aard plaats .
Eene Jnfvrouw VAN C R o M B R U G G E had eene hypochondrifche ziekte, waartegen kruiden noch medicijnen in de Apo .
theek to vinden waren . Een barer broeders, die nimmer to
kerk ging , raadt haar , om , daar de menfchelyke middelen niet
baatten, tot de Goddehjke de toevlugt to nemen . Zij ziet
hem aan, en zegt : „ Gij fpot met mij ." - „ Neen, in

ernst : er is cen Prins van Hohenlohe, die u genezen kan ;
ik zal voor u aan hem fchrijven ." -- Na verloop van 14 dagen of 3 weken fchrijft hij haar , dat zij eene Neuvaine moet
houden, en wat in die negen dagen to doen ; dat de Prins op
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genezen ziJnde van eene onherflelbare ziekte, zich aan den
geestelijken Eland heeft toegewijd, en, hoe jong ook, dezen
belangrijken post bekleedt, er eenig berigt van bekomen heeft .
Zij althans kwam opzettelijk mij bezoeken , om mij flellig
of to vragen, of ik geene klagten had, en dat zij in de flad
had hooren zeggen, dat ik geklaagd zou hebben niet goed
behandeld to worden , en wel nit verfchil van Religie . Ik
antwoordde, dat, als ik klagten van then aard had , ik haar
reeds zou hebben doen roepen en ze haar medegedeeld
hebben ; Inaar dat ik mij over niets to beklagen had ; dat
niemand mij op bet punt van Religie kwaad doen kon , en
er dus geene reden tot klagte konde plaats hebben , terwijl
de oppasfing en verzorging boven alien lof was .
En de gehoudene geCpreklten en mijn verblijf op zichzelve reeds kunnen niet anders , dan aan de bevordering der
tolerantie dier Zusters, die meest van Iandgemeenten afkomflig zijn, voordeelig wezen . Zoodra mijn verblijf in de Byloke bekend was, kreeg ik eene menigte bezoeken van Gentfche vrienden, waaronder, die zelfs fommige Zusters perfoonlijk kenden, welke bun hare verwondering to kennen gaven,
dat zij eenen Heer kwamen bezoeken , die niet Roomsch was ;
waarop dan de grootile loffpraken betrekkelijk mijn karakter
als antwoord volgden, en de aanbeveling, om mij Loch goed
op to pasfen ; terwijl deze bet tevens niet aan verkwikkingen
lieten ontbreken, die men zichzelven moet aanfchaffen, als
gelei, chocolaad enz . Dit alles verbaasde haar zoodanig,
dat zij hare verwondering daarover voor mij Diet konden verbergen, en begrepen, dat ik dan toch wel een . Geus van eene
hetzelfde uur mis lezen en voor haar bidden zal . Zij neemt
dit voor goede munt aan ; op den 8flen dag is zij nog vol
pijn, en den 9den volkomen genezen ; en, offchoon dePrins
er niets van wist, gelooft die Jufvrouw toch door hem ge .
nezen to zijn, heeft zijn portret in hare flaapkamer, en is
federt gezond ! De Doctors flaan verwonderd , en vernemen van den broeder de pia fraus ; welke broeder bun reeds
voorfpeld had, dat zij zijne zuster met geheel de Apotheek
niet zouden genezen van eene hypochondrifche ziekte , en
men op hare verbeelding moest werken . Dat voorts de Prins
van Hohenlohe een Magnetifeur is in de curen, die hij werkelijk in perfoon deed, is bij mij buiten twijfel .
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bijzondere foort moet zijn, om zoo veel vrienden onder de
Katholijken van verfchillenden ftempel en denkwijze in Gent
to hebben .
VERHAAL VAN HEY' VERGAAN VAN HET ENGELSCH SCRIP,
THE EARL OF ELDON, DOOR BRAND, OP ZEE .

Op den 24 Augustus 1834 begaf ik mij to Bombay aan
boord van the Earl of Eldon, van Londen, groot 600 tonnen,Kapitein THE A R E R , met oogmerk om , verlof bekomen
hebbende, naar mijn geboorteland terug to keeren . Het was
een der fraaifte en fterkfte fchepen in de vaart, allezins beftand tegen wind en golven . Het was geladen met katoen ;
en , bet gqtal der pasfagiers niet groot zijnde , was de ruimte
tusfchen deks geheel opgevuld met balen, zoo, flijf en digt
ineengeftuwd, dat bet nog bezwaarlijker viel, dezelve re losfen, dan to laden . Wij waren, allen bijeengeromen, met ons
vijfenveertigen , waaronder drie Dames en een kind . Ongelukkig was bet katoen in een' flaat van uitdamping aan boord
gebragt . Waarfchijnlijk was bet in een' zwaren regen vervoerd geworden, en, v66r bet fluwen, niet gedroogd aan
bet tolhuis . Deze bewerking gefchiedt door eene geweldige perfing. Naastdenkelijk wordt de vuurftof in bet katoen
voortgebragt op dezelfde wijze, als zulks bet geval is
met een' hooiberg, wanneer die in een' vochtigen flaat words
opgetast .
Op den 26 September, na afwisfelend florm- en ftil weder,
en zwaren regen met windvlagen, bevonden wij ons op 7°
27' zuiderbreedte , en , door den pasfaatwind begunfligd , naderden wij de Kaap. In den vroegen morgen van den 27ften,
ten half zes ure, begaf ik mij op bet dek . Ik vond er reeds
een' mijner togtgenooten , en wij zagen een' rook, die fcheen
op to flijgen van tusfchen de voorile luiken . Ik zeide tot
H * * *, dat ik bet voor een' vuurdamp hield , die , niet onmiddellijk gefluit, tot brand zou overflaan . De Kapitein kwam
nu op bet dek, en ik vroeg hem , wat dit was ; hij antwoordde, (loom, en dat dit iets zeer gewoons was in met katoen
geladene fchepen, wanneer de luiken geopend werden . 1k
zeide niets . ; maar, toen de rook dikker werd en eene andere
kleur begon aan to nemen , zag ik klaar , dat bet niet was
zoo als 't behoorde, en werd, hierin verfterkc, teen ilt den
)IENOELw . 1835 . NO . 6.
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tlmmerman gaten in bet dek zag hakken, :juist booen deplaats,
van waar de damp fcheen to komen .
Ik ging mij kleeden , en ten half zeven tikte de Kapitein
aan mijne dour, en zeide tot mij, dat een deel des katoens
brandd2, en dat hij al de mannelijke pasfagiers op bet dek
verlangde bijeen to zien . Wij verzamelden oils diensvolghns,
en hij fielde ons de zaak aldus voor : dat een gedeelte der

lading uit zichzelve in brand fcheen geraakt to zijn , en dat
hij voornemens was, de balen to verwerken, tot dat men de

brandende ontdekt, en dezelve overboord geworpen had, als .
mede die, welke aangefloken waren ; en dat hij zich verpligt
achtte, to zijner verantwoording, de zaak vooraf aan ons
bloot to leggen . Wij gedroegen ons eenparig in alles aan
zijn oordeel ; waarna hij de manfchap beval, in allerijl to

ontbijten, en terflond handen aan 't werk to flaan, om de
bron van bet vuur to ontdekken en to dempen .
Kort daarop zeide hij, dat er geen onmiddellijk gevaar fcheen
to zijn, en dat hij hoopte in flaat to zulien zijn, bet geheel
of to wenden.
Dan, omfireeks acht ure werd de rook

veel dikker, en begon zich to verfpreiden naar de achterluiken . Er werd een oorlam rondgedeeld, om de manfchap
onder den arbeid aan to fporen . Verfcheidene balen waren
reeds weggewerkt ; maar de hicte daaronder werd nu on .
dragelijk, en de rook fieeg op in verfiikkende kolemmen .
V66r negen ure ontdekte men, dat een deel van bet dek

brandde, hetwelk de manfchap noodzaakte, hunnen arbeid to
fiaken . Nu beval de Kapitein, de luiken digt to fmijten, om bet
uitflaan van den brand to voorkomen ; al de booten uit to zetten , en, voor bet geval van nood, van bet noodige to voorzien. Dit gedaan zijnde, en, ongeveer ten half twee ure,

werden de drie Dames , twee kranke pasfagiers, een kind en
eene vrouwelijke dienstbode in de groote floep geholpen,

met 216 gallons water, 20 gallons brandewijn, en befchuit

voor eene maand, alsmede zoo veel potten conferf en ingemaakte fpijs, als men konde bereiken, benevens het voor then
dag gereedgemaakte versch en gezouten vleesch . 't Was nu

omflreeks twee ure . De luiken werden weder geopend, en

-alle handen to werk gefteld, om, zoo mogelijk, den brand
to blusfehen . Het groote luik opgetild, en een pakkleed weg-

genomen zijnde, was bet zeil daaronder zoo beet, dat bet
yolk bet naauwelijks konde opflaan ; en toen werden rook en

hitte nog veel erger. Dewijl bet thans bij onderzoek bleak,
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dnc de brand onder dat gedeelte fchuilde, werd er bevolen ,
de boveufe balen er nit to hijfchen, ten einde bij die, welke
brandden, to komen .
Maar toen men er de haken wilde
inflaan, beyond men, dat ze van onderen reeds doorgebrand
waren, en dat de haken niet hielden . De zaak fcheen nu

hopeloos . Men (need echter eene baal open , pogende de .
zelve bij handenvol weg to ruimen ; maar damp en hitte na .
men zoo zeer de overhand, dat geen mensch bet daar boven
konde uithouden . Water, in die hoeveelheid als men durfde
aanwenden, fcheen dezelve flechts to vermeerderen ; want
had de Kapitein bet gewaagd, waters genoeg in bet (chip tt
pompen om bet vuur to blusfchen, dan zouden df de balen
zoo zeer gezwoilen zijn, dat bet dek openborst, df zoo
zeer in gewigt zijn toegenomen, dat bet (chip zonk ; zoodac

langs elken weg vernieling bet gevolg zou zijn geweest .
Door daze omfandigheden overtuigd, dat de zaak geheel
hopeloos fond , riep de Kapitein ons alien op den achterfe .

van, en vroeg, of lemand lets k6nde ann de hand geven,
wat eenige kans opleverde, om den brand to fnuiken en bet

(chip to behouden ; in weak geval hij gereed was, bet uiterfe
to beproeven, alvorens bet (chip to verlaten . Eenparig wa .

ren wij van gevoelen, dat alles gedaan was, wat gedaan
konde worden . De manfchap was volmaakt nuchteren, en
had met de uiterite krachtinfpanning gearbeid ; maar fcheen
nu ook ten voile overtuigd, dat er geene kans van behoud

overfchooc . De hitte nam intusfchen zoo zeer toe, dat bet
gevaarlijk word , den achterfeven to verlaten ; waarom de
Kapitein ons verzocbt in de booten to gaan ; vervolgens deed
hij zijne manfchap (cheep gain , en ten drie ure verliet hij
self hat (chip, (zijnde de laatfle man) juist town de vlammen

door bet half verdek uitfloegen . Wij footten nu de twee boo .
ten af, do groote floep op fleeptouw nemende. De gang
van bet (chip was bevorens reeds gefluit door bet raven der

zeilen ; en, toen wij op ongeveer eene mijl afflands van bet.

solve ons bevonden, fond bet in voile vlam, en de masten
flonden op bet vallen. Tusfchen acht en negen ure wa .
ren al de marten ingeflort, en bet (chip

water afgebrand ; eensklaps vertoonde zich

was tot op bet
een fchitterend

licht, gevolgd van eene doffe en geweldige ontploifing : hat
vuur had de kruidkamer bereikt. Gedurende eenige fecon.

den flikkerden de brandende brokken en fplinters in de lucht ;
W2
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toen was alles duisternis , want de wateren` hadden zich . gefloten over the Earl of Eldon!
Akelig was ons vooruitzigt . In de groote floep beyond
zich de Kapitein met 25 perfonen, daaronder begrepen een

kindje van vier maanden . Zij was 23 voet lang en 7 1 breed .
In elke der andere booten waren 10 man . Eene der booten
borg eenige zakken met befchuit ; maar de voornaamfte voorraad was in de groote floep . Wij bevonden ons , volgens
eene ruwe berekening , meer dan 1000 mijlen van Rodrigue
en 450 van Diego Garcias, bet grootfte der Chagos-eilanden ; maar, om hetzelve to bereiken, zouden wij door de
onftuimige breedten, pas door ons verlaten, moeten ftevenen,

en onderworpen zijn aan ongeftadige winden en flecht wear
of ftilte, tegen geen van welke wij in onzen tegenwoordigen toeftand beftand waren . Naardien wij onzen voorraad

van fpijs en drank toereikend achtten, befloten wij op Rodrigue aan to houden ; en, ons ootmoedig bevelende in de befcher-

ming der Voorzienigheid , op welke alleen wij ons vertrouwen vestigden , maakten wij de booten zeilree , en aanvaardden den togt . Op den derden dag van onze vaart dreigde bet
weder to veranderen ; inaar, wijl wij in den pasfaat waren,

meenden wij beveiligd to zijn voor tegenwinden . In den loop
van then nacht woei bet frisch, met regen . Geheel zonder

befchutting zijnde, en de zeeen over ons been loopende, werden wij telkens als overgoten, en een groot deel van onze

befchuit bedorven, hetwelk wij gelukkig niet ontdekten
vbbr dat wij dezelve nagenoeg niet meer noodig hadden .
Het weer werd boozer, en eene onzer kleine booten, waarin
de Heer S 11-d P S O N , de Onderfluurman, met negen anderen

zich beyond, werd door de zee als vaneengefpleten . Zij kwam
ons op zijde, en wij deden den timmerman in dezelve over-

gaan, die ter herftelling deed, wat hij kon, doch met geringe hoop op goed gevolg . Wij vervaardigden nu , met
veel arbeids , eene foort van afdak van zeildoek ; en dit befchutfel, gebrekkig als bet was , maar dusdanig ingerigt , dat

bet de golven eenigzins afweerde , behoedde ons voor bet
zinken ; en echter kregen wij nog, van tijd tot tijd, zeeen

binnen, zoo groot, dat vier man onophoudelijk bezig werden
gehouden met hoozen, om bet vaartuig boven to houden . Te.

gen den avond woei bet hard, met eene verbolgene zee ; en,
de befchadigde boot niet meer houbaar achtende, namen
wij bet Volk over, en lieten llaar drijven . Wij waren nu
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met ons zesendertigen, zoo digt opeengepakt als mogelijk
was, en vonden ons genoodzaakt , al bet overtollige buiten
boord to werpen ; en evenwel hadden wij flechts acht duim

boord boven water . Nat, donker en akelig was de nacht ;
eindelijk brak de dag aan ; en , fchoon bet weder nog altijd
zeer flecht bleef, fchepte ik nieuwen moed, (die mij nooit
geheel begeven had) dat wij den ftorm zouden doorftaan .
Gedurende den verftreken nacbt brak de zee meer dan eens,
in hare voile kracht, over ons ; eene allergeweldigfte kwam

brullend op ons aan, en, terwijl ik vol fchrik den adem
inhield, brak zij refit boven onzen achterfteven, dompelde

de arme Dames tot aan den hals onder, en nam des Stuurmans hoed mede . Toen riep de Kapitein, op een' Loon, die

oils vertrouwen inboezemde (fchoon hij mij naderhand zeide,
dat zijn hart daarin niet deelde) : „ 't Is niets ; alles wel ;<
„ boost nit, mijn jongens!" Hij dacht niet, dat wij dien
nacht zouden doorkomen ; maar, gehard als hij was naar
ziel en ligchaam , fond hij moedig pal, en nook verraadde
hij, door woord of daad, een gevoel, dat onzen cooed zou
hebben kunnen doen zinken . Hij fond, gedurende dien ganfchen verfchrikkelijken nacht, op de bank, en look geen
oog in nagenoeg 48 uren.

Na de maansverwisfeling begon bet wedr to bedaren, en dit
fchonk ons, betrekkelijk, zekere maat van kalmte . Wij kre-

gen driemaal per dag eene kleine portie befchuit, een weinig
conferf, enz, en per,.dag drie halve pinten water met brandewijn, voor die zulks verkoos . De mannen kregen dagelijks een musje ferken drank . Voor onze noodwendigheid

was dus voldoende gezorgd, en ik fchrijf aan bet matige in
dezen bet behoud onzer gezondheid toe . Wij . hadden over,
vloed van cigaren, en, wanneer wij eens vuur konden flaan,

rookten wij ; -- nooit vond ik in den tabak zulk een genot!
De Dames verwierven zich aller medelijden en lof ; want,
offchoon zij zich naauwelijks konden bewegen, en de weinige verandering van gewaad, welke zij konden maken, achter eene linnen gordijn moest gefchieden, uitte geene van
haar ooit een enkel morrend of jammerend woord .
Tegen den avond van. den dertienden dag begonnen wij

naar Rodrigue uit to zien ; maar de Kapitein vermaande ons
tot matiging van ons verlangen, daar op zijn' tijdmeter niet
to rekenen viel, van wege de befchadiging, denzelven we-

dervaren . De nacht kwam , en ik poogde to flapen ; maar ,
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omfireeks 12 ure, wend ik gewekt door den kreet vans
, land!" regt voor ons . Ik flaarde, en -- onderfcheidde
eene firook lands door den nevel der donkerheid . De Kapitein had de boot, v66r een uur, gefeind, maakte vervolgens zeil , fluurde er op aan , en , ten half drie ure ,

liet bet zich nog duidelijker onderkennen . Nu flopten wij de
vaart, tot dat de dag a anbrak . l k trachtte mijzelven tot be .
daardheid en rust to brengen ; maar mijn gevoel was to le.
vendig, en, na eenige vruchtelooze pogingen, ging ik over-

eind zitten, en rookie met gewaarwordingen, welke ik in
lang niet had ondervonden .
Met den dageraad vertoonde zich Rodrigue vlak voor ens,
op eenen affland van zes mijlen, en ten 8 ure kwamen wij
lien behouden aan land ! Een visfcher kwatn naar ons toe, om

ons den weg to wijzen, bragt ons vervolgens naar zijne woning,
maakte fpijze voor ons gereed, en gaf ce zelfden tijde, door een'

bode, aan eenigen der voornaamflen op bet eiland kennis van
onze aankomst . Twee hunner kwamen terliond tot ons, en,

onze treurige gefchiedenis vernomen hebbende, zeiden zij, dat
wij wonderdadig behouden waren . Zij verdeelden ons in
twee parcijen - gehuwden en ongehuwden, terwiji de ma .
trozen ginds en elders bij de eilanders werden befleld . 2ij
gaven onze pakkaadje over aan hunne Negers, en geleidden
ons naar hunne huizen , waar alwat zij hadden edelmoe.

diglijk to onzer verkwikking werd toegediend ; zoodac wij,
gedurende al den tjjd van ons verblijf op Rodrigue, eene

bejegening ondervonden, welke ons tot de levendigile erkencenis
drong voor zoo vele onverpligte gunstbewijzen, zonder dat
wij echter de oneinclige verpligtingen vergaten aan Hem, die
ons befchermde to midden van alle de gevaren, welke ons zoo
11}ng en bang van alle kanten hadden omgeven .

DE FRANSCHE GALANTERIE.

(Tlerv'olg en Plot

van bl. 259.)

In Ital?e is de llefde hartstogtelijk, onfluimig, een kind der
gloeijende zon ; in Engetand, gelijk in Duitsehland, is zij
fentimenteel, ideaal, ontkiemt niet zoo zeer uit bet hart,

ais uit de verbeeldingskracht . flan de oevers van den Rh'n
is de Poet onwe6rflaanbaar -+ aan die van den Tbeezds, de
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Lord ; want de Lord is eene foort van Met, een gewijd ,
mystisch wezen in bet oog van haar, die altijd van Lords:

droomen en zich als Ladles denken . Ret rijk der verbeelding
van Engelfche vrouwen en meisjes is de world of fashion : ;

den hoogften en hoogmoedigften zweven dlmacks- en Devonfhire-lwufe als fata morgana voor oogen . ; maar ieder dorp
heeft zijne klasfe , om welke zich een tooverkring treks .
Nook boors men in Engeland, dat een predikantsdochter door
een bakkerszoon,, of een bakkersdochter door een fchoor-

fteenveger verleid werd . De weelderige zaakwaarnemer verleidt de bakkersdochter ; des predikants eenig kind loopt met
den jongen beer weg, die erfgenaam, of diens jongere broed.er, is van een aanzienlijk man, die harddraverijen aan de
nabuurfchap geeft . Neemt een Italiaansch .meisje eenen min,

naar, dan zwicht zij voor een' gloeijenden hartstogt ; .doet
bet een Engelsch, zoo gefchiedt zulks om hare zucht naar
rang en grootheid to bevredigen ; doet bet eenFransch, zoo is

't meestal flechts om een aangenaam onderhoudend gezelfchapper . Italic is de bakermat van onftuimig gevoel ; Enge .
land, die van, aristokratifche aanmatiging ; Frankrijk, par
excellence, bet vaderland des gezelligen verkeers, en eene zeer

levendig onderhoudene galante betrekking is niet zelden eene
reeks van bonmotss Welligt maakt zekere tint van fatfoenlijkheid de Franfchen zoo toegevend omtrent foortgelijke verbindtenisfen . Zelden hoort men van noodlottige gevolgen van
jaloezij , waardoor echtgenoot of minnaar in eene eenzame
ftraat vermoord wordt ; even zelden van fchaking of van fchi

vergoeding, en de eere van bet huwelijksbed words er nooit,
gelijk in Engeland, in de beredeneerde, handtastelijke ge-

daante van een 20,000 p ., ft. voor oogen gefteld .. Men ziet
een welgekleed man bijzonder aardig en oplettend jegens eene

welg-ekleede dame ; bezoekt men haar des morgens , hij zit
nevens haar werktafeltje ; blij'ft zij eens des avonds om hoofdpijn to huis , hij zit naast haar op de fopha ; ontmoet men
haar in gezelfchap, hij praat met haar' man ; en vraagt een
vreemdeling : „ Is die Heer met Mevrouw * * * vermaagfchapt?" dan antwoordt de gevraagde, zonder eenige aarzeling : ,, Neett ; hij is haar minnnaar ." Deze galanterie, in den

grond rtiets meet of minder dan eene vergedrevene gezelligheid , eene magtige neiging tot gezelfchap en onderhoud, is
over alit ftanden verfpreid, en heeft inderdaad gevolgen,
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welke zich met de zucht tot gezelligheid hoogstbezwaarlijft
laten verfchoonen,
In een land , waar de fortuin zoo -Leer verdeeld is , heeft
bet huwen, hoe zeer ook de huwelijken veelvuldiger zijn
dan bij ons (in Engeland) , zijne noodwendige grenzen . Dus
behelpen zich de arbeidende klasfen met hunne mariages a la
St . Jacques, welke onder hen zelfs voor zeer rgfpectabel
doorgaan . De ambachtsman en de waschvrouw of de naaifler vinden bet goedkooper en getnakkelijker, comfortabeler ,
(want de Franfchen hebben hunne eigene begrippen van comfort) zamen to wonen . Zij huren eene kamer, meubeleren
dezelve met beider huisraad, de vrouw kookt, bet huishouden gaat voor gezamenlijke rekening, en de liefde van bet
paar duurt ten minfle zoo lang als de huur . Lieden , die
dus ]even , zijn, terwiji hij Monfieur T 11 0 M A s en zij Mademoifelle C L A R A heel , a la St . Jacques getrouwd , en deze
verbindtenis gelds, zoo lang zij duurt, bij buren en vrienden voor volkomen eerbaar .
Door de Vondelinghuizen valt de eenige hinderpaal of
fchroomvalligheid geheel weg, welke in een land zonder
godsdienfligheid de losbandigheid nog in eenig bedwang zou
kunnen houden ; en alzoo lids bet Been twijfel, dat in Frankrijk bet zedebederf grooter is , dan in eenig ander befchaafd
land in Europa ; maar, daarentegen, leidt hetzelve ook minder, dan in andere landen , tot nog al grootere verlaging .
Naardien ongebondenheid van den vermelden aard in de openbare meening geene misdaad is , daalt daardoor de mensch
ook Diet tot misdadiger . Men befchouwt bet werkelijk bloot
als eene zaak van finaak of verkiezing ; en zelden zal bet
eenen Franschman in den zin komen , bij de karakterwaardering eener vrouw , hare deugd mede in aanmerking to nemen.
Dit is zeker erg, zeer erg ; maar, men moet bet erkennen,
bet heeft ook zijne goede zijde (*) : in Engeland, waar overigens eergevoel, regtfchapenheid en bet beste hart eene vrouw,
wie kuischheid ontbreekt, niets baten, is zij, die eenmaal
eenen misflap beging, onherflelbaar verloren ; en dikwijls
ligt er • flechts een half jaar tusfchen de eerbare dochter van
achtingwaardige ouders en bet verworpen fchepfel , dat met
gaauwdieven gemeene zaak maakt en in Bridewell zweepflagen ontvangt!
(*) Wij laten dit redebeleleid voor rekening van den Engelsch ;nar . - . • l'ert .
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Deze quaff-wettige verbindtenis (aan welke s T . J A C Q U E S
zijnen naam moest leenen!) is de Franfche galanterie in naakte, nieuwerwetfche, republikeinfche gedaante ; deze gewoonce

dagteekent ongetwijfeld van de Omwenteling van 1789 : maar
de galanterie van hoogeren, fijneren ftijl, welke men zoo
wel in de Champs Elyfdes en to Belleville , als in de prach

tige h6tels der voorflad St . Germain en de Chausfee d'Antin
aantreft, behoort tot de aloude Gefchiedenis van Frankrijk,
en is in bet volkskarakter diep geworteld . De bevallige

N 1 N O N

geeft ons in haren affcheidsbrief aan den Heer D E

S E V 1 G N i een flaal van Franfche galanterie, zoo ais zij in

haren tijd in zwang was en nog heden is : ,, 't Is voorbij ,
„ Marquis ; ik moet u, zonder eenige bewimpeling, in mijn

• hart laten lezen ; opregtheid , gij weet bet , was beflendig

„ de hoofdtrek van mijn karakter, en ziehier een nieuw
• bewijs ! Toen wij elkander zwoeren, bij alles , wat der

„ liefde heilig is, dat alleen de dood ons zou fcheiden, dat
• onze min nooit zou vergaan, -- toen waren onze eeden,

• althans van mijnen kant, zeker opregt gemeend . Maar
• ach! hoe wonderlijk is toch bet hart! hoezeer is bet in

„ weerfpraak met zichzelf! Met dezelfde opregtheid, waarmede ik toen mijne gelofte bezwoer , verklaar ik u thans ,
mede
„ dat bet met de liefde , welke ik gevoelde , over is . In

•
•
•
•
•

ftede van to pogen mijzelve en u to bedriegen, meen
ik ons beiden meer waardig to handelen , wanneer ik .
openhartig zeg, wat ik denk . Dewijl bet dan nu toch
zoo is , waarom zou ik niet zeggen : ,, Ik bemin u niet

meer !" en wet even opregt, als men zegt : „ Ik be• min u !" - Mevrouw D E S E V I G N i befchrijft een tooneel, waar de minnaar geheel d la N I N o N to werk gaat :
• De Ridder D E L O R R A I N E kwam onlangs bij Mademoi-

•

felle F * * * .

Zij wilde de wanhopige fpelen . Toen befloot

• de Ridder,, op lien wellevenden toon, welke u bekend is ,
• op eens een einde to maken aan de vervelende historie .
• „ Nu , hoe heb ik 't , Mademoifelle ?" zeide hij : „ Waartoe
• „ die geestvervoering? Is er dan zoo veel buitengewoons
» „ in hetgene ons is overgekomen ? Wij beminden elkan .
• „ der - wij beminnen elkander niet meen . Standvastigheid
„ „ is Been deugd voor onze jaren . 't Is veel beter, dat wij
„ „ vergeten, wat voorbij is , en dat wij den gewonen ge-

„ „ zelfebapstoon veer aannemen . Rd , wat hebt ge daar een
„ „ aardig hondje !" - „ En hiermede," voegt Mad. n E
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s z v i a : NA er havens, was her gedaan met dezQ belle
„ pasfxon . "
Hoe veel foortgeli ke gevallen uit den tegenwoordigen tijd
konde men verhalen ! -- Nog oniaugs bezochr zekere dame
eene vriendin, die de bitterfte klagcen aanhief over de onitandvastigheid der manner . Verwonderd, dat hare vriendin ,
zoo lets zoo zeer zich aantrok, zeide de eerfte : „ Bedaar,
„ om 'Is Heme1p wil, bedaar toch ! Zulk een onheil is immers
„ fpoedig weer herfleld en vergeten . Gij herinnert u zeker
• die Manfieur C * * *2 Nn, die handelde omtrent mij even zoo .
• in bet eerst was ik ontroostbaar, 't is waar ; maar thans -• mon Dieu! thans denk 1k er naauwelijks meer aan, dat hij
„ nog leeft I" -- „ Ach , lieve !" hernam de andere, welker
fchoonheid reeds begon re verwelken , ,, er is een groot ver• fetal tusfchen ons beiden : Monfzeur C * * * was uw eerfte
• minnaar ; Mnnfseur R * * * is - mijn laatfte !"
De liefde, die diepe, innige liefde, die onze Engelfche dichters zoo heerlijk fchilderen, zoekt men in Frankr~k to vergeefs. In elk vak eerier Franfche amour heersehc groote
praaet : her voorwerp der minneviam wordc aangebeden , vergood ; maar, bij al de bevallige wendingen en pofitien der
galanterie , bij al de fpreekwijzen , welke zij doer hooren , .
is geen fpoor van die gerustheid en innigheid, van die diepe,
zalige, zieldoordringende toonen, welke ons de voile overtuiging fchenken, dat her hart, hetwelk her onzete gemoet
komr , werkelij.k en geheel ons toebehoort. De liefde , gelijk zij zich in Frafkrijk vertoont ., is eene liefde voor gezelfchap, niet voor her to zamen alleen zijn ; eene liefde voor
her fchitterende falon, bet welriekende boudoir ; eene liefde,
welke zich met intrigues, politiek, beroepsbezigheden vermengt ; eene liefde , welke bevredigt , ja , maar niec her hart
v4rvult, geene tooverpaleizen bouwt, maar op bet dagelijk_
fche pad des levens meer bloemen ftrooic, dan een meer ernfig yolk op hetzelve vindt . (*)
D!axe liefde is der geheele Gefchiedenis van Frankrj k ingewevenU. Zij is zoo geheel nationaal, dat de galantite Regeringen van
oudaher altijd de meest populaire waren . De naam van H E NH It I X D E r1 IV is fchier geen meer historifche neam, dan die der
khoone G A B R I E L E ; en de achting, waarin deze wijze en ge('*) Oak alit laarfte onderfehriift geen echt N.ederloqhr. -- Ver*.
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WI

iiefde Koning nag flaat, leed daardoor nietde minn&e • afbreuk,

dat die minnares hem in den Raid verzelde, en hem in tegenwoordigheid des geheelen Hofs kuste en zieh van hem kusfen
liet . Neen ; de Franfchen zagen daarin alleen, dat hij tout
Francais was ; en het eenige punt, dat hun daarin opmerkenswaardig fchijnt, Is , dat de fehoone G A B R I E L E inderdaad fchoon was . Op dit punt - want zij befchouwen de
Matresfen hunner Koningen op getijke wijze als hunne elgene - zijn zij onverbiddelijk ; en L a n E w iJ a n E XIV ver_
loor wet door niets meer van zijne populariteit, dan door
zijne echtelijke minnarij met s C A R R o N' s nude,, leelijke weduw . Maar niet flechts in de minnarijen bunner Vor/len
nemen de Franfchen zulk een levendig deel : waar is een
groot man in Frankrijk, wiens naam en roem zich niet met
die eens teederen wezens zamenfmolt ; eens wezens, dat, wet
is waar, hunne groocheid Met bevorderde, mans dat de ruwe,
met fleenen bezaaide paden des openbaren of oak letterkundigen levens hun eifende ? Wit is v o L T A ~ R E , zonder zijne
Madame D E C H A T E L E T?- en toch, van welk eene foort
moet de liefde des Dichcers jegens eene~ vrouw gowe*est zijn,
aan wier doodbed hij weende, maar tevens zeide : ,, Ce
grosfier

ST . L A M B E R T

l'a tule en

I"

Wat is

M I.

zonder zijne soPHIz IDLT ILUFFAY? - en
toch , van welk eene foort moet de liefde des Patriots geweest zijn jegens een wezen, dat hij opofferde om zijne
fchulden to betalen!
Hoe menige teedere epifode werpt hair zachter ltcht op de
bloedige dweepzucht der Ligue, op den dollen tuimel der
Fronde, op de woeste daden en de bloedige gruwelen der
Omwenteling ! Hoe bevalltg, R o n . E s r I E R R a ten trots, bleef
de Galanterie, welke het Hof bad opgeluisterd, ook in den
kerker voortleven„ ja gal riles zeWen den jongften fnik eerst
op de guillotine I
RABEAU,

AAN BELLAMT.

In

NeWand aweeg het heilig dicht'renkoor,
Niet meet door Godlijk vuur bezield ;
't Vezbasterd lied verving den hemelval
per Agrippijufehe fnaar.
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Apollo fprak : her heilig vuur herleev' !
'k Schenk Nederland een' zanger weer
Voor 't reinst gevoel , voor Liefde en Vaderland
Zal hij de citer flaan !

Toen fchiep hij u , en gaf u fchooner Tier,

Dan Lang in Bato's dreven klonk .
Gij grijpt haar aan _- gij zings, en Nederland
Hangt, luist'rend, aan uw' coon .

Hoe boelt ge ons oor aan taal en melodij ,
War wijs ge ook op uw fnaren zet!

Gij flaat om flrijd den forfchen Bardentoon,
Of kweelt her liefdelied .
Gij zingt -- hoe gloeit her heilig vrijheidsvuur !
Hoe beeft de fnoode dwing'landij !
't Viiegt al ten ftrijd - de weeke lafheld zelfs
Grijpt naar her heldenzwaard !

Gij zlngc op nieuw - hoe roert die zachte coon!
Hoe weeklaagt elk bij Roosjes dood!
De zoetfle fmart ontlokt aan 't maagdenoog
Den dauwdrop des gevoels .

Waarom zoo vroeg werd Neerlands eed'le telg

Van Neerlands boezem afgerukt ?
Waarom, o Dood ! verbrak uw fchrikb're vuist
Zoo vroeg zijn Godenlier? . . .
Maar neen ! o neen ! -- her Vaderland zonk neer,,
En werd eens vreemden dwing'lands prooi ! Die aanblik, eed'le Bard! had u de ziel doorboord
Ge ontweekt then in her graf .
Maar nu - blik nu van uit der zaal'gen kring
Verheugd op 't Vaderland ter veer
Met majesteit heft weer dat Vaderland
Her achtbaar hoofd omhoog

Hier klinke uw lied, zoo tang de vrijheidsmin
In Nederlandfche boezems gloeit!
Hier klinke uw lied, zoo tang her Nedrlandsch hart
Voor 't goede en fchoone klopt !
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Dat elk., wiens land de zilv"ren fnaren roept,

Het edelst vuur, als u , doorgloei' !
Mijn Vaderland roept zijne zangers toe :
Wordt ons een Bellamy !

's Hage, 1834 .

HET SCHfJNDOODE KIND .

Pleng,

K.

(*)

moeder ! pleng uw heete tranen !

God roept uw' liev'ling af :
Uw hoop, uw vreugd, uw lust, uw leven
Zinkt itr bet gapend graf ;
Maar zwijg_en bid, -- al nokt bet hart ,
God lenigt fours de feifte fmart .

Rust zacht en zalig in uw woning,
Met zorg u toebereid ;

Slaap, kindje ! tot den eeuw'gen morgen
U wacht onfterf'lijkheid .
De moedertrouw vergeet u pier ,

Als ze u den fchoonften lijkkrans biedt .
De teed're bloem prijkt om uw hoofdje -Den frisfche rozenkroon ;

Want aan de fchuldelooze dooden
Staan ook de bloemen fehoon.

Nu dekt men 't kistje - goeden nacht!
Ook u bewake eene Eng'lenwacht

Het uur is daar -- de fomb're mannen
Staan wachtend op hunn' last
Pleng , moeder ! pleng uw heete tranen !
De hand des floods grijpt vast !

Men voert den liev'ling nit uw oog -Ref, arme ! nu den blik omhoog !

Daar treedt men ftil en langzaam verder,
Naar 't mime lijkenhuis ,
En zet er 't flapend kindje neder,

Maar niet in de enge kluis -

Neen! liefdes zorg en wijs beflier
Hoopt uit den dood nog 't leven bier!

(k) Eene gefchiedknndige daadzaak , to Munchen, in Februarij dezealaars,
voorgevallen, gaf aanleidiug tot dit dichtltukje .
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Wear treedt een lijkitoet near de woning,
Met plegtig zwijgen, voort ;
Dear, wear geen lieve inch der vreugde,
Maar rouwkiagt wordt gehoord .
Men treedt den burg der dooden in ;
Men brengt een' broeder bij 't gezin!
Maar, God! - to midden van de dooden,
Een vrolijk, fpelend kind,
Dat met de blanke, poez'le bandjes
Zich bloemenkransjes binds,
En, in bet witte, lange kleed,
De rozenblad'ren plukt en kneedt!
Het zit tevreden in zijn kistje,
En werpt de bioemen rond,
En glimlacht, als de roode blad'ren
Zich meng'len op den grond ;
Of 't wendt bet hoofdje hier en dear,
Als zocht bet near zijn oud'renpaar!
Men zag bet, en y- de mannen l'onden
Verfuft bij dat gezigt .
Wie heeft de zeis des doods verbroken ?
God redde 't fchuld'loos wicht !
En 't kindje roept bun toe : „ Mijn moeder!"
En angfig weder : „ Moeder, moeder !"
Juich, moeder 1 juich 1 uw leed wordt jub'len Geen bitt're tranen meer l
Gij vindt uw kind bet graf onttogen,
Met bloemen fpelend, weir !
Aanbid Gods hand - Z1jn liefde is groot ;
Hier fchiep Hij 't levee uit den flood I
Ro#erdam, Maart 1834 .

B . T . L . W.

ANEKDOTE VAN LOUIS PHILIPPE .

Twee fpelers zaten tan de fpeeltafel . Een goudftuk van
20 franken viel op den grond . Een van hen ('t was de Hertog Van Orleans, thane L o U I S P 111 L I r r E) greep terflond

ANEKDOTE VAN LOUIS PHILIPPE .

Zn

eene der Waskaar.fen, otn hetzelve op bet
it to zoeken ;
de antler ('t was de Britfche Ambasfadeur hield deszelfs
hand tegen , zette de kaars weder op hare plaats , en , nit
zijn' zak eene banknoot van 75 pond f
terl . to voorfehijn
brengende, flak hij dezelve aan de kaars *an, zeggende
„ Uwe Hoogheid vermoeije zich niet ; 1k zal u bijlichten ."

VROUWELIJKE VINDINGRIJKHEID .

(Geheime Correspondentie.)
Eene jonge dame, korteling ongelukkig gehuwd, verpligc
aan Karen achterdochtigen echtgenoot al de brieven, wekke
zij fchreef, to la ten zien, rigcte den navolgenden aan eene
vercrouwde vriendin
Ik kan mij Wet wedrhouden, mifne zeer waarde vriendin,
daar ik mij in mijnen echteflaat zoo gelukkig gevoele,
in den trouwen boezern der innige vriendfchap over to gieten
(de uwe tech floeg alt d zoo eenflemmig met den mijnen)
de vele en velerlei aandoeningen en gewaarwordingen, welke
met het levendigst jevoel van flreelend en innig geneegen
opbruifen in mijn b jkans overflelpt hart . No waarde
echtgenoot is inderdaad een der beminnelijkfle mannen -ik ben nu omtrent zeven weken gehuwd, en heb flee
;
.
nog geene enkele reden gehad, om voor een oogenblik
den flond to betreuren, die mijn lot befliste . Mijn man is
in perfoon en manieren juist het tegenbeeld van een
leeljk, ongemanierd, dwarsdrijvend, onhandelbaar, jaloersch
wezen, dat zich alleen door dwang o l doen gehoorzamen .
Eene vrouw, is zijn flelregel, meet men beJtandelen alh eene
boeroemvriendin , ^ls eene vertrouwde , en geenszinu als tone
draadpop , of als eene nietswaardige huisjlavinne. De vrognw ,
die hij hoes, ,zij -hem eene lieve gezellinne . Qeen van beiden ,
zegt h#, behoort envoorwaardel /k to gehoorzamen •-maar elk van hen onderwerpe sick op ziirve Mart.
Eene aude , ongehuwde moei , nabij de zevenitig jaree,
eene eerwaardige, ftminnelijke, altijd vergenoegde dame,
woont met ens in hetzelfde huffs . Opregt gelijk de darive, en goeddoende aan velen, volgt ieder gaarne haar bevel - voorzigtig gelijk de flange , is zij finds lang ver-
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maard, als zoodanig,

in de ganfche nabuurfchap, en geaeht , naar verdien/len , by rijk en arm, groot en klein .
Zoodat men to regt zeggen kan : hare werken volgen haar.
Mijn echtgenoot bemint niets ter wereld meer en hartstogtelyker,
dan zone geliefde vrouw.

H%j vleit my inderdaad meer,
dan het glas, dat het hoofd doet draayen . Zsjne dronkenfchap
(want zoo mag ik de overmaat zyner liefde wel noemen)

doet mij dikwi ls, ja dagelijks blozen, wegens de onwaardigheid
van het voorwerp zijner min . Mogt ik de hulde waardig zijn
van den man, wiens naam ik tans voor altijd drage ! Om
u alles in

eln woord to zeggen, mine waarde, en om
het geheel to kroonen - min vorige, aangebeden minnaar is
voor m
in den liefdevolflen en infchikkelijkflen echtgenoot

teruggekeerd. - Vaarwel! Wees gij zoo gelukkig, als ik on .
mogelijk my gelukkiger kan wenfchen - zoo rlkgezegend, ads ik
gelukkig ben !

MARIA DWARS, geb .

EDELING .

Ten gelukke der fchrijffler van dezen brief, was haar
echtgenoot minder gevat dan hare vriendin, en gewisfelijk
ook dan onze lezers, die weldra den fleutel des geheims
zullen vinden, door den eerflen regel des briefs en terflond
daarop den derden regel to lezen, en zoo telkens, tot aan
bet einde, om den anderen regel ; waardoor hun de ongelukkige toetland der jonge vrouw kenbaar words .
OP DE OMVERWERPING VAN HET JONGSTE BRITSCHE
MINIS TERIE .

D

e pijler viel, door 't zwijn to fchendig omgewroet!
Nu baadc her zich in 't flijk der ultra-liberalen .
War afgrond, trotfche Brit! delft gij voor uwen voet !
Thans zal op eigen erf bet oproer zegepralen ;
Her oproer, (vreeslijk woord !) door u geflookt, gevoed
Alom, waar prooi voor heb- en heerschzucht fcheen to halen .
Zoo word' door eigen' val eens al her Teed geboet,
Dat ge op ons vaderland, ja gansch Euroop deedt dalen ! . . .
Doch neen - de vijand zelf vind' liefde in ons gemoed !
Stel, God des vredes 1 't wee, dat hij zich optast, paten!
J . W . JJNTEMA,
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Gevleugeld van voeten , al hijgend en mod ,
Te zwieren, to tieren, lacht hemelsch ons toe ;
Gefprongen , als razend, in fnellen galop,
Het hartje wipt henen , al kloppend
Hop, hop!
Gedraaid en gezwaaid door de fchitt'rende zaal ,
Al hupp'lend, wegfling'rend en halsdoek en (bawl,
Al blozend en zweetend in fnellen galop ,
De kieschheid lluipt henen, al roepend :
Hop, hop !
De hairlok ontfnoerd , en gehavend en los ,
Al zwevend als hekfen in gaaswitten dos,
Met oogen bagchantisch in wilden galop,
De fchoonheid vliegt henen , al roepend :
Hop, hop!
De boezem, al zwoegend, wellustig in gloed,
Al de aders gezwollen van 't kokende bloed,
De blikken vol vuur door den dollen galop ,
De deugd vliegt daarhenen , al roepend
Hop, hop!
De hals en de wangen natdruipend van zweet ,
Het voorhoofd helgloeijend, de tong droog en beet,
Verzwelgend den Bal-drank in heeten galop,
Het levee ijlt henen, al roepend
Hop, hop !

J.

Naar bet Hoogduitsch
van M . G . S A P H I E R .

VAN H A R D E R W IJ K, R Z .

DE REIZIGER.
(Naar het $oogduitsch.)

Eden pelgrhi bad den God der GOO,
Abevnijd to zijn van florin en nooden

MENGELW . 1835 . NO . 6 .
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Hij bad om ftilte en zonnefchijn.
Vergeefs : deez' Nat zich niet bewegen Y
De hemel formt, met fellen regen,
Als fpottend met zijn' angst en pijn .
De pelgrim zet , met bitter kiagen,
Dat Jupiter hem fchijnt ce plagen,

Den zwaren togt met moeite voort .
Zoo vaak zich 't formgeloei Nat hooren ,

En hem in zijnen gang komt foren,
Zoo vaak hoort men een morrend woord .
Een nad'rend woud lonkt hem reeds tegen ;
Hij fpoedt zich , om den wind en regen
In 't digte loover ras to ontgaan ;

Maar, eer hem 't woud heeft opgenomen,
Ziet hij een' fouten roover komen,
En blijft , vol vrees , daar buiten ftaan .
Reeds deed bet nat den boog doorweeken ;
Doch 's roovers opzet blijft niet feken ;
Hij mikt, Iegt op den pelgrim aan ;
Maar wind en flortvlaag zijn hem tegen ;

Dra is de pijl ter aard' gezegen
V66r hem, dien zij door 't hart moest gaan .
Dwaas l dus liet thans de God zich hooren :
Wat was u door dien piji befchoren,
Die 't op uw leven had gezet?
Had ik u zonnefchijn gegeven,
Verloren hadt gij 't dierbaar leven ;
De form alleen heeft u gered .

N L.

W. VAN DER GAAG .

MOFFItICANA .

In bet zeer geachte en achtingwaardige tijdfchrift : Wiener
Jahrbiicher, 1834, 68 Band, Oct .-Dec . 1834, ftaat, in eene,
over 't algemeen zeer gunjlige, Recenfie van : Holland in
1831 en 1832, door zekeren Doctor der Wijsbegeerte, W I E NS 4 R G , die bier twee jaren tang , ten huize van den Deen-
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fchjn Gezant in den Haag, Huisonderwijzer geweest is, bet
volgende to lezen (getrouw vertaald) :
• De Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen heeft haar
„ ontflaan to danken aan den verdienflelijken Lt . Generaal
• V,-. N D E R (D E N) B o s c H, die op .lava, door de voor• treffelijke huishoudelijkheid van een' uit China gevlugten
„ Mandarijn , tot een fchatrijk man is geworden , en van
• zijne millioenen iets befleedde, om woeste flreken van zijn
„ Vaderland naar Chinefche grondftellingen vruchtbaar to ma„ ken , en wel ten voordeele der behoeftigen ; waaruit de
• bier zoo weldadige Armenkolonien ontflaan zijn ."
• i-let land is cen paradijs voor kraanvogels en kikvor .
• fchen . Door bet taaije en gladde geduld van een volkje,
• dat kieuwen in plaats van longen fchijnt gehad to hebben,
• is bet bewoonbaar en zelfs fterk bewoond geworden ."
• Dat in dmflerdam , in den Haag eene verachtelijke veil• heid en laagheid van zedelijkheid heerscht, is voor eene
• wereldflad niet to verwonderen ; maar velen willen bewe„ ren , dat bet zedebederf diep in de levensaderen geworteld
„ is ; dat in de hoogere klasfen , onder den fchijn van eer• baarheid, een zedelijk bederf van grondflellingen is inge• flopen', hetwelk de vernietiging van ware zedelijkheid in
• Frankrijk zeer nabij komt ."
V O N D E L, then de Schrijver V A N D E L noemt, wordt (o
wonder!) geprezen ; maar hij was ook een geboren Duitfcher ,
en flecht~ door verhuizing zijner ouders eenHollander . ( Even
alsof deze geene echte Nederlanders waren, flechts kortilondig om geloofsvervolging naar Keulen gevlugt .) Ziehier de
vertaling van twee coupletten uit zijnen Rhijnfiroom (*)
(*) Gedichten, Ifle D . Lierdichten , Ifle Boek : De Rh jn .
Broom, aan JOHAN WOLFERD VA'N BREDERODE,
coupl . 1 en 13 :
Doorluchte Rhijn, mijn zoete droom,
Van waar zal ik u lof tuezingen?
Mijn trekkende geboorteflroom,
Gij kolnt uit Zwitferfche Alpen fpringen ,
Als hooftaer der begaefde Euroop :
De Donau, uw afkeerigh' Broeder,
Nam oostwaert op zijn' fnellen loop ,
Gij noortwaert, toen een zelve Moeder,
Begort van regen, ijs en fneeuw,
U baerde v66r zoo menige Eeuw .
0 zuiv're en blanke Rhijnmeermin,
Die mij tot flervens toe kunt kittelen,
Gij heipt veel zielen aen gewin,
En menig GRAEF aen eere - tittelen ,
En landen aen een' hoogen naem ;
Hoe menig heeft a overtogen,
En met aw' rant bepaelt zijn faem !
Hoe dikwijls zaeght gij met uw oogen
Het
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„ 0 fchener Rhein, mein Jugendtraum,
Soil ich von fern dein Lob befingen ,
Der ich gefpielt an deinem Saum ?
Du kannst aus Schu'eizer Alpen fpringen ,
Du Ader von dem fchonflen Weib ,
Bruder der Donau , du nach Norden ,
Nach Osten fie, aus Einem Leib
Entfprungen, and fc,ta fremd geworden ,
Yon einer Mutter in Eis and Schnee
Und Regen geboren auf der Hoh' .

„ 0 meines Rheines lautere Fluth ,
Du bis zum Tode seine Labe,
*7te Manchem gabst du Ehr' and Cut,
3Yie hohe Titel manchem GRABE,
Welch grosfen Namen rhanchem Land,
Der Helden fiber dich gezogen,
Aufpflanzend Ruhm an deinem Strand,
lie eftmals theilten define Wogen ,
Wean fie die DEUTSCHEN Krieger fahn,
Ihr Heldengliihn bey ihrem Nahn . '
„
„
„
„

„ Een tijd, die zulke bloemengekken in haren fchoot ge-

dragen heeft, [als de zeventiende Eeuw, toen de Tulpenhandel in bloei was] is onbekwaam geweest, groote publieke
karaktets voort to brengen, (*) en elke zoodanige liefhebberij doet vroeger of later afbreuk aan de ware liefde ."
Maar reeds genoeg, seer dan to veel ! Hoe geduldig is
bet papier ! Hoe geduldig de Hollander, die nan zulke vreemdelingen ziine kinderen toebetrouwt, en voor de dolile herfenvruchten en de fchadelijkfle nieuwigheden in Godgeleerdbeid, Wijsbegeerte en andere wetenfchappen, uit een land,
waar zoo iets gedrukt en geprezen wordt , eerbiedig den hoed
afneemt , en ze door zijne tockomflige Leeraren , in alle vakken, als waren bet Godfpraken , doet befluderen en huldigen !
Het hooggheboren HOLLANTSCH bloet ,
En voelde in 't water zijnen gloet !
Het eerfte couplet is nog al redelijk vertaald ; maar in bet
tweede is een Graaf in een graf verkeerd, hetwelk volftrekt
geenen zin geeft , en bet Hollandfche bloed words veranderd
in Duitfche krijgslieden!
(*) In 1637 leefde FREDERIK IIENDRIK, CATS,
PAUW, A . en C . BICKER, JOAN MAURITS VAN NASSAU, TROMP, DE RUITER, EVERTSEN, W . CZ . DE
WITH, HOOFT, VONDEL, en kort - daarna J . DE WITT,
nEVERNINCK, VAN BEUNINGEN, VAN HAREN, enZ .
Welke namen ! en ons land was onbekwaam , groote publieke

karakters voort to brengen!

In bet Mengeiwerk van dit No ., bl . 278, reg. 5, ftaat werdt, lees worden .

M E NGE LWERK.
BEDENKINGEN OVER DEN ZIN DER HERHAALDEBEDE
VAN ONZEN ZALIGMAKER IN GETHSEMANif .

De wijze, waarop zekere ongenoelnde, zich teekenende

S . K . , mij overigens geheel onbekend, in de Boekzaal
voor Mei 1834, bl . 621-626, den zin van des Zaligmakers bede tot God, uitgeboezemd in Gethfemand,
poogt op to helderen , draagt even min , en nog minder
mijne goedkeuring weg , dan de Eerw. A D R . S T O LK E R aan dezelve zijn' bijval heeft willen fchenken . De
Steller van dat f'cukje fluit hetzelve met den wensch , dat
bevoegde beoordeelaars zijn gevoelen ter zorgvuldige toetfing in datzelfde maandwerk (de Boekzaal) mogen brengen. Aan dezen wensch heeft de Heer S T O L K E R
voldaan in dit tijdfchrift (de Tladerl. Letteroef. 1834,
No . 15, Meng . bl . 681-693) .
De verklaring dier bede , waarop de Steller van dat
flukje is gevallen , en welke hij zich vleit meer voldoende to zullen zijn, dan de tot hiertoe algemeen gevolgde,
komt hierop neder : dat j E z u s met zijne bede niet zal
bedoeld hebben, om van het lijden, hetwelk Hij, als de
C H R I S T U S, moest ondergaan , to worden bevrijd ,,,
maar van die droefheid en angflen, welke het vooruitzigt van - gefterkt door eene hoog opgevoerde verbeelding van de zwaarte deszelven lijdens in Hem veroorzaakte . Maar hoe de Heer S T o L K E R van des Stellers meening nu z66 afkeerig kan zijn, als zijn Eerw .
zich in welgemeld tijdfchrift betoont , is mij niet helder
Alles wPl bezien, komt het mij voor, dat de Steller en
de Heer S T o L K E R, ten aanzien van het Joel van des
Zaligmakers zielelijden en de daaruit voortvloeijende bede,
geenszins daadwerkelijk verfchillen . De Heer S T o L K E R
is van oordeel, dat de Steller in de bede, M A-T T .
XXVI : 39 , het dusgenaamde nieuw ultgevonden gevoeY
MENGELW . 1835 . NO . 7.
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len (voorbijgang van de toenmalig hem drukkende benaauwdheid, en in vs . 42 de gewone verklaring : voorbijgang van bet geheele lijden en fterven) gelden laat ;
iets , hetgene S T O L K E R voorkomt eene zonderlinge
tegenflr#digheid to zijn en volflrekt onverflaanbaar .
Maar men dringe flechts dieper in den geest des Stellers
en plaatfe zich op zijn ftandpunt , en dra zal men zien ,
dat hij bet dusgenaamde nieuw uitgevonden gevoelen alleenlijk aankleeft , en dat hij vs . 42 aanhaalt , omdat ,
bet zijn zijne eigene woorden , ,, bet gevoelen , hetwelk
„ ik verdedig , mij toefchijnt nog eene nadere bevestiging
• to krijgen uit aanmerking van de tweede bede naar den
• inhoud van vs . 42 ." Mij komt bet althans voor , dat
de Steller flechts een gevoelen, met hetwelk hij inftemt,
to berde brengt, en dat de Zaligmaker, volgens hetzelve , met zijne herhaalde bede zal bedoeld hebben , be,, vrijding van zulk een mateloos leed, als zich thans
• aan zijne droefgeestige befchouwing en flerke verbeeldingskracht voordeed ." Dezen zin vond hij in de bede
•
van vs . 39 , eh geen' anderen zin geeft hij aan de bede
van vs . 42 weder .
Meer nog, dan niet to hebben ingezien, dat alhier geene
zonderlinge tegenftrijdigheid, zelfs geen verfchil in gevoelens
tusfchen den Steller en den Eerw . S T 0 L K E R plaats
grijpe , -- meer dan dit heeft bet mij verwonderd , dat
den laatstgemelden Geleerde, die bet in den Steller gispt,
dat hij de uitdrukking herhaalde bede met beden verwisfelt, - die hem , van wege zijne vermeende uitvinding, zoo oudsch ! eene vingerwijzing doet, -die bet (en
.met regt) als loutere willekeur in hem laakt , dat hij
,bet woordje dezen zoVro (dezen drinkbeker , vs . 39) in
eenen nadrukkelijken zin wil hebben opgevat, terwijl hij
aan datzelfde voornaamwoord dezen (zov"TO, in vs . 42)
dien druk niet geeft : meer dan dit heeft bet mij verwonderd , dat den fcherpzinnigen S T o L K E R niet in. het
oog is gevallen bet fijngefponnene van hetgene de Steller, in de laatfte plaats , beweert, en bl . 621 en 622
fit elkander zet , en met Schriftplaatfen zelfs zoekt to
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Raven : „ het maakt," zegt hij aldaar, „ gelijk ge„ makkelijk is in to zien, een wezenlijk onderfcheid , of
„ men zegt : uit een' drinkbeker drinken , danl of het
„ luidt : eenen drinkbeker drinken ." Deze bewering ,
voorkomende uit de I#eiging, om Oosterfche poezij
door middel van Westerfche kunsttermen toe to lichten
en to ontleden , zweemt naar eene zifterij , welke aan de
heilige uitlegkunde vreemd moest zijn, maar daarin, helaas ! zoo menigvuldig nog heerscht , en zoo dikmaals
tot valsch vernuft en tot verwarring van denkbeelden
aanleiding geeft ; terwijl ik geloof, dat juist deze beuzelarij den Heer S T 0 L K E R op de gedachte zal hebben
gebragt, dat de Steller aan de bede in vs . 42 een ander
doel zal hebben toegefchreven, dan aan die in vs . 39 .
Alzoo vervalt dan nu ook de grond van des Heeren
3 T o L K E K'S aanwijzing, hoedanig de omfchrijving van
vs . 42 had moelen zijn ; en deze behoeft zich dan ook
geenszins to verontrusten , dat de omfchrijving van des
Zaligmakers bede, door den Steller gefchied , de zoogenoemde nieuw uitgevondene verklaring , waar s T o LK E R zoo veel prijs op {felt, op losfe fchroeven flellen,
of liever geheel omverre zal werpen ; mits zijn Eerw . ,
van zijnen kant , den Steller ontheffe van de befchuldiging van de eene de andere tegenfprekende uitlegging
van de beide beden , of van eene zonderlinge en onbeflatsnbare tegenJlrffdigheid ; - van welke befchuldiging
de Steller zich, des behoevende, niettegenflaande zijne
mislukte verklaring , wel zoude kunnen vrijwaren ; terwiji hij , in dat geval, , door den Zaligmaker beide to
laten bidden , (en voorbijgang van tegenwoordig en to
gelijk van alle toekomftig lijden) werkelijk een nieuw
gevoelen (immers voor zoo verre ons bekend is) zou
hebben in de wereld gebragt .
Is dan nu de Steller in gebreke gebleven , zijne dus.
genaamde nieuwe verklaring nader to Raven , dan door
de aanmerking, dat men op het aanwijzend voornaamwoord dezen drukken moet ; de Heer s T o L K E R vat
Y2
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dan nu , ter gunfle van hetzelve , de pen op ; ten einde
de meest aangenomene of gewone verklaring to beftrijden .
Dan , hoe aannemelijk s T o L K E R zijn gevoelen ook
voordragen , en hoe geweldig zijn Eerw . het gewone
ook moge aanvallen, veel fchijnt mij nogtans tegen deszelfs betoog to kunnen worden ingebragt .
En wel , vooreerst , tegen de tivijze zelve , waarop
S T 0 L K E R bet gewone gevoelen voordraagt : immers
doet zijn Eerw . hetzelve alzoo uitkomen, alsof de Zaligmaker flellig gebeden zoude hebben , dat Hij niet lijden , niet flerven mogt ; iets , hetgene de voorftanders
van dit gevoelen niet zoo gaaf zullen aannemen . Vervolgens wordt hetzelve genaamd taalkundig onjuist ,
zonder dat zulks bewezen wordt, of in bijzonderheden
aangetoond . Daarenboven worden aan he~zelve toegevoegd de niet vereerende bijvoegelijke naamwoorden hoogst
aanflootel~k en onredelijk . Eindelijk worden nit de bede
om afwending van lijden en fterven zoodanige flotfommen getrokken , alsof de Zaligmaker , alzoo biddende ,
het geheele oogmerk zijner komst in de wereld en bet
groot ontwerp der Godheid ten eenemale zou hebben
willen omverre flooten en vernietigen ; - maar bier gaat
S T 0 L K E R to verre , gelijk wij ftraks nader wenfchen
aan to toonen .
Om nu niet , over hetgene S T 0 L K E R bier verder
op laat volgen , en in geene betrekking ftaat tot de zaak
zelve, nit to weiden, gaan wij liever terftond over, om
de zaak in gefchil ten toets to brengen, terwijl wij dezelve , eerst , aan de zijde der uitlegkunde , en , vervolgens , uit een mensch- en zielkundig oogpunt zullen
befchouwen .
En wel wil dan de Heer S T o L K E R bier, in den
eigenlijken zin, Been' angst aan den Zaligmaker hebben
toegefchreven , en meent then angst niet to kunnen vinden, dan in onze overzetting . Aan bet woord &aytcavsiv,
door M A T T H E U S (H . XXVI : 37) en M A R K U S
(H . XIV : 33) gebezigd, en in onze overzetting vertaald door zeer beangst , in die van V A N D E R B A L M
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door diep beangst , wil S T 0 L; K E R geene fterl ere beteekenis hebben toegekend, dan die , waarin hetzelve
voorkomt in den Brief van P A U L u s aan de Philippiers , (H. 11 : 26) en , waar bet , insgelijks door beangst overgezet, gevoegelijker zou luiden : bezorgd of
bekommerd zijn ; gelijk bet dan ook door den Heer V A N
D E R P A L M bier alzoo vertaald is . Gaarne item ik
den Heere S T 0 L K E R toe , dat de Overzetters aan dit
woord , vermits de afleiding , liever zeg ik , de grond
der afleiding van dit werkwoord onbekend is, eene verfchillende beteekenis geven , naarmate zij best met den
zamenhang meenen overeen to komen ; - maar waarom,
daar bet begrip fchuw of vrees (a. Bnpos van . yolk) bij
bet woord is jl ova7v toch ten grondflag fchijnt to liggen .,
dan ook , ten aanzien van dat akelige tijdsgewricht ,
waarin de Zaligmaker zich in Gethfemand beyond, aan
de fterkfte beteekenis dezes woords niet de voorkeur gegeben ? Schijnt niet S T o L K E R zelf met de beteekenis van dit woord verlegen to zijn, wanneer zijn Eerw .,
alles , wat flechts naar vrees zweemt, van hetzelve willende hebben verwijderd, een ieder raadt, zulk eene vertaling to kiezen , als hem gevoegelijkst dunkt , en zelf
voorftelt de uitdrukking : zeer bewogen , zeer ontroerd,,
zeer flerk aangedaan to zijn of worden ? -- Om dan
nu op eene bepaalde beteekenis van u3y,uovEOV terug to komen, zoo houd ik bet er voor , dat , de evengemelde
grondbeteekenis van dit woord aangenomen zijnde, wij ,
naar gelange de zamenhang zulks vereischt , tusfchen de
verfchillende graden van dezen verontrustenden toeftand
des gemoeds hebben to kiezen ; als van zorg , bekommering , huivering , ontfleltenis , vrees , angst , fchrik .
En had dan (Philip . II : 26) de getrouwe E P A P HR 0D I T U S zich bekommerd, of , gelijk onze overzetting
bet heeft, was hij zeer beangst , van wege de bezorgdheid zijner Medechristenen omtrent den afloop zijner
ziekte , - de tot in bet binnenfte zijner ziel geroerde
Zaligmaker werd , door bet vooruitzigt van zijn eigen
op handen zijnde -uitgezocht lijden , gewis meer dan be-
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volgens onze overzetting en het gewone ge=
voelen : zeer beangst . Maar hoe wil S T o L K E R dan,
dat wij de oorzaak der hevige aandoeningen, die Hem
in Gethfemand beftormden , zullen ontdekken ? - alleenlijk uit de bewoordingen van den grooten Lijder zelven
„ zij was ," Zegt S T o L K E R, „ droef heid : mine ziel
„ (zeide Hij) is geheel bedroefd tot den dood toe . Hfj
„ zegt niet : zij is zeer bevreesd of diep beangst, maar
„ geheel bedroefd." Gereedelijk fern ik het toe , dat de
Evangeliefchrijvers des Zaligmakers betuiging in dezervoege wel niet hebben geboekt ; maar dat zijne ziel zoodanig is gef}eld geweest, heeft, mijns oordeels, althans
M A R K U S ons verklaard, zeggende (H . XIV : 33)
xzc i1gwro Fx6xtc(3eT"cOxs xd ualtcove7v . Trouwens, welke beteekenis zullen wij bier aan Fx9atc(3eic9ac, (van sztc(3og,
vrees) door onze overzetting vertaald : verbaasd worden,
hechten, anders dan die van ontjleltenis en vrees ? Immers wordt ditzelfde werkwoord ook door denzelfden
Evangeliefchrijver gebezigd van de vriendinnen van den
Zaligmaker, toen zij in het graf van haren Meester, in
ftede van Hemzelven , eenen jongeling, in het wit gekleed, ontdekten ; welk ontzettend gezigt , volgens het
berigt van L U K A S , ( die in zijn verhaal, H . XXIV
4, 5, gewaagt van twee rnannen in blinkende kleederen)
op het gemoed dezer vrouwen de aandoening van vrees
to weeg bragt : immers lezen wij daar : en als zij zeer
kommerd,

bevreesd werden (eite(Po(3wv) .

Daar nu de Heer S T o L K E R niets meet b"brengt,
dan dit negative , om zijn gevoelen op uitlegkundige
gronden to vestigen , zoo zullen wij , vervolgens , de
zaak uit een ander oogpunt , uit dat der mensch- en
zielkunde, befchouwen .
En waartoe zullen wij dan nu van alle deprimdrende
aandoeningen, welke toen het gemoed van onzen Zaligmaker vervulden , die der vrees uitfluiten ? Hoe kan
men het gewone gevoelen als zulk eene ongerijmdheid
doen voorkomen, en het zoo onredelijk en ergerlijk noe .
men , Hem de bede om afwending van zijn nakend lij-
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den en fterven in den mond to leggen ? Hoedanig hebben wij dan wel to oordeelen over de gedachten , welke
in des Zaligmakers ziel oprezen, toen Hij, in zijne
veertigdaagfche afzondering in de woestijn , tot zijn gewigtig werk zich voorbereidde ? ( M A T T . IV .) Of
zullen wij ons dan insgelijks moeten ergeren aan den
itrijd der verzoekingen, met welke Hij toen had to worftelen ; ftrijd , „ waarvan ," gelijk B 0 R G E R zegt ,
„ zijn behoud of veritoring(?) afhing," doch welken Hij
gelukkig overwon , door het wapen van Gods Woord ?
Zullen wij , bij de lezing hiervan , minder aanftoot ge.
voelen , dan bij de lezing van des Zaligmakers voorbereiding tot zijnen- aanftaanden dood in deze ftille landhoeve,
waar wij Hem zien ftrijden met eene doodelijke droef
heid niet alleen , maar ook (gelijk wij ons voorftelleb)
met een' ter ndrflaanden angst, veroorzaakt door het uitzigt op zijnen op handen zijnde marteldood, waarvan
zijne menfchelijke natuur met afkeer terugdeinsde ; maar
welken angst Hij insgelijks gelukkig overwon, door den
bijftand des Hemelfchen Vaders? (LUK . XXII : 43 .)
Wij behoeven hier niet, gelijk de Heer S T o L K E R meent,
tot ftaving van dit gevoelen, eene veritandsverbijstering in
to roepen ; noch hebben wij dit gevoelen zelve noodig
als argument, om zeker fystematisch leerbegrip to onderfteunen . Verre van daar . Wij befchouwen den Zaligmaker hier als mensch, als voor het gevoel van fmaxt
zoo wel als van vreugde hoogst gevoelig mensch ; als
mensch , wiens ligchaam niet verhard was door grovenarbeid , wiens ziel zoo helder , zoo rein en zoo edel
dacht , en wiens hart zoo veel to iiiniger gevoelde als
zijne gewaarwordingen levendiger waren . Als zoodanig
hooren wij Hem in Gethfeman6 bidden, dat de lijden&kelk van Hem mogt voorbijgaan, en wij vinden in deze
bed nietsdenZoneGods,denZaligmakerdermenschd
heid onwaardigs, niets tegenftrijdigs met zijn doorgaai d.
karakter. -- Het is wel zoo , j E z u s had zich vrij}
willig aan de v'ereld overgegeven ; ook wilde Hij geheel vrijwillig zich voor haat opofferen, en ongetwijteld
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alle lijden, zelfs den dood, tot redding van zondaren ondergaan . Wij gelooven, dat bet Hemzelv' bewust was, dat
Hij, volgens bet Goddelijk befluit, flerven moest . Zelfs
lezen wij , tot onze verwondering, hoe Hij allentwege
niet anders dan bedaard en gelaten over zijn laden en
fterveo kon fpreken . Nog meer - toen eens de gedachte
aan zijnen aanftaanden dood Hem deed zeggen : nu is
mine ziel ontroerd : en vat zal ik zeggen ? Fader !
verlos mij uit deze ure P toen was bet vast beradene
maar hierom ben ik in deze tire gekomen 1 de weerklank op deze vraag . (j 0 AN . XII : 27 .) Maar, aan
den anderen kant , vinden wij er ook niets vreemds in,
dat Hij , die toen ontroerd kon zijn op de gedachte aan
zijn nakend lot, werkelijk tot in bet binnenfe zijner
ziel van vrees gefchokt werd , nu bet verfchrikkelijke
oogenblik was aangebroken, waarop Hij aan zijne wreedaardige vijanden zou worden overgeleverd . Thans al bet
folterendst lijden en den fchandelijkften en fmartelijkften
dood, welke Hem wachtten , in alle derzelver akeligheid
zich voor den geest ftellende , wat wonder, dat Hij
daarvoor ijsde en gruwde, dat Hij angftig werd en bange , en dat Hij van dat lijden en van die fmarten , waarvoor zijne menfchelijke natuur zulk een' hevigen afkeer gevoelde , gaarne wenschte verfchoond to blijven ;
wat wonder, dat Hij dezen zoo natuurlijken wensch in
den gebede aan zijnen Vader voordroeg, en dat Hij bad,
niet dat bet geheele oogmerk zijner komst in de wereld
mogt verijdeld worden , enz . (gelijk s T 0 L K E R zulks,
betrekkelijk bet gewone gevoelen, wil doen voorkomen)
maar dat Hij bad als een mensch, wiens vleesch zwak,
maar wiens geest fterk was in bet geloof aan God en
in . .bet vertrouwen op 's Vaders wijsheid : Fader ! inthen het mogelok is , laat deze drinkbeker van mif
Voorbijgaan ; doch niet gel!Xk ik wil, maar gel~rk Gij
Wilt ! (N A T T . XXVI : 39 .) In ~ 6n woord, j E z u s
leed hier als mensch , die zich wel vrijwillig aan bet
lijden des doods overgaf, maar wien bet veel ftrijd en
moeite en eene buitengemeene infpanning van kracht
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kostte, zich zoo gewillig en gelaten aan die fchande en
(marten to onderwerpen . Zoo lang de, ieder gevoelig
wezen ingefchapene, afkeer van lijden en dood met kracht
in Hem werkte, zoo lang was bet zijn wensch en bede,
dat hetzelve van Hem mogt voorbijgaap ; maar naauwelijks had zijn geest zich aan bet verheven befluit gehecht : niet mijn, maar Gods wil moet gefchieden, of
helderheid en kalmte keerden in zijnen geest terug, en
Hij ftond, vast gelijk eene rots, met dezelfde bedaardheid en gelatenheid wederom daar, die Hem van alle
kinderen der menfchen , v66r en na Hem , zoo Goddelijk onderfcheidde , en deze rustige taal deed voeren
den drinkbeker , dien m j de Fader gegeven heeft , zal
ik dikn niet drinken ? (j 0 A N . XVIII : II .)
Ter beflisfing kan in deze zaak wel niet bet beroep
op naman en mannen, als alles afdoende, gelden ; maar,
meent de Eerw . S T o L K E R nit de aanteekening van den
Heer V A N D E R P A L M op den Brief aan de Hebregn
(H . V : 7) to kunnen opmaken, dat ookzijn,Hooggelk
den
Zaligmaker geene bede om verlosfing uit den dood in
den mond legt, mijns oordeels is bet juist door evengemelde Schriftplaats , dat zijn Ed. bet gewone gevoelen boven allen twijfel wil verheven hebben ; immers
lezen wij in 's mans werk : Bijbel voor de Jeugd, 22fte
Stuk (1833) bl. 96, 97 : „ Welke was de oorzaak
„ van dien hevigen zieleftrijd ? Het was het drinken
• van den beker , waarvan Hij den Vader bad , dat hq
• van Hem mogt voorbt~gaan . Er is geen twijfel aan,
• of die drinkbeker is niet bet lijden, dat Hij thans
„ ondervond, maar dat Hij itraks ondergaan zoude, bet
• lJden des doods, gelijk Hij zelf bet op meer dan et ne
„ plaats (men zie flechts M A T T . XX : 22 , j o A N .
„ XVIII : I I) genoemd heeft ; en waaromtrent de Schrij• ver van den Brief aan de Hebreen (H . V : 7) alle
„ onzekerheid wegneemt ." - Nogtans vind ik geene
voldoende reden, om bet gezegde in Hebr . V : 7 (hoe
zeer ook voor bet gewone gevoelen pleitende, naar bet
oordeel van v A N D E R P A L M) op de aandoeningen
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van onzen Zaligmaker in Gethfemand to laten flaan . Ligtelljk laten Uitleggers zich daar henen leiden , wanneer
zij door : in de dagen zijns vleefches zijne laatfte levensen lijdensdagen verftaan ; maar zoude, hetgene de H .
Schrijver 0daar zegt , niet op een ander naargeestig tooneel nit des Zaligmakers leven , geenszins in de Evangelien geboekt, kunnen worden to hui* gebragt ?
Eindelijk heeft de Eerw . S T o L K E R zich teregt
geergerd over de bedenking van het ongeloof, tegen de
fterke aandoeningen van den Zaligmaker in deze bange
ure ingebragt ; en zoo geheel uit bet menfchelijk hart
gegrepen is de fchoone aanmerking , welke zijn Eerw . ,
tot wederlegging dier bedenking, in het midden brengt .
Vermits nu dezelve zoo geheel gefchikt is tot wegruiming van alle ergernis, welke men ook aan het gewone
gevoelen zou kunnen nemen , zoo neme ik de vrijheid,
±net het laatfte gedeelte dier aanmerking, als komende
der sangevochtene meening zoo fchoon to flade, te fluiten : „ Was J E z u s , voor eenige oogenblikken , zwak ;
• zien wij Hem vervolgens, gedurende zijn lang en
„ gadeloos lijden , niet in Goddelijke kracht ? Hier heb„ ben wij geen voorbeeld, om naast het zijne to ftellen ..len En hier bewonderen wij zijne voorbeeldelooze
„ flerkte met to meerdere verbazing, naar mate wij Hem,
• zoo kort to voren, zwakker gezien hebben . Ja waar• lijk , zich alzoo en zoo fpoedig to kunnen herftellen
„ en verheffen, gaat alle denkbeeld van louter menfche• lijke en heldhaftige grootheid to boven ; en, zonder
„ onderilelling van bovennatuurlijken invloed en bijftand,
„ weten wij er geen begrip van to maken. Het Evan• gelie meldt dan ook uitdrukkelijk, dat de Heiland
• dezelve -ondervonden heeft ."
Langezwaag,

Jan. 1835.

J . S . D A M S T L- , Pred .
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lijke daze vrouwelijke krankzinnigen in gezegde huizen
opgenomen . Frankr#k en de Nederlanden (?) maken
hier echter eene uitzondering ; dit flaat als 115 : 100.
Van 138,487 in alle de landen verpleegde krankzinnigen
worden 54,105 genezen, dus nagenoeg s deel . De gunfligfte verhouding to dezen leveren de krankzinnigenhuizen van Italie ; daarna die van Noord-i?merika, Frankryk, de Nederlanden, Grootbrittanje ; -- Duitschland
en de Noordelijke Staten betrekkelijk hot minst. Nergens komen de aanleidingen tot waanzin bij vrouwen
zoo veelvuldig voor , als in Frankrjk ; als : bemoeijing
in bet openbare leven, tot handelsfpeculatien toe ; zucht
om to behagen ; hartstogten en ontucht, wier zaden
reeds vroeg in bet vrouwelijke hart worden geflrooid ;
terwiji men nergens zoo veel veile vrouwen, nergens zoo
veel vrouwelijke misdadigers aantreft . To Paris komt
inzonderheid federt de Omwenteling (de jongfle?) de
kwaal bij vrouwen veel meer , dan bij manners voor .
In bet algemeen is krankzinnigheid veelvuldiger bij on .
gehuwden , dan bij gehuwden . Dit is vooral van toepashngg op bet manneiijk geflacht : ongehuwde mannen geven zich eerder en meerder over aan alle flormen en on,
geregeldheden des levens , en de echtelijke betrekkingen ,
met name ook hot verlies door dood of fcheiding , maken veel minder indruks op den man, dan op de vrouw.. Bij bet vrouwelijk geflacht , daarentegen , hebben de ge.
huwde krankzinnigen de overhand : zij huwen doorgaans
vroeger ; worden dan eerst in burgerlijke betrekkingen en
derzelver wisfelingen , huifelijke onaangenaamheden 1 zorgen, jaloezij enz . gewikkeld ; kramen, enz . Vandaar
de betrekkelijk zoo talrijke weduwen en gefcheidene
vrouwen onder de waanzinnigen .
Onder de hoogere flanden flaan grootee kooplieden en
flaatsbeambten bet meest voor krankainniglieid bloot . Go ,
leerden en kunfl:enaars worden er betrekkelijk zeldzaam
door aangetast. Allerminst renteniers.
De refultaten van 's man$ onderzoek z{jn, behalve de
reeds genoemde , deze
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I . Krankzinnigheid is geen kind der befchaving , gelijk men beweerd heeft . Zeldzaam bij de Wilden , is zij
veelvuldiger bij -halfbefchaafde volken , dan in de meestbefchaafde landen der aarde.
2 . Zij is zeldzamer in Katholieke en Mohamedaanfche,
dan in Protestantfche landen .
3 . Handelftaten leveren de nReeste waanzinnigen .
4 . Zij zijn veelvuldiger in de feden, dan op bet land .
5 . De gemiddelde betrekking van krankzinnigen tot de
bevolking in bet befchaafde Europa is 1 : 900 .
6 . Krankzinnigheid is in de nieuwere tijden op verre
na niet zoo zeer toegenomen, als velen beweren ; ja, in
vele landen is zij flellig verminderd .
7 . Het meest in bet oog vallende tijdelijke toenemen
van bet getal der krankzinnigen is bet gevolg van algemeene rampen, hongersnood, oorlog, omwentelingen enz .
8 . Ze worden bet meest tusfchen bet 30 en 50fte
levensjaar waargenomen ; doorheen vroeger bij mannen,
dan bij vrouwen .
9 . De hoogere flanden leveren minder krankzinnigen,
dan de geringere ; en bezigheden, die weinig geestinfpanning vorderen , meer, dan de omgekeerde .
10 . Het galachtig temperament is bet meest vatbaar
voor de kwaal .
11 . Om den tijd des zomerzonneflands ontwikkelt zij zich
bet veelvuldiget ; in Januarij en Februarij het.zeldzaamst .
12 . Somatifche en pfychifche invloeden zijn gelijkelijk aanleidende oorzaken ; deze meer bij mannen , gene
bij vrouwen .
13 . Onder de ligchamelijke oorzaken ftaan voorafgegane ziekten -- bij de vrouw met name verftoringen in
bet genitale flelfel - op den voorgrond.
14. Rampen, armoede en huifelijk verdriet veroorzaken haar veel dikmaler, dan eenigerlei andere pfychifche invloeden .
15 . Bij bet mannelijk geflacht zijn manie en onnoozelheid -- bij bet vrouwelijke, zenuwoverfpanning en
melancholie de veelvuldigfte vormen der krankzinnigheid .
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16 . Van 100 krankzinnigen genezen doorheen 40 .
17. Hoe jonger de lijders en hoe verfcher de gevallen
zijn , des to talrijker zijn de herftelden . Meer dan drie
vijfden der genezingen vinden in het eerfte jaar plaats .
18 . Onder de verfchillende vormen , geeft de manic
de meeste , melancholia en zenuwoverfpanning eene min
gunftige , en onnoozelheid de minfte kans op herftel .
19 . 60 van de 100 blijven al hun leven krankzinnig .
20 . De jaarlijkfche fterfte in de krankzinnigenhuizen is
gemiddeld 1 : 10 .
21 . Onnoozelheid telt de nleeste -- melancholia de
minfte dooden .
22. Gelijk de krankzinnigheid in haar eerfte tijdperk
het gemakkelijkst genezen wordt, is zij alsdan ook het
ligtst doodelijk : meer dan de helft der fterfgevallen vinden in het eerfte jaar plaats ; hebben de kranken eenige
jaren doorgeftaan, zoo kunnen zij zelfs een' hoogen ouderdom bereiken .
23 . Beroerte en ingewandskwalen , tering en waterzucht zijn de ziektevormen , waaronder de meeste krankzinnigen bezwijken .
EENIGE

BERIGTEN AANGAANDE $ATTA .

J . H . DomHS , Refident van Sourabaya .

Door

(*)

Batta ,

een uitgeftrekt landfchap , is in het westelijk
gedeelte van het eiland Sumatra gelegen, tusfchen de
rivieren Sinkill en Tabyong , zich dwars over het eiland
tot de oostkust uitftrekkende . Wij hebben daar geene
bezittingen . Te Poudjan , een klein eiland, in de baai
van Tapanolie gelegen , hebben wij een post en bezitting . De Posthouder heeft aldaar het gezag . Op den
vasten wal bevinden zich eenige Kampoongs, door ne(*) Wij verzoeken onze Lezeresfen, dit afgrijfelijk verflag ongelezen to laten, en zouden het, om die reden, niet
geplaatst hebben, bijaldien ons de naam des Inzenders de echtheid des verhaalden gruwels niet fcheen to waarborgen . Redact.
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gen Hoofden geregeerd, die zich Radjas noemen, een
klein penfioen genieten , en zich als aan ons verbonden
befchouwen .
Ik zal hier eenige aanteekeningen doen volgen van hunne
gewoonten, welke ik, to Padang zijnde, vernomen heb .
Het is eene bepaalde wet onder de Batta's , dat de
dood door opeting als ftraf zal worden opgelegd in de
volgende gevallen : 1° . In overfpel . 2° . Rooverij des
nachts . 3° . In belangrijke oorlogen ; dat is to zeggen
wanneer bet eene District , tegen bet andere opitaat, worden de gevangenen opgeofferd . 4° . In geval van onderlinge huwelijken in denzelfden ftam , hetwelk verboden
is , omdat zij in dat geval dezelfde voorouders hebben .
5° . Voor verraderlijke aanvallen op een huis , dorp of
perfoon . - In alle de bovenflaande gevallen is bet wettig, dat de voorwerpen worden opgegeten, en wel levend ; dat is to zeggen , dat zij niet to voren van bet
leven worden beroofd . Het flagtoffer words aan een flok
gebonden , met zijne armen uitgeftrekt , terwiji de verzamelde Batta's in een' kring rondom hem geplaatst
worden en bet Hoofd bet bevel geeft om bet eten to beginnen . De grootfte vijand , wanneer bet een gevangene
is , of de beleedigde in andere gevallen , heeft de eerfte
keuze ; en wanneer die zijn ftukj e heeft afgefneden , kunnen de anderen zoodanige ftukken affnijden , als waarvoor zij lust en fmaak gevoelen, en wel tot zoo lang als
al bet vleesch is afgepluisd en verfonden . Het wordt
raauw of gebraden gegeten , doch meest altoos in fambel, een mengfel van Spaanfche peper (ristjes) , trasfie
(verrotte garnalen) , zout , uijen enz . , gedoopt, hetwelk
zij altoos gereed hebben . Wanneer de man een gevangene is , in den oorlog genomen, wordt hij op de plaats
zelve terftond opgegeten . Zelfs wanneer hij ook reeds
mogt begraven zijn , graven zij bet ligchaam op , om
het vleesch van den reeds geftorvenen to eten ; doch dit
lieeft alleen plaats in geval van oorlog .
Alle geloofwaardige Hoofden getuigen ook , dat bet
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een vast gebruik is , om de flagtoffers niet to dooden ,
v66r en aleer al bet vleesch van hen is afgefneden, en
wel door bet etende gezelfchap ; en mogt bet gebeuren,
dat hij zoo lang in. bet leven blijft, dan treedt het Hoofd
of de beleedigde partij voor , fnijdt zijn hoofd of , hetwelk hij met zich als een zegeteeken huiswaarts brengt .
In geval van overfpel, is bet den beleedigde vergund,
om een oor of de beide ooren to nemen ; doch de plegtigheid mag niet plaats vinden , of de nabeftaanden der
vrouw moeten daarbij tegenwoordig zijn en daaraan deel
nemen . In deze en andere gevallen , waar de misdadiger
veroordeeld is om opgegeten to worden , wordt hij een
A twee dagen opgefloten, om alle de inwoners to kunnen
verzamelen , (dat is to zeggen , mannen .) Alsdan wordt
hij zeer bedaard en in koelen bloede opgegeten , met even
veel plegtigheid, en misfchien meer, als een doodftraf
in Europa wordt ten uitvoer gebragt . De beenderen ,
nadat bet vleesch is afgefneden , worden verftrooid weggefmeten ; bet hoofd alleen wordt bewaard ; de herfenen
behooren aan bet Hoofd of de beleedigde partij, die dezelve gewoonlijk in eene flesch bewaart , om daarmede
to tooveren of iets dergelijks to doen . Zij eten de ingewanden niet , doch houden van bet hart , en verfcheidenen drinken bet bloed uit bamboezen . De palmen der
handen en de zolen der voeten zijn de fmakelijkfte en
gezochtfte beetjes . Hoe affchuwelijk en verfchrikkelijk
die gewoonte ook is, is bet evenwel de waarheid , dat
aan de uitoefening en de veroordeeling de ernftigfte overweging onder hen voorafgaat, en dezelve, buiten de gevallen van oorlog , zelden bet gevolg is van eene onmiddellijke of perfoonlijke wraak . In alle criminele gevallen worden de partijen behoorlijk gehoord en regt gefproken, en geene ftraf kan worden uitgeoefend, v66r
en aleer bet vonnis op eene wettige wijze op de openb.are markt is uitgefproken . Daar verzamelen zich de
Hoofden van de naastbijgelegene dorpen, hooren de gettugen, en beraadflagen over de misdaad en waarfchijn11jke fchuld of onfchuld des aangeklaagden . Wanneer bet
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vonnis geflagen is , wbrdt hetzelve bekrachtigd door de
Hoofden met bet drinken van toeak of toddy (een
zuur vocht, uit bet fap des palmbooms bereid wordende) ;
hetwelk kan worden gelijkgefteld met de onderteekening
en zegeling der vonnisfen bij ons . Geene voorbeelden
zijn er bij die gelegenheid van dronkenfchap . Het yolk
neemt rijst met zich mede , om die bij bet vleesch to
eten ; doch geen gebruik van tocak wordt toegeftaan .
De ftraf wordt altoos in bet openbaar uitgevoerd . De
manrien alleen worden bij bet maal toegelaten , daar bet
der vrouwen verboden is, bet vleesch van , den man (menfchenvleesch) to gebruiken (denkelijk uit beduchtheid, dat
zij daarop zouden verlekkerd worden .) Het vleesch mag
van de plaats niet worden weggevoerd , maar moet op
bet oogenblik verbruikt worden . Men kan vrij gelooven , dat de Batta's meer aan hunne wetten gehecht
zijn , dan de Mahomedanen aan hunnen Koran ; dat bet
getal der veroordeelden zeer groot is ; dat, waar de naam
van Batta beftaat , de wetten flipt worden opgevolgd ,
en dat bet alleen in de nabijheid van onze bezittingen is,
dat dezelve meer gewijzigd of veronachtzaamd worden ,
hoezeer men echter nog vele voorbeelden zelfs digt bij
onze bezittingen aantreft, getuige bet groot, getal fchedels van flagtoffers, bijna in ieder huis, door een' Batta
bewoond, opgehangen .
Ten opzigte van de gretigheid, waarmede zij bet
menfchenvleesch verflinden, is bet gebleken, dat, afgefcheiden van de zucht tot wraak , die wel bij de eerften
onder hen beftaat , de helft der bevolking bet vleesch
met fmaak eet en daarover met genoegen fpreekt , en bij
de andere helft , hoezeer deze tegenwoordig daar geen
deel aan neeint , menfchenvleesch in bet algemeen wordt
gehouden finakelijker to zijn dan bet vleesch van eene
koe, buffel of varken .
De ouders , wanneer die oud zijn en zich niet meer in
ftaat bevinden om voor hun onderhoud to zorgen , worden door de kinderen en naastbeftaanden opgegeten . De
Refident van Padang verhaalde mij, dat zulks niet al-
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leen nog het gebruik was, maar dat men de ouders , die
daartoe door den familieraad befchikt waren, in een' boom
plaatfte , waaruit zij 7Ach dan lieten vallen , hetwelk het
teeken was, dat de vrucht rijp was en moest gegeten worden .
Het is echter ook bij hanne gewoonten in gebruik,
dat de veroordeelde, door den beleedigden perfoon of bet
Hoofd, kan worden vrijgefteld van den dood ; doch dit
ftaat geheel aan de verkiezing van de gegriefde perfonen,
die hun flagtoffer kunnen doen opeten , of wel als flaaf
verkoopen ; fchoon de wet zegt , dat hij moet gegeten
worden , en de gevangene dus geheel aan de barmhartigheid van zijnen vervolger is overgelaten. Wanneer de
veroordeelde mogt ontvlugten, moet de zoon de ftraf
ondergaan. De Luitt . P 0 L AND heeft mij verhaald,
dat hij bij den Posthouder to Tapanolic een' jongeling
had gezien , wien dit lot moest treffen, doch die op
verzoek van den Posthouder, die zulks vernomen had,
werd vrijgegeven , echter onder de heilige voorwaarde
van nimmer weder in zijn land to zullen komen. - Volgens het algemeen gevoelen, hetwelk echter blijkbaar
op eene grove dwaling berust , lijdt de man, die gegeten
words, ilechts eenige weinige oogenblikken, en geeft hij gewoonlijk maar Un' fchreeuw, als men hem het oor affnijdt .
De Batta's worden overigens voor eerlijke lieden en
getrouwe vrienden gehouden . - Het is niet onder hen ,
dat de neven rang en titels erven . Zij trouwen bij
overeenkomst der ouders , en de oudfte zoon is opvolger . Eigendom wordt verdeeld s aan den oudften zoon
en I onder de overige zonen en dochteren . Wanneer
een Batta meer dan Une vrouw heeft , treedt de oudife
zoon van de eerfte vrouw op . - De opperfte God der
Batta's is genaamd D E B A T T A A S S I A S S I, en hij
words vooronderfteld B A T A R A G o E R o E en M A NG A L A B 0 E L A N gefchapen to hebben, uitmakende de
mindere perfonen in de drieeenheid van hun geloof . Zij
hebben een' geestelijken Vorst, die algemeen erkend wordt,
en die in alle zaken van algemeenen tegenfpoed en ongeluk geraadpleegd wordt . Zijn titel is Sa Singah Maha
MENGELW . 1835 . NO . 7 .
Z
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Rajah , en hij woont to Babara in het District Taba . Hij

is een afftammeling van het oude Menangkabouwfche
geflacht, hetwelk geen beftuur kent . Hij is reeds de
dertigfte afftammeling, en eet Been fpek noch drinkt toeak .
Aan hem wordt eene bovennatuurlijke magt toegekend . -Het alphabet is door D A T A E D A TAE en D A TAE
C A B i ingevoerd .
Mr . W A R D zegt , dat hij in de Batta's een vreedzaam en bedaard yolk hceft gevonden , en veel meer aan
een geregeld beftuur onderworpen, dan velen vooronderftellen, fchoon hun beftuur van eenen zonderlingen aard
is . Hij werd aldaar zeer goed ontvangen, en heeft zich
met Mr. B u R T 0 N in het District Salendang eenige dagen opgehouden . Meer dan 3000 menfchen waren verzameld om hen to zien . Zij ftonden vier uren lang op
eene verhevene plaats, twaalf voeten hoog, om zich
to laten befchouwen . Dagelijks kwamen er van onderfcheidene Districten de inwoners, om hen to komen zien .
Zij befchouwden hgn als Goden, vereerden hen , en
zij hadden over de f behandeling van de Batta's niet to
klagen . Mr . B U R T 0 N was zoodanig met het yolk en
land ingenomen , dat hij zich met zijne vrouw en kinderen aldaar heeft nedergezet en er fcholen heeft opgerigt ;
doch, nadat hij eenige fcholen had daargefteld en eenige
vrucht van zijnen moeijelijken arbeid begon to plukken ., zijn hij en zijn gezin , als flagtoffers van het klimaat , bezweken .
Het gunflig onthaal , hetwelk de Heeren W A R D en
B UP, T O N in de Battafche landen genoten , hebben federt verfcheidene Zendelingen uitgelokt, om ook die landen to gaan bezoeken ; Inaar zij zijn zoo gelukkig niet
geweest . In het begin van . 1834 is een Franfche Zendeling naar Tapanolie vertrokken, om de Batta's to bekeeren ; doch is aldaar fpoedig geftorven, en men onderfelt, dat hij vergeven is . Een ongelukkiger lot heeft de
twee Amerikaanfche Zendelingen H E N R Y L Y M A N
en S A M U E L M U N S O N getroffen, die even v66r mijne
komst to Padang derwaarts waren vertrokken , en die
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in de maand Julij van dit jaar ook aldaar zljn opgegeten, hebbende beiden hunne vrouwen to Batavia achtergelaten . De jongen , of bediende, die gelukkig ontkomen is, heeft mij het volgende verhaald
Niettegenilaande dat men hun dat reisje had afgeraden,
en de Posthouder van Tapanolie en de Radjas van de
Kampoongs , op den vasten wal gelegen , hun alle mogelijke gevaren hadden doen zien, die met hunne onderneming
zouden gepaard gaan , bleven zij , als verkondigers van
Gods woord, bij hun genomen befluit volharden, daar
zij geen ander oogmerk hadden dan om goed to ftichten .
Zij kregen then ten gevolge een paar oppasfers met zich
en yolk om hun goed to dragen . Naauwelijks een dag
reizens van Tapanolie zijnde, verklaarden de Hoofden
aldaar hun ftellig, dat zij gevaar liepen van vermoord to
zullen worden, wanneer zij hunne reize vervolgden , daar hij
hun geene de minfte zekerheid kon bezorgen , omdat de
Districten vijandig waren. Dit echter mogt almede niet
baten, en zij gingen op reis .
Naauwelijks een paar uren van de Kampoong verwijderd zijnde, ontmoeteden zij eene verzameling 200 a
300 mannen, die op hen vuurden en een der Zendelingen troffen . Zij kwamen toen met geweld aanloopen ,
maakten zich van hun beiden meester, bonden den eenen,
en verdeelden het ligchaam van den anderen, die getroffen was, onder de aanwezenden, zoodat ieder een flukje
van hem bekwam . Dit moest de jongfte Zendeling,
SAMUEL M U N S o N, aanzien, die, nadat men daarmede gereed was, werd medegevoerd , om terftond in
de Kampoong gemeenfchappelijk opgegeten to worden .
De bediende had dit alles gezien en is toen gevlugt,
hebbende zijn leven to danken aan de bijzondere be .
moeijenis, die zij met den Zendeling hadden, uit vrees
dat die zoude ontkomen . -- Dit voorval heeft to Padang diepen indruk gemaakt, en de algemeene verontwaardiging opgewekt tegen een yolk, dat bij elke gelegenheid toont, dat zij ware kannibalen zijn . Welk een
Z2
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verfchrikkelijk iets , bij zijne voile kennis zijnen vriend
then wreeden dood to zien ondergaan, met de zekere bewustheid, dat hem datzelfde lot to wachten Bond ! Hij had
zijnen ouderen vriend , op reis zijnde , nog aangeraden
om terug to keeren ; doch deze vond zijne vrees niet gegrond, als niet kunnende vooronderftellen, dat zij, die
in vrede Gods woord kwamen verkondigen , gevaar zouden loopen om vermoord to worden .
De Heer B 0 Y E L , to Padang , ontving , j uist toen
ik daar was, hunne goederen, en ik zag nog twee brieven op de tafel, die zij, een paar dagen v66r hun vertrek van Tapanolie, aan hunne vrouwen to Batavia
hadden gefchreven, om met de eerile gelegenheid derwaarts verzonden to worden . Welk eene tijding voor
die echtgenooten ! Hoezeer zal haar aisnu de Christelijke Godsdienst to ftade komen , die weldadige leer,
waarvoor hunne mannen als Martelaren geftorven zijn !

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DER
NOORD-AMERIKANEN .

(Vervolg van b4 190 .)
De Boardings . Weldadigheid.

A

Reis naar Philadelphia.

n echtgenoot had mij naar Philadelphia befcheiden . Wij
zouden aldaar den zomer doorbrengen, en dan in den herfst
naar bet zuuden trekken, om er verder ons geluk to beproeven . Ik had dus met den eeriten Mei onze gehuurde woning verlaten . Wij namen nu vooreerst ons verblijf in eene
dier herbergen, welke bier in menigte zijn en boardings genoemd worden. De boardings verfchillen van de andere logementen flechts daardoor , dat de gasten in dezelve onderling kunnen verkeeren en, behoudens de welvoegelijkheid,
huifelijken omgang hebben ; terwijl de goede toon eischt, dat
in Amerikaanfche logementen (hotels) mannen en vrouwen
geftrengelijk van elkander verwijderd blijven . Hoe voornamer
men zich voordoet, des to meer leeft men in kloosterachtige
afzondering ; en hierdoor ontitaat een wedijver, die meet-
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malen koddige tooneelen veroorzaakt .
De vrouwen bewonen den eenen vleugel van bet huis, hare mannen, zonen, broeders, vtienden den anderen ; twee verfchillende

parlours dienen tot eetzalen en voor gezellig onderhoud . In

de boardings is een vertrouwelijker omgang geoorloofd . Geheele familien, en .dikwerfs zelfs de rijkflen, leven, gemakshalve of om andere redenen, jaren lang in zoodanige herbergen, en vormen op deze wij'ze meer of min een befloten
gezelfchap . Hier is bet mogelijk, kennis to maken . In dezelfde fpreekzaal vergaderen alle de gasten, en zijn van den
morgen tot den avond bij elkander . De Dames brengen hare
handwerken mede ; de Heeren kaanwen tabak en lezen de
nieuwspapieren . Soms is er onder dezelven een fnaak, die

door eene geestige aanmerking een gefprek weet aan to vangen. De vrouw, die eenig werk medebrengt, geeft bier .
door to kennen, dat zij tot bet gezelfchap behoort . Ja, dit

is een teeken, dat men haar aanfpreken mag, en zelfs niet
behoeft to fchromen, met haar to boerten .
Ben Ameri-

kaansch Gentleman, die zijne wereld verftaat, legt bet er
Reeds op toe, dat de fchoone telkens gelegenheid erlange,
om met hare geestvermogens to fchitteren ; waarvoor hem ge-

woonlijk dan ook hare dankbaarheid tot belooning verftrekt .

Eenige oefening is voldoende, om in deze foort van geestigheid zeer bedreven to worden, dewiji veelal dezelfde
kunstjes ter bereiking van hetzelfde doel dienen . Hier wordt
niet gebreid . Met borduurwerk en andere fijne vrouwenhandwerkjes overftroomt Frankrijk de Vereenigde Staten,

zoodat die goederen zeer laag in prijs zijn en voor gemeen
gehouden worden ; maar bet naaijen van wit katoen en linnen kost veel, en is gevolgelijk in aanzien . Fatfoenlijke lieden kunnen er zich dus mede bezig houden, hetgeen dan
ook gewoonlijk na bet ontbijt plaats heeft, en aan de Heeren foms floffe tot een boertend gefprek oplevert . ,, De
Ladies zijn heden zeer vlijtig," zegt een Fashionable, terwiji
hij voor den fpiegel treedt en zijne broek hooger optrekt .

, Onze Reverenden (Weleerwaardigen) hebben bet toch regt goed ; ik krijg
Hij krijgt geen antwoord, doch vervolgt :

zin, om ook een Geestelijke to worden . Ik bemerk zoo

even, dat de draagbanden mij bet hemd beginnen door to
tlijten .' De vrouwen zetten een ernitig gezigt ; maardefpreker nadert tot eene derzelven en grijpt haar werk aan, dat

evenwel hem uit de hand gerukt words . Hierop heeft de

$
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volgende woordwisfeling plaats : ,, Dat is zeker een hemd
voor Mijnheer uw' man?" - ,, Neen, Mijnbeer 1" -- „Dus
voor een' Weleerwaarden?" -- ,, Ook niet ; bet is kerklin-

nen ." - „ Laat dat zijn ; bet is toch een hemd, dat zie
1k." - „ Gij vergist u, MijnheerI Gij zijt heden in eene
vrolijke luim ." -- „ 1k ben zoo luimig, om to willen wedden,
dat bet een hemd is :' - „ Mijnheer 1 gij drijfc de fcherts

to ver ; gij wilt mij in verlegenheid brengen, maar ik zal u
befchamen : bet is noch een hemd , noch kerklinnen , maar
een kusfenfloop ." Terwijl zij deze woorden fpreekt, trekt
zij de mouwen van bet hemd naar binnen, naait fpoedig met
groote fteken de balsopening toe, fprihgt op, en houdt bet

hemd aan bet opene ondereind omboog , om met een' zege-

pralenden blik haar werk aan bet gezelfchap to toonen . Eene
luide toejuiching, onderfteund door bet daverend fiampen
van dertig gelaarsde voeten, flrekt tort bewijs van de voile
goedkeuring der mannen . De vrouwen geven aan hare fpotzucht lucht door een gelach, dat de fchertfer zeer befcheiden zich laat welgevallen . Eene geheele maand lang blijft

deze zinrijke uitvlugt met bet hoofdkusfen bet onderwerp
des gefpreks . Men bewondert die geestigheid, bootst dezelve
met eenige kleine wijzigingen na, en herhaalt zulks gedurig .
In de gegevene omftandigheden was bet mij zeer aangenaam ,
dat ik berigt kreeg, om naar Philadelphia to vertrekken ;
want dit gemeenfchappelijk leven wilde mij volftrekt niet
bevallen . 1k miste deeds den eigen haard en den kleinen,
maar aangenamen kring der gezelligheid, then ik eindelijk

gevonden had, en waarin ik ondervond, dat onder de NewT'orkers ook voorcreffelijke menfchen en goede gezelfchappen
zijn, welke ons fchadeloos ftellen voor al bet kwade, dat

men onder den grooten hoop aantreft . Hoe meer moeite nu
bet gekost heeft, dezelve op to zoeken, des to fmartelijker

valt de fcheiding. Dat bet bier to lande zoo moeijelijk is,
vrienden to maken, ligt in den aard der omflandigbeden ;
want onder de menigte vreemdelingen, die telkens aanko-

men, zijn maar al to veel gevlugte misdadigers en fortuin-

zoekers, die wegens hunne bedriegerijen niet vertrouwd

kunnen worden . Deze vinden bier wel een vrij verblijf ;
maar de naam van vreemdeling en bet Arnerikaanfche karakter maken bet voor hen zeer moeijelijk, om voort to komen .
Met zoodanige lieden in denen rang gefteld to worden, valt

zeer hard, maar is ten deele ook toe to fchrijven aan de
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omftandigheid, dat niemand naar een' pas of bewijs van goed
gedrag wordt gevraagd . De Amerikaan meent fchier in elken
vreemdeling een' ellendeling to zien, die door zijne vlugt
nit zijn vaderland flilzwijgend bekentenis van zijne fchuld
doet . In een geheel ander licht befchouwt men de inlandfche
kunstvlijt ; de efmerikaan meent alle de ondernemingen, welke
hij met uitzigt op winst doet, to kunnen . regtvaardigen voor
de wet, waaraan hij zich onderwerpt, en daarom houdt hij
dezelve voor betamelijk . Mislukken zijne plannen en loopt bet
ten ergfte , zoo heeft hij zich vergist en bet fpel verloren ;
maar zijn geweten blijft zuiver en onbevlekt, als zijn naam.
Zijne bedoeling was geen bedrog, maar winst ; en daarin ligt
bet onderfcheid, dat men op alle vreemdelingen zeer fcherp
toepast . Evenwel zijn er ook reeds gevallen voorgekomen,
welke misfchien, herhaald wordende, deze uitvlugten allengs
minder gemakkelijk voor bedriegers zullen maken, en dus
eene betere behandeling van den eerlijken vreemden reiziger
ten gevolge hebben .
Alle mogelijke en uitdenkbare policiemaatregelen hebben,
tot duslange, de ftraatbedelarij in Europa fchier nergens kun.
nen affchaffen ; maar de 4merikaan beroemt zich, dat men
in zijn land geene bedelaars vindt ; dit is letterlijk waar, en
heeft zijnen grond alleen in hunne vaste gewoonte, om op
ftiaat nooit in den zak to tasten . Niets ter wereld ware
in flaat, hen daarvan of to brengen, en tegen flouteren in .
drang befchermt hen de wet ; waagt de ellendige aan hunne
deur to kioppen , zoo opent zich voor hem terflond bet
gevangenhuis .
Ik heb veel gehoord en gelezen van de weldadige inrigtingen , welke hier zouden beflaan ; mij zijn er flechts weinige
bekend, welke aan bet doel beantwoorden, offchoon er zeer
vele zoogenaamde Maatfchappijen der Weldadigheid beflaan,
welke onder bet toezigt en beftuur van vrouwen gevormd
worden . Bij de Voorzitfter van zoodanige Committee of Charity vergaderen tweemaal 's weeks de leden van bet gezelfchap , welke onder elkander als eerfte en tweede Vice-preftdente, Secretaresfe, fprekeresfen, opzieneresfen enz . enz.
titel en rang hebben . Enkel nit liefdadigheid verledigen zij
zich, om nit oude lappen kleedingftukken van den zonder .
Iingften fmaak to vervaardigen . Menige vrouw offert de op
fchool gemaakte teekeningen van hare dochter ; eene andere
brengt zelfs een' ouden kanarievogel met deszelfs kooi . Alle

34
0

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

deze

goederen nu moeten ten voordeele der armen verkocbt
Bij elke zamenkomst words berigt gegeven van
worden .
alles , was er ingekomen is ; voorts doet de Voorzitfter eene
aanbeveling, om naar hulpbehoevenden om to zien, en zij

fluit de vergadering . Die last nu ware ligt to volbrengen ;
want offchoon de ellende wel niet op alle ftraten in her

openbaar rondloopt, zoo verfchuilt dezelve zich ook geenszins in donkere fluiphoeken : integendeel, de ongelukkigen hebben bier hunne verzamelplaats, en dit is de fchoonfte en be-

koorlijkfte plek in New-cork .
Aan her einde der tad, tegenover de groote havenplaats,
onder de lommer der boomen, liggen op bet Bras honderden menfchen, die in langen tijd geen brood hadden, om to
eten - ongelukkigen, welke onbewegelijk, met de wanhoop
op her gelaat, naar den hemel ftaren, en dat op eene plaats,

Bowling-green genoemd , die tot eene aangename wande'plaats
als gefchapen fchijnt . Maar de 1lmerikanen zijn geene liefbebbers van dit vermaak . Zelden ontmoet men bier eenen

wandelaar, behalve foms een' fchrijver van eene kolenmijnonderneming of van een kantoor voor landerijen , of een' be-

fieder van dienstboden, of welligt een' anderen vaderlander
(in den Amerikaanfchen zin des woords), die fluipswijze
door de lanen gaat, om nieuwe offers op to loopen, of bet
beftaan der reeds in ellende gedompelde lieden eenige dagen
to rekken, terwijl hij hen door een paar dollars verleidt,
om naar bun land brieven to fchrijven, welke bet hooge
loon en den gemakkelijken arbeid in de kolenmijnen, den benijdenswaardigen toefland der landbouwers, en bet gelukkige
lot der dienstbaren, hunne aangename en vriendfcbappelijke
betrekking tot hunne heeren , of, gelijk men bet bier uit-

drukt , van de helpers tot derzelver verzorgers, fchetfen . Een
enkele brief van then aard kan foms twintig en meet huffs .

gezinnen tot landverhuizen bewegen . Rekent men dezelve door

elkander elk op vijf perfonen, zoo brengt hunne landing een
bedrag van driehonderd dollars in de kas van bet Hospice of
Refuge ; en was zij verder nog medevoeren, flrekt altijd her
land tot voordeel . Tevens wordt bet arbeidsloon lager van

wege de menigte der ledige handen, en de Amerikaanfche
nijverheid levert des to voordeeliger uitkomften .
De reis naar Philadelphia is op een' fchoonen dag zees
sangenaam . Men betaalt vier dollars, en gaat des morgens
tegen

zes

ure op cene welingerigte floomboot, waar

men
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heeds een talrijk gezelfchap van fraai uitgedoste Heeren en
Dames aantreft ; want , gelijk reeds gezegd is , de ftoombooten vervangen bier de plaats van falons en zijn eene foort van

ongemaskerde-redoutes . Dekajuit is bet rendezvous der beaumonde, en fomwijlen ook der verliefden, welke gewoonlijk
bier hunne avonturen aanvangen, die`dan verder in de boardings voortgezet worden . Elk dezer vaartuigen heeft, behalve de fierdijke tent op bet verdek, eene kajuit voor de
Heeren en eene , voor de mannen ontoegankelijke , voor de

Dames , eene gemeenfchappelijke eetzaal en een paar kleedkamers , waarin de genen , welke niet behoorlijk gekleed aan
boord komen , terftond gaan , zich laten fcheren en bet haar

opmaken, ook wel van linnen verwisfelen , en eerst, nadat
zij de meestmogelijke zorg aan hunnen opfchik bef'eed hebben , onder bet overige reisgezelfchap verfchijnen .
De pakgoederen worden vbbr op bet fchip op eenen hoop

geplaatst . Een ieder moet dus op bet zijne pasfen . Daarom
is dan ook op de plaatfen, waar men aanlegt, waar er reizigers uitgaan en anderen inkomen, bet gedrang naar dat ge-

deelte van bet fchip zeer groot , en eene verwisfeling van
goederen heeft niet zelden plaats . Deze verzinningen worden
gewoonlijk, fchoon fours eerst na verloop van maanden, herfteld ; want er is zeldzaam een voorbeeld, dat er opzettelijke

ontvreemding plaats heeft . Nooit hoorde ik van een' echten
4merikaan, dat hij geftolen had . Daden, welke voor de wet
ftrafbaar zijn, begaat hij niet ligt . Hoogst zeldzame gevallen der uitbarfting van woeste hartstogten uitgezonderd, blijven wil en bedoeling bij hem in zekeren zin Reeds onderworpen aan den eisch van bet burgerlijlrregt, offchoon dan

ook zijne zedeleer daarbij niet die van eenen C o N F U C I U s
is . Maar de Amerikaan heeft to veel zelfvertrouwen, our
van eenen vreemde, althans om van eenen Chinees to leeren .
De 4merikanen reizen gaarne met de ftoomboot . Men bemerkt fpoedig, dat zij zulks gewoon zijn. Ieder heeft zijne
reisgoederen in een klein koffertje, dat men gemakkelijk onder den arm neemt . Niemand heeft meer linnen bij zich,
dan een half dozijn van elks, en flechts ddn pak kleederen .
Pus zijn dan ook alle koffers, tot op bet blikken plaatje,

waarop de naam des eigenaars ftaat, volkomen gelijk . Niet
zoo geheel eenvoudig en natuurlijk vertoonen zich de Amerihanen, van wat geflacht of ftand zij ook zijn mogen, ten
opzigte van de

zorg,

die zij aan bet hoofd befteden . Zij
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doen alle moeite, om to verhoeden, dat de verwoestingen
des tijds aan dic blootgeftelde gedeelte des ligchaams merkbaar worden . Overal in bet land ziet men derhalve gladde
tronien met goede tanden , en nook iemand zonder hoofd-

haar. Barbiers, tandmeesters, haarfnijders en kappers hebben
een voordeelig beroep . Deze lieden zijn algemeen geacht en
bij ieder welkom . Men kan met een goed gevoig esfences,
.pomades, crdme edleste, eau des Odalisques en vooral haar

invoeren ; want bet vertier van deze dingen is ongemeen
groot, en de kwistigheid der 4merikanen kent op dit punt
geene grenzen, wanneer de waar flechts aan hunne grillige
begeerte voldoet . Ik ken Gentlemen, die 200 dollars voor

een Titus-toer betaald hebben, en ik weet van Ladies teCharlestown, Aie zich teNew-York laten friferen, dat wil zeggen,
die wekelijks van daar met de pakkerboot hare fierlijk opgemaakte lokken en krullen krijgen, en ter zelfde itede weder

in orde laten brengen. Daar zullen er misfchien zijn, die
hieraan bij de duizend dollars in bet jaar to koste leggen .
Een Europeaan zou welligt deaken, dat men voor zoo veel
gelds de beste kamenier kon houden ; maar die zijn bier niet .
Bet ontbreekt wel geenszins aan perfonen, die zoodanige
dienflen zouden willen doen ; doch zulks komt niet overeen

met de gefteldheid eener Amerikaanfche huishouding, en de
gewone praalzucht zoude er hare rekening ook niet bij vinden .
Men weet bier van geene eigenlijke kameniers en huis-

knechts . Bij buitengewone gelegenheden, bij groote theegezelfchappen en andere partijen bewijst de frifeur zijne

dienflen bij den opfchik der vrouwen, en wel eens meer,
dan beftaanbaar is met welvoegelijkheid . De mannen laten
hunne goederen in de zoogenaamde kleedkamer brengen, en
worden bier, naar mate van de mindere of meerdere kostbaarheid der esfences en der overige verjongingsmiddelen,

voor een' halven, voor een of voor twee dollars in modegekken herfchapen . Men houdt gewoonlijk flechts een' mor-

figen Neger - ook nog wel eens eene dienstmaagd ; dikwijls ontbreekt deze.
Men ziet alsdan wel eens de rijkfte Ladies, met een' fierlijken rietbezem in de zachte, met
fijne handfchoenen voorziene hand, in den vroegen morgen

bet fof van de ftraat in bet midden derzelve zeer netjes op
eenen hoop vegen ; terwijl Mijnheer, haar gemaal, in een'
grooten korf, vleesch, visch, kreeften, oesters enz . van de
markt haalt ; en zoodanige lieden leven alhier, volgens de
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heerfchende denkwijze, toch op een' hoogen voet, zoo zij
hun ganfche huis maar met kostbare tapijten belegd hebben,
en jaarlijks eene goede four aan tandmeester en frifeurbetalen .
Niemand verwondere zich, dat ik, van eene reis gewagende, weder op huifelijke zaken en gebruiken kom ; men
kan met regt zeggen, en zoo wordt bet ook bier befchouwd,
dat de Amerikanen op de ftoomboot eigenlijk to huis zijn .
De pakkaadje der Dames vereischt wat meer ruimte, dan
die der Heeren, dewiji de vrouwen gewoonlijk eenige hoeden
doozen bij zich hebben . Den fraaiften hoed heeft elke vrouw
op bet hoofd, wanneer zij op bet verdek komt ; maar zoodra zij naar beneden, in de kajuit, gaat, pakt zij denzelven
in de daarvoor gereed ftaande ledige doos , al is bet flechts
ook voor den tijd van vijf minuten . Het is bijna ongeloofe .
lijk, hoe dikwerf een pronkhoed bier weggeborgen en weder
voor den dag gehaald wordt .
Met den klokflag van zes words er gebengeld . De boot
geraakt in beweging, en fnelt ftatig voort in bet bogtige
kanaal tusfchen Staten-Island en New-Jerfey. Met verwonderlijke vlugheid en behendigheid ontwijken de fchepen elkander in deze enge ruimte . Wanneer twee ftoombooten
elkander ontmoeten, ziet de verbaasde nieuweling, die voor
de eerfte maal met zoodanig vaartuig reist, hoe ze elkander
naderen en geweldig tegen elkander fchijnen to zullen hotfen ; maar, terwijl hij vol verwondering op bet hem ongewone fchouwfpel ftaart, zijn de fchepen reeds met viugge
vaart ontweken . De refs wordt dus ongehinderd voortgezet .
Verrukkelijk is bet gezigt over bet omringende landfchap,
waarin vele fraaije buitenplaatfen van grooteren of kleineren
omvang langs de rivier liggen . Gaarne zou men beide oevers
to gelijk befchouwen ; maar, terwijl men een oogenblik naar
bet westen ziet, heeft men aan de oostzijde reeds veel verloren -- men zou dan bet vliedende landfchap wel willen
ophouden en de kracht van den Room verlammen .
Na verloop van een paar uren komt men to New-Brunswijk aan, en de fchoonfte natuurtooneelen, welke een landfchap van ruim zes Duitfche mijlen (in eene regte lijn genomen) kan opleveren, zijn voor onze oogen voorbijgegaan,
even alsof men in eene kijkkas bad gezien, waarin de gefebilderde voorwerpen elkander met zoo veel fnelheid opvolgen, dat de oogen eindelijk vermoeid worden en zeer doen,
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Men beeft op dit reisje zich over niecs to beklagen, dan dat
heczelve, bij fchoon weder althans, veel to fchielijk gaat .
In Nev-Brunsw jk ilaan wagens gereed , die ieder negen
tot twaaif perfonen opnemen en met vier of zes paarden befpannen zijn . Men verheugt zich over deze afwisfeling, en
hoopc nu, bij minderen fpoed, iets meer met gemak to zullen kunnen zien . Doch men vindt zich teleurgefteld . Wa .
gens en wegen zijn fecht . Zoo gaat bet dan, onder bet geraas van vijftien tot twintig rijtuigen , over ileenen en flruiken, over hoogten en laagten, op een' harden draf, tot aan
de naaste pleisterplaats, Kingston . Hier heeft men nu weder veel moeite, om op den gereed ilaanden wagen de regte
plaats to krijgen . Hec fpeet mij geenszins, dat wij van
Brunswijk zoo fpoedig moesten vertrekken ; want bet is eene
morfige en akelige ftad . Liever zou ik in Kingston een weinig vertoefd hebben ; maar dat men bet allerlieffle iladje
Princeton, hetwelk naaawelijks eene Duitfche mijl van Kingston ligt, in zoo groote haast doorrijdt, is waarlijk to betreuren . Dit aardige fladje bezit een prachtig gebouw, bet
Collegium . Het ruime plein voor hetzelve is door hooge,
eerwaardige boomen, overblijffelen van 4merika's oorfpronkelijke wouden, overfchaduwd . Dit gezigt treft to meer,
daar men flechts zelden iets van then aard in dit werelddeel
aanfchouwt . De Amerikaan duldt nergens boomen, althans
geene ouden, rondom zijne woning of in de nabijheid . Deze
afkeer van boomen is oorzaak , dac de fchoone oevers , langs
welke men op deze refs komt, nog veel fraaijer en fchilderachtiger zouden kunnen zijn, zoo er eenige zorg voor plantfoen wierd gedragen .
De kapitein van de floomboot was zoo vriendelijk, dat
bij mij, op mijn verzoek, met mijne beide kinderen in denzelfden wagen en op dezelfde bank plaats bezorgde . Eene
Engelfche Dame, welke met ons reisde, moest, tot haar
groot verdriet, geheel alleen onder Negers zitten . Daar dit
nu bier to lande voor een teeken van de uicerfle minachting
wordt gehouden, en bovendien niet ieder die 4frikaanfche
u-itwafeming kan verdragen, was de vrouw over deze behandeling zoo gevoelig, dat zij tranen flortte. Gaarne zou
zij een afzonderlijk rijtuig gehuurd hebben ; maar hiertoe
vond zij geene gelegenheid , daar alle paarden reeds voor de
7eizigers , welke zich op de (loomboot bevonden, waren be-

DIP, NOORD-AM$RIKANEN .

fproken .
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De gemeenfchap tusfchen New-Tork en Philadel-

phie is zoo levendig, dat er nog eene tweede onderneming
beproefd heeft kunnen worden, die to lande een' aanmerke-

lijken omweg maakt . De vracht van dezelve is een' dollar
minder ; maar de vaartuigen zijn niet zoo geed en de wegen
nog flechter . De Engelfche Dame kon geene paarden bekomen, noch hare fpijt verkroppen . Het was kwaadwillige

en kleingeestige volkshaat van den Amerikaan, die haar dit
verdriet aandeed .
Ik had bet beter met mijn gezelfchap getroffen . Tegen
mij over zaten drie Gentlemen, welke een ten uiterfte befchaafd voorkomen hadden . Eerst bleven zij binnen de gren-

zen van koude hoffelijkheid en van zekere welvoegelijke,
eenigzins ftijve terughouding . Allengs werden zij vriende-

lijker en gemeenzamer. Zij zeiden de eene aardigheid na de
andere, en deden blijkbaar veel moeite, om zeker doel to

Ik bemerkte zulks, doch hield mij, alsof ik
bereiken .
niets begreep . Hun oogmerk was, dat wij over en weder,
flaar Amerikaanfche wijze, gebruik van elkanders zitplaatfen
zouden maken . Zij verlangden namelljk, dat ik en mijne
kinderen de voeten tegen de bank, waarop zij zaten, mog_
ten zetten, en daarentegen toeftaan, dat de drie Heeren op

gelijke wijze een iteunpunt van onze bank maakten . Maar ik
kon tot eene voor mij zoo ongewone en in mijn oog zoo onwelvoegelijke plaatfing niet befluiten, en bleefdus onverbiddelijk .
Eindelijk breidde een der Heeren zijne armen naar beide zijden
nit, viak voorbij bet aangezigt zijner geburen, klemde zijne
handen aan beide kanten van den wagen vast, en bleef in

deze zonderlinge hooding , tot dat wij ftilhielden . De achter diens uitgeftrekte armen zittende reizigers verdroegen
deze onaangenaamheid zonder bet minfte blljk van verdrier .
Ik van mijnen kant handelde met mijne zitplaacs, als de
Amerikanen met hunne huurhuizen op den eerflen dag van
Me!, en bewaarde dus mijn regt, tot aan Trenton, aan de

rivier Dalaware, de laatfte pleisterplaats to land . Toen wij
bier kwamen, fchenen onze drie reisgenooten naauwelijks to
kunnen gaan, en zij bereikten met moeite de ftoomboot, die

teritond naar Philadelphia afvoer . Ben hunner ware zeker
to laat gekomen, had niet een der Negers, die hunne reis .
goederen overbragten, den Gentleman op zijnen kruiwagen
genomen en zoo aan boord'bezorgd . Nu ftrekten zij zich
in de ~ajuit op de zachte zitplaatfen uit, en hielden de voe .
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ten regt In de hoogte. Met de armen kruifelings over de
borst geflagen, bleven de drie lijders in deze , bun behagelijke, zonderlinge houding, en riepen van tijd tot tijd, nu

rum,

dan weder om brandy, terwijl zij herhaalde
eens om
malen eene pruim tabak in den mond ilaken . Zij dronken
lustig en werden nu allengs weder levendig .
Hadden de vroeger voorbijgefnelde oevers mij verrukt, ik

vond die van den Delaware boven alle befchrijving fchoon ;
en evenwel werden dezelve nog door de boorden van den
Susquehanna overtroffen . Daarbij zijn
4merikaanfche flroo-

de

men bijzonder gefchikt voor de fcheepvaart, en wei met naDezelve hebben eene ongeme voor de floombootvaart .

meene breedte en diepte . Nergens ziet men zandvlakten,

die tot in her water zich uitflrekken en voor banken of ondiepten doen vreezen . Her fchoonfte plantengroen fpiegelt
zich in den flroom ; langzaam rollen de golven in de diepe,

overal gelijke bedding, en er is flechts geringe infpanning
van krachten noodig, om de rivier op to varen . Zware

vrachten worden ook met zeilfchepen tegen den firoom op .

gevoerd, en de 4werikaan zal nooit de hand aan lets anders, dan bet roer, flaan . Men moet bet bekennen : dmerika
is een fchoon land , en Penfylvanie zeker bet fchoonfte gedeelte, alhoewel New-Jerfey voor den lusthof van de Vereenigde Staten words gehouden . Wanneer men hier de grootfche natuur befchouwt en dan op de kleinheid van den mensch
ziet, roept men onwillekeurig met s c H I L L E R Ult

Die Welt ist vollkommen iiberall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit feiner Qual .
Penfylvanie is, volgens opgave der aardrijkskundigen alhier,
bijna even zoo groot als de Staat New-Turk, maar heeft om-

trent een derde inwoners minder . Evenwel fchijnt her den

reiziger meer bevolkt toe, dewijl her aangename luchtgefiel,
de meestal vruchtbare grond, de Inenigvuldige groote, welige grasvelden, en bijzonder de in geregelde buurten bijeen
gebouwde woningen een vrolijker en volkrijker voorkomen
aan her land geven, dan de enkele, verftrooide huizen in

den Staat New-Tork, van welke men niet kan gisfen, tot
war dorp ze behooren ; terwijl er ook nog itrekenzijn, waar
men dagen lang in bosfchen of kale woestenijen kan omdwa-

len, zonder eenige hut ce vinden . Onder de landelijke ver-
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blijven aan de boorden van den Delaware munt vooral dat
van den Graaf D E S U R V ILL I E R S uit, wat aanleg en voortreffelijke bebouwing aangaat . Het park is heeds voor ieder
open, en wordt veel door lieden nit Philadelphia bezocht,
namelijk door de aldaar wonende vreemdelingen . Men aanfchouwt de fchoone villa, wanneer men naauwelijks een
half uur van Trenton verwijderd is , in de nabijheid van het
ftedeken Bordertown . Die fmaak voor bet landleven heeft,
kan dit oord niet doortrekken, zonder to denken : Hier is
bet goed eene hut to bouwen. Doch de hutten of hoeven
alhier zijn ware lusthoven, voorwerpen van de grootite weel-

de, en behooren in eigendom aan de rijkfte lieden . Die zoodanig landgoed bezit, is, om in de taal des lands to fpre .
ken , een groot man . Brengt iemand geen voritelijk vermogen mede,, zoo moet hij dit genot zich ontzeggen ; want de
prijs van een aldus gelegen landgoed en de kosten van onderhoud bedragen eene fom, waarvoor men
Londen
of /Feenen ook bij uitftek goed zou kunnen leven .

teParijs,

(Het vervolg hierna.)

CHINESCHE WJJZE VAN VISCHVANGST DOOR WATERRAVEN .

De Cormorant,

of waterraaf, behoort tot een geflacht van
watervogels , dat wel vijftien verfchillende foorten telt . Het
onderfcheidende kenmerk derzelven beflaat in den bijzonderen
vorm der pooten . De voorfle teen is de langile, met een final
vlies voorzien, terwijl het zwemvlies breed en dik iis ; de
achterfte teen is half zoo lang als de middelfte, en alle bebben breede, kromme, doch niet fcherpe klaauwen, en de
middelfle teen is als getand , ten einde de gladde prooi, met
welke zich deze vogels voeden , hun niet ontflippe . De wa-

terraaf is een uitflekend zwemmer en duiker , en vliegt even
goed ; en de vraatzucht, vanwelke zij zelfs Karen naam ontleent, houdt de bijzondere eigenfchappen, waarmede de natuur haar heeft begaafd ,

om haren razenden honger to ver-

zadigen, in gedurige werkzaamheid . Zoodra de waterraaf
hare prooi ontdekt, fchiet zij op dezelve toe met verbazende
fnelheid, en heeft die terftond gepakt, door middel van de

zaagswijze Inkervingen van den middelften teen. Met behulp
van den anderen poot brengt zij den visch naar de opper-
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vlakte des waters , en flingert denzelven behendig omhoog,
ten einde then bij den kop to kunnen opvangen ; waardoor
zij dien kan verzwelgen, zonder dar de vinnen eenigen wederfiand bieden . De firot van de waterraaf heeft de eigenfchap
van zich aanmerkelijk to kunnen uitzetten, bijaldien eenige
hinderpaal in bet binnenflikken zich opdoe . De waterraaf is
zeer gezellig , en, behalve in den paartijd , ontmoet men ze
meest bij troepen, dikwijls ook in gezelfehap van andere wa .
tervogels , die zij niet beleedigt , ten zij hare gulzigheid haar
aanzet, om aan dezelve hunne prooi to ontgrisfen . Van wege
haren ijver en goed geluk in de vischvangst, wordt van dezelve partij getrokken in een ander element, op gelijke wijze
als van die van den va1k . F A B E R heeft zulks befchreven .
,, Wanneer men," zegt hij , „ de waterraven van de plaats ,
waar men haar houdt opgefloten, naar de vischwateren wil
overbrengen, blinddoekt men haar, opdat zij onderweg niet
fchuw worden . Ter beflemde plaatfe gekomen, ontdoet men
haar van de kap, en , om bet onderile van den hals een' lederen Hem gebonden hebbende, ten einde zij den gevangen'
visch niet doorzwelgen, werpen zij haar in de rivier . Zij
duiken terilond onder, en vervolgen daar den visch geruimen
tijd, met verwonderlijke vlugheid . Denzelven gegrepen hebbende, komen zij weer boven , en , dien zachtelijk met de
fneb drukkende, flikken zij dien door . Wanneer elk van haar,
op die wijze, vijf of zes visfchen binnen heeft, roepen de
eigenaars haar weer tot zich op hunne vuist, aan welke roepflem zij gereedelijk gehoor verleenen ; en de een na den ander' geeft nu al den gevangen' visch terug, alleen eenigzins
gekneusd door de eerfle neep bij bet grijpen . Het visfchen
gedaan zijnde, zetten zij de vogels op bet boord, maken den
fink om hunnen hals los , zoodat de gemeenfchap met de
maag herfleld wordt, en werpen bun, ten loon, een deel der
prooi toe , namelijk aan elk een of twee visfchen , welke zij
behendig opvangen in den val ."
De vischvangst, bier door FABER befchreven, is finds
lang in onbruik geraakt in Engeland, maar wordt nog heden
in China uitgeoefend . De Chinefche waterraaf is donkerbruin van boven, beneden wit, met bruin gevlekc en witten
hals . L E C 0 M T E vermeldt deze vischvangst der Chinezen ,
op hunne meren, aldus : „ De Cormorants zijn daartoe opgeleid, even als patrijshonden en valken, en een man kan
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gemakkelijk een honderdtal befturen . De visfcher brengt hen
naar bet meer , en plaatst hen op bet boord van zijn vaartuig,
waar zij ftil blijven zitten en geduldig zijn bevel afwachten .
Op de gefchikte plaats gekomen, vliegt elk hunner, op bet
eerst gegeven teeken, naar onderfcheiden kant, ter vervulling van de hem opgelegde taak . Vermakelijk is bet, to
zien, met welk eene fchranderbeid zij bet meer als 'c ware
ondet zich deelen, wanneer zij aan bet werk zijn . Zij vliegen
rond, dompelen onder, komen honderdmaal wedr boven , tot
dat zij eindelijk hunne prooi betrapt hebben . Zij grijpen die
dan met den bek in bet midden, en brengen die, zonder misfen, aan hunnen meester. Als de visch to groot is, verleenen zij elkander wederzijds bijftand ; de een vat hem bij den
kop , de ander bij den flaart , en zoo brengen zij denzelven gezamenlijk naar de boot . De visfcher fteekt hun nu een van
zijne lange roeiriemen toe, op welke zij zich nederzetten, en,
van hunne vracht ontheven, vliegen zij terltond weer weg,
om hunne jagt to hervatten. Zijn zij vermoeid, hij last hen
eene poos uitrusten ; maar nook worden zij gevoed v66r dat
hun werk volbragt is. Op deze wijze zorgen zij voor een'
rijkelijken disch ; maar hunne natuurlijke gulzigheid kan zelfs
door opvoeding niet bedwongen worden . Daarom hebben zij
altijd, terwiji zij visfcben, een' irik om den hals, om to
voorkomen , dac zij hunne prooi verzwelgen, naardien zij
anders op eens zichzelve zouden verzadigen, en hunne jagt
Taken, zoodra zij hunnen bulk gevuld hadden ."
NIEUW BEWIJS VOOR HET BESTAAN VAN DEN DUIVEL .

Uit Wurtemberg wordt berigt, dat zeker Geleerde, J u sT V s R E R N E R genaamd en vermaard door zijn geloof aan
magnetifche fpokerijen, onlangs zijne ontdekkingen in de Geestenwereld vermeerderd, en met den levenden Satan, die in
het ligchaam van eene melkmeid en van meer dergelijke perfonen was gevaren, eene zeer vertrouwelijke kennis heeft
gemaakt . Zijne ontdekking, dat er heden ten dage nog wer .
kelijk van den Duivel bezetene lieden zijn, wordt door hem
in zeker gefchrift openbaar gemaakt ; en een Profesfor in de
Filozofie to Tubingen, de Heer E S C H E N M A Y E R, zoekt,
in een bijvoegfel, de mogelijkheid en werkelijkheid van dit
zmENGELw . 1835. No . 7 .
Aa
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bezetenzijn wijsgeerig to bewijzen . ,, In de natuur," zegt
deze , ,, bangt alles zeer harmonisch met de wetten der rede
to zamen ; doch borers de natuur woont God in een geheel
eigen licht, werwaarts, de rede zich niet kan verheffen . Op
gelijke wijze," meent hij , ,, heerscht onder of beneden de na .
tuur, in bet rijk der duisternis, de Duivel, die even min
om de rede zich bekommert . De verfchijnfelen derhalve,
welke de Duivel veroorzaakt, wanneer hij in her ligchaam
van een' mensch vaart, hebben alzoo ftellig plaats, offchoon
de rede die niet weet to verklaren . Daar zijn dan inderdaad
bezetenen, en de wijsgeeren hebben ongelijk, dat zij met redeneringen dawegen zich verzetten . "
He Heeren X E R N E R en E S C H E N IM A Y E R fchijnen dus
zeer vertrouwd to ziju met de kringen, welke buiten de rede
ett de natuur liggen . Daar echter niemand genoodzaakt words
ben tlerwaarts to voigen, is bet waarfchijnlijk, dat verreweg
bet grootfie gedeelte des menfchelijken gefachts, hetwelk
uiet in Bedlam of Charenton to huis behoort, weinig genegenheid zal betoonen, om zich van deze nieuwe getuigen
des Duivels to laten leeren, maar liever binnen de grenzen
der natuur met een weinig gezond menfchenverftand willen
blijven . Intusfchen is deze bijdrage niet zoo geheel onbe .
langrijk. $44 ding althans kan er ons ten duidelijkfle uit
blijken ; namelijk, dat de dikwerf hoog geprezene verlichting
en befchaving der tegenwoordige eeuw waarlijk nog niet
zeer verre zijn gevorderd, daar zelfs wijsgeeren met zoodanige ilellingen voor den dag durven komen . Mogt toch
ieder zich wactten, en nooit van bijgeloof tot ongeloof of
van ongeloof tot bijgeloof overflaan!

JEZVITEN.

Volgens eene in Italie uitgekomene opgave, telt bet Genootfchap der Tezuiten thans 2684 leden, waaronder 992
Priesters . In Aid- en Noord-.4merika (in Mexico, Maryland, Misfoury enz.) bedraagt bet aantal hunner zendelingen
145. In Engtland en lei land werken er 169 .
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Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen .
Wel Edel Beer!
Bedrieg ik mij niet, dan behaalde op den Men Mel 1785 de
in ons Vaderland zoo hoog gefchatte Dichteresfe P E T R 0N E L L A M O E N S, in nog jeugdigen leeftijd , voor de eerfte
mail eenen uitgeloofden gouden eereprijs, later door vele andere openlijke belsrooningen van haren arbeid opgevolgd .
Voor eker is bet weinigens gegeven , aan zulk eene verblijdende omftandigheid na een tijdsverloop van vyftig jaren to
mogen gedenken ; en hoe genoegeltjk moet bet der achtingwaardige Jonkvrouwe niet zijn , dit Hooggetijde to beleven ,
en op den blijden feestdag een gedenkteeken op to rigten met
bet opfchrift : Tot hiertoe left de Beer geholpen ! Maar
ook voor hare betrekkingen en vrienden is de derde dezer
maand een aandoenlijke feestdag ; en waarom zou dezelve bij
onze Landgenooten niet in aangename gedachtenis zijn ? Aan
hoe velen toch is de rijkbegaafde Vrouw , door hare talrijke, altijd onderhoudende, leerzame en nuttige gefchriftert
en zangen, niet dierbaar geworden ; hoe velen govoelen zich
aan haar niet, in menigerlei opzigt, verpligt ; en wear is
bet Nederlandsch huisgezin , waarin de lieve kleinen den
naam niet ftamelen van hair, die, vooral voor de jengd,
zoo aanhoudend , zoo doolcreffend, zoo aangenaatn en nuttig
tevens werkzaam was?
De overweging van dit een en ander deed mij betluiten,
bet hiernevens gaande gedicht Uw Ed ., ter plaatfing in uw
geaeht Tijdfchrijft , aan to bieden. Welligt is de bijz`oftdere
gelegenheid,die tot deszelfs vervaardigibg 2anleidiitg gaf,
ook voor her algemeen niet onbelangrijk, en zulletr velen
onder mijne Landgenooten zich verednigen met de gevvoelens
en gewaarwordingen, welke ik in dit gedicht heb pogen nit
to drukken . Zeker is bet , dat velen , bij wie de naam van
M 0 E N S in zegenend aandenken is en blijden zal, aich , nevens mij, zullen verblijden over bet zeldzame geluk, waarin
de waardige Dichteresfe zich op dezen blijden feestdag mag
verheugen , onder de dankbare herinnering van zoo vele Goddelijke gunstbewijzen, die bet treurig gemis, dat zij, federt
haren jeugdigen leeftijd, in bet cdelfte onder de zintuigen,
Aa 2
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moest ondervinden, in zoo menig opzigt hebben verzachc
en dragelijk gemaakt.
Overigens befchouwe een ieder de nevensgaande regelen
als een welmeenend offer der vriendfchap en kunstliefde, aan
echte verdienlien, reine deugd en warme godsvrucht gebragt,
en als eene opregte hulde, welke wij zoo gaarne, als Nederlanders, aan beroemde Landgenooten toewijden .
Met alle achting heb ik de eer mij to noemen,
AmJlerdam ,

den lilen Mei 1835 .

Wel Edel Heer !
Uw Ed . dienstv. Dienaar

W . H . W A R N S I N C K, B Z .

OP HET VIJFTIGJARiG HOOGGETUDE
VAN MEJONKVROUWE
PETRONELLA MOENS,
DEN 3DEN MEI

1835 .

Geluk, driewerf geluk, Vriendin! Sinds vijftig jaren
Blinkt Phebus' lauwer om uw hoofd,
En 't welig groen van tak en blAren
Is door de magt des Tijds niet van zijn fchoon beroofd .
De gouden glans, die toen uw Her omilraalde,
Praalt thans, voor aller oog, met ongedoofden gloed,
En de eerepalm, die eens uw jeugd behaalde,
Strooit de ouderdom, lofzingend, voor uw' voec .
Nook trek dat fchoon, nooit trof die glans uwe oogen ;,
Voor U bleef zelfs de dag gehuld in donkren nacht ;
Uw blik aanfchouwde nooit de Lente in al haar pracht,
En ftraalloos was voor U het goud der flarrenbogen
Maar 't ong der ziel zag door dat nachtfloers been ;
't Gevoel veThief uw' geest ver boven de aardfche kluister ;
De fchepping, lag voor U in Eden's morgenluister,
Zoo als zij fchaars voor 't iloflijk oog verfcheen .
Tot Priesteres gewijd in Phebus' heilge koren ,
Rebt gij de Her befnaard voor 't Ware, Goede en Schoon' ;
Voor God en 't Vaderland deedt Gij uw' lofzang hooren ;
Voor Liefde en Vriendfchap klonk uw zllvren citertoon .
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Aan Deugd en Menfchenmin bragt Gij uwe offeranden ;
Bij 't ruifchen van uw lied verdwenen leed . en fmart,
En, deed uitheemsch geweld bier 't vuur des krijgs ontbranden,
Dan zongt Gij Bato's kroost d'alouden moed in 't hart.,
Hoor, Edle ! hdor, hoe U de grijzen danken
Voor zoo veel troost, voor zoo veel levensvreugd!
Hoor, Brave ! hoor die kinderlijke klanken 1
Zij prijzen U, als Leidsvrouw voor de Jeugd .
Z66 kan geen good, z66 kan geen lauwer kroonen
Gij hebt , in 't fof , voor hooger fpheer gemaaid ;
Lens rijst de dag ; eenmaal words de oogst gemaaid,
En, M o E N s I dan zal 't geluk van duizenden U loonen .
Thans ziet Gij niet, hoe blijde elks biik U groet
Op 't gouden feest, aan uwe zij' verzameld ;
Gij hoort alleen het lied, dat U de erkentnis famelt ,
Alleen d'opregten wensch van 't U verknocht gemoed
Meat eenmaal zult gij zien, wet hier geene oogen zagen ;
Eens naakt de fond, door U zoo lang verwacht ;
Dan fcheurt voor U de fluijer van den nacht,
En 't hemelsch licht zal glansrijk voor U dagen .
Dan fiert geen lauwerkroon, die U een wereld gar,
De kruin, door gouden gloor en zilvrenr glans omgeven ;
Neen,willig feat Ge aan de aard',wat de-aard'kon fchenken,af ;
Dan praalt Gij met een' palm, gekweekt in hooger dreven,
En zingt het zegelied op lijdeu, dood en :graf ;
Dan erft Gij, 't flof to groot, onflerflijk ., eeuwig leven,
En, wear de Seraf knielt, vervuld met hemelzin,
Stemt Gij met MILT O N'S lied en K L o P s T o c K's juichtoon in !
Dat uitzigt zij de kroon, die, meest deez' dag kan fieren,
De bron der zielevreugd, waarvan uw boezem blaakt,
De hoop, die U dit our voor altoos heilig maakt!
Heil U 1 -- Eens zult Gij 't feest van uw • verlosfng vieren .
Dan is het Teed getorscht, dan is de fmart verzacht,
En elke wensch vervuld, die ziel en zinnen freelde ;
Dan is uw heil volmaakt, en, in die zaalge weelde,
Dankt Gij Gods liefde, zelfs voor uwen aardfchen nacht .
't Weldadig licht, door God in U ontfoken,
Hebt Gij aan 't Goede en Schoone, aan alley heil verpand ;
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Eens wacht U daarvoor 't loon, in beter Vaderland,

De fchoonfte bloem, in boager fpheer ontloken ;
Eens zullen daar uw geurige offers rooken
Van dank en lof, op 't hartaltaar ontbrand ;
En , wat al druks en leeds U bier de borst doorgriefde,
Hierboven oogst gij 't heil van Godsvrucht, Deugd en Liefde.
Daar prangt de boei der fmart 't gevoelvol harte niet ;
Daar fmaakt Gij Wets dan vreugd, verkwikking, rust en leven ;
Daar zal c O tt N E L t A, als Engel, U omzweven ;
Daar zlngt uw Hartvriendin U 't zalig welkomlied ;
War zal de rijke bron, die ult Gods liefde fillet,
Het reinst gent der aarde in vreugd to boven ftreven ;
Daar juich ik eens, ontboeid aan de aardfche rampwoestijn,
En voel met U , Vriendin ! dat wij ontterflijk zijn.
Vier thans uw jubelfeest, met hemelvreugde in 't hart !
Gods liefde onthield U veel, meat heeft ook veel gefchonken .
Haast is de lijdenskerk, door U en mij , gedronken ,
En elndeloos geluk vervangt de korte fmart .
Haast is de pelgrimfchap en 't leed der refs vergeten,
En 't dtiemaal heilig klinkt van harp- en citerfnaar .
Ben ouveritoorbaar hell, een vreugd, niet of to meten,
Heeft God ons toebereid, en wacht ons eenmaal didr .

TOONEEL,AeEKDOTEN EN BIJZONDERHSDEN VAN VROEGE&EN
EN LATEREN T1JD .

Vit het Album

YAP? T A L M A .

Jedereen kan uit zichzelven de groote hartstogten beoordeelen ; zij liggen in bet binnenfie van alle harteu ; de Acteur
doec nlets antlers, dan dezelve opwekken.
Er Ugt in de tragifche uitdrukking 1k weec niet welke
harmonie, die zich Diet last befchrijven ; een Acteur in
hec Trettrfpel moct een gehoor hebben, zeer gevoelig voor
harmonie .
Wanneer men eene rol beitudeert , nadat men de klenr en
bet algemeen karakter der perfonaadje wel overdacht heeft,
en nu tot de bijzondere deelen overgaat , moet men altijd in
bet oog houden, dat er in elk tooneel een doel, in elk cou-
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plet (ow bet zoo eens to noemen) een hoofdvoorwerp is
deeds moet men dat duel en dat voorwerp vasthouden, bij .
zonder drukken en doen i itkomen, wat daartoe betrekking
heeft, en bet overige losjes behandelen (k). Zoo gij alias
wilt doen gevoelen, zult gij niets doen gevoelen . Er is in
alle kunften een algemeene regel ; to weten, de feraden to
doen gelden door wijze fpaarzaamheld . Een Acteur, die alles doet uitkomen, is gelijk een bouwmeester, die zijne wanden bedekt met verfierfels ; zij zutlen elkander vernietigen
een bas-relief op een' gladden wand doet de meeste werking .
Er zijn onderfcheidene goede wijzen om eene zaak to zeggen ; maar er is nog altijd eene betere.
Onze tooneelvertooningen zijn natuurlijker, dan die der
Ouden, maar moeijelijker voor hedendaagfche Acteurs .
Naardien alles op bet tooneel kunstmatig is, fchermen,
lichten enz . ; naardien de aanfchouwer zelf vreemd is aan i et
hetgeen op bet tooneel voorvalt , zal een ddclamateur nooit
doen vergeten , dat men eene tooneelvertooning bijwoont .
Maar dat een Acteur natuurlijk zij ; dat hij zijne uitdrukking
putte nit de waarheid der hartstogten .: alsdan verandert alles ! Het gefchilderd doek words in waarheid een paleis ; bet
fchijnfel der lampen words daglicht ; de Acteur verdwijnt :
't is M A N r, i u S of N E R o! De aanfchouwer ziet geene
medeianfchouwers meer nevens zich ; hij Is Diet meet to
Parijs , hij is to Rome of to Bthene, en , wanneer hij zich
zulks herinnert, dan is bet om u zijne tranen to verbergen ,
welke hij zich fchaatnt to ftorten .
Er zijn maar al to veel voorwerpea op bet tooneel, fehermen, poetifehe taal enz ., welke den aanfchouwer tot eene
poglng op zichzelven dwingen, om begoocheling to erlangen,
zonder dat men daarbij nog behoeft to voegen eene gezwollene declamatie, die niemand treft, die alti d er aart dnetdenken, dat men een' Acteur voor zich ziet, en die eons
Met den Acteur to vergeten~, ow alle+en aan bet fchetiivfpel to denken .
Onze tooneelzalen 2ijn to groot . 1, t k A i N zou in zulk eene
idol Diet hebben willen fpelen, omdat men de ftenf to tllkwerf
(*) Deze ftelling, zoo Iigt poor overdrijving vstbaar ; werd
door den grootert Acteur zelven derwijze taegepast , dat juist
dit zijne zwakke zijde mogt heeten . -- Redact.
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moet verheffen, en men daardoor den gewonen fpreektoon
verlaat ; wanneer bet onmogelijk is, natuurlijk to zijn .
De jonge naive rollen hebben bet nadeel , dat ze niet wdl

kunnen gefpeeld worden, voordat men boven de jaren is, welke
dezelve vereifchen . Alwat warmte ademc, laat zich best

uitvoeren in de jeugd ; maar deze mist de berekeningen,
noodig om de jeugd wel voor to flellen . Men moet de gewaarwordingen, welke men to fchilderen heeft, niec gevoelen,

maar gevoeld hebben : want zoo gij ze werkelijk gevoelt,
zult ge uzelven niet meer meescer zijn , maar weggefleept
worden buiten de perken ; u zal bet vermogen ontbreken,
om de noodige berekeningen to maken , ten einde de uit-

drukking der gewaarwordingen voor to flellen, in zoo verre

zij tot bet gebied van bet fchoone behooren . Zoo gij tranen fchildert, zij zullen u verftikken ; gij zulz niet meer
meester zijn, am ze naar welgevallen re verdeelen, ten einde
bet meeste efect to doen . Zoo gij de gramfchap fchildert,
en werkelijk in gramfchap zijt , zal er verwarring en hape-

ring in uwe woorden heerfchen . 't Is heczelfde met de liefde

en andere hartscogcen. Men moet, gelijk ik zeide, alle gewaarwordingen ondervonden hebben . Maar derzelver herinne-

ring alleen meet ons to flade komen oin wel to fpelen. De
naiveteic moet geene onmiddellijke gewaarwording, maar een

toeftand der ziel zijn . Daarom kan men alleen wanneer men
niet meer in then leeftijd is, maar door herdenking van de
wijze, waarop zich de naiveteic door niterlijke teekenen
openbaart, aan deze, door kunst, de juisce uitdrukking geven .

Een Acteur moet, ce midden zelfs van de grootfle wanorde, van de hartstogtelijkfle uitfporigheid, altijd zichzelven
meester zijn . Er zijn , om zoo to fpreken, twee wezens

in een' Acteur : bet gevoelige wezen, dat uicdrukt, en het
verflandelijke wezen , dat befluurt . De eene hoedanigheid
behoort de andere Wet to doen vergeten .
Dikwijls heeft de Dichter in zijne zamenftelling bijzonderbeden to fchilderen, die hem hoogdravende en overtollige ver-

zen opleveren, welke nit de omflandigheden voortvloeijen,
maar niet zelden de handeling verlengen. Maar, naardien dit

en naive uitdrukking der natuur is, heb
ik fleeds waargenomen , dat znlke plaatfen , hoe fraai ook ,
geen effect voortbrengen . Het tooneel eischt eene bijzondere
poi:zij : 'c is de kunst , om , in harmonifche en tevens eenniet de eenvoudige
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voudige verzen, alle gewaarwordingen, waardoor de hartstogtelijke perfonen worden bezield, nit to drukken ; bier, meet
dan ergens elders, moeten de arbeid en het maakfel van den
versbouw verborgen blijven . De Dichter moet, als 't ware,
den Prozalst uitdagen, om in gewoon proza anders nit to
drukken, hetgeen hij in bevallige verzen heeft uitgedrukt .
Hec vers moet z66 eenvoudig zijn , dat het proza , om zoo
to fpreken, gekunfleld fchijnt bij z jne poezij . Ziedaar bet
ganfche geheim van C O R N E I L L E en R A C I N E in hunne
meesterflukken, die de ware modellen zijn in het vak ; en,
zonder mij to mengen in den twist over het klasfieke en romantifcbe, zal ik altijd deze twee groote mannen, en vooral
den eerstgenoemden , voor modellen houden .
De muzijk doer groote werking op de ziel . Altijd wenschte
ik wet muzijk to hooren, v66r ik op her tooneel verfchijne,
dewijl zij mij in eene foort van opgewondenheid brengt, gunflig voor de ontwikkeling mijner zedelijke vermogens .
In de flilte van den nacht ontwerp ik deeds her best mijne rollen.
De fchoone C L A I R 0 N werd reeds na elke gefpeelde rot
bezongen en met loffpraken overladen . De vleijerij kwam
haar van alle kanten to gemoet . Reeds zag zij als uit de
hoogte neder op de overledene vermaarde L E C 0 U V R E U R,
en op de wegens ziekelijkheid van het tooneel afgetredene
n E s E 1 N E , nu zij zelve in de Electra, die de zegepraal der
laatstgenoemde was geweest, de luidfte toejuichingen had
verworven . Om echter den triomf der ijdeiheid in voile mate
to genieten, legde zij bij hare voorgangfler in die rol een bezoek af. Zij vindt in haar eene vrouw , welker fchoonheid
verwelkt is , die niets ontzaginboezemends vertoont , die door
geen toilet-klatergoud fchittert, die onbeduidende zaken zoo
onbeduidend daarheen zegt als een onnadenkend kind . Reeds
triomfeert de jeugdige c L A I R o N werkelijk . Welflaanshalve
alleen verzoekt zij haar, eenige verzen van haar to hooren
voordragen ; en hare ontfchuldiging fcheen haar de flilzwijgende erkentenis to behelzen, hoe verre zij (DE SEINE)
zichzelve beneden de nieuwe zon aan het Parijfche tooneel
(c L A I R 0 N) gevoelde . Ten laatfle bewilligt D E S E I N E hare
bede, en reeds is c L AIR o N bedacht op eenig nietsbeduidend
compliment na geeindigde voordragt . D E S E I N E fchikt eenige
floelen derwijze , dat het iets van een theater heeft , en -
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haar ganfche wezen ondergaat eene verandering

In elk
barer blikken, gelaatstrekken en ledematen eene Koningin !"
konde op haar worden toegepast . De toon der vertwijfeling,
de gramfehap in al hare gebaren, de edelfie onderwerping van
baar gansch beftaan wedijveren met elkander a terwijl zij her
tooneel der

Electra

in her derde bedrijf voordraagt. Tranen

vullen chans bet oog der fchoone c L A I R o N. Zij werpt zich

vol berouw der meesteresfe to voet, en bekent haar rondborftig de befchaming barer ijdelheid . Dat die bekentenis opregt

was, bewijst ons hare mededeeling van dit voorval in hare

Gedenkfchriften .

Twee vermaarde Treurfpelfpeelfters (D-U C H E S N O Z S en
G E O R G E S) wedijverden to zamen gedurende bet Franfche Keizerrijk. Deze, zoo fchoon als gene leelijk, vond befcherming bij N A P 0 LE O N ; maar, hoe teeder men wil , dat die
betrekking ook geweest zij , en welke vertelfeltjes men ce
dezen ook van hem opdisfche, bij was geen man , om in
vrouweboeijen to fmachten . Op zekeren tijd , tot zijne tegenwoordigheid toegelaten in een geheim onderhoud , verftoutte
zij zich tot hem to zeggen : „ Sire! her grootfte geluk van
mljn leven zou zijn, nit uwe hand her portret van mijnen
weldoener to ontvangen ." - „ Is 't anders niet?" bernam
N A P o L E o N, en hood haar, op eene wijze, welke haar deed
fidderen van hare eigene vermetelbeid , een vijf franksftuk
met zijne beeldtenis aan .
Een jong Tooneelfchrijver zou een nieuw gewrocht van zijn
genie aan her Comiti de Lecture, to Paris, voorlezen . „Mijneheeren !" dus begon bij , ,, bet tooneel verbeekit een digt
woud ; in bet midden Nat een boom ." Bier barstte de geheele vergadering in een fchaterend lagchen nit ; de jonge
Richter rolde zijn handfchrift zamen, en vertrok .
De minnaar eener danferesfe van de Opera to

Paris beklaag-

de zich bij haar over de ongemanierdheid van barn portier .

,, Jaag den lomperd op ftaanden voet weg1" zeide bij, „Wat
vordert gij ?" riep zij uit : ,, Onmogelijk ! Her is mjjil yoder ."
Bij eene openbare vermakelijkheid, weinige jat'en gdlMeri,

Lheimar,, was de vermaarde Zangeres C A T A L A r4l tdevallig naast den eerbiedwaardigen G o T H E gezeten . De buitengewone oplettendheid, Karen nabunr bewezen, gevoegd bij
to
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diens indrukmakend voorkomen, wekte de nieuwsgierigheid
der fchoone Sirene, en deed haar naar deszelfs naam vragen . - „ De beroemde G O T HE, Mevrouw !" -- „ Zoo !
beroemd 7 1k bid u , zeg mij , wat inilrumeut fpeelt hij ?"
De aerate Schouwburg to Parijs vormde zich om!treeks bet
eind der XIVde eeuw. Eene geestelijke Broederfehap, la Confrerie de la Pasfion de Notre Seigneur, vestigde zich om
then tijd in eene vooritad , rigtte een Theater op , en vertoonde - de Lijdensgefchiedenis van j E z u s . De hooge Policie verbood, in 1398, den inwoneren van Parijs, hetzelve
to bezoeken . Maar de Broederfchap wendde zich tot K ARE L D E N VI , en, daar deze zelf gaarne hare vertooningen
bijwoonde, fchonk hij haar, in 1403, een patent, om in en
ox Parijs to mogen fpelen, en in tooneelkostuum op ftraat
to verfchijnen . Men begon ten een en eindigde ten vi,f ure.
Entrde --- twee fous .
De door zijnen dramatifchen arbeid, met name door zijnen
Clavigo naar G o T HE, alien tooneelminnaren bekende Dichter
B E A U M A R C H A I S was de zoon eens horologiemakers to
Parijs . Reeds in zijne prille jeugd verwierf hij zich eenen
naam als virtuoos op de harp, en werd vanhier dikwijls
naar Per failles geroepen , om voor de toen als aangebedene,
naderhand zoo gruwzaam mishandelde Koningin, MARIA
ANT O I NET T A, to fpelen , welke den jeugdigen kunllenaar
bijzonder genegen was . Dit laatfle flak eene der Hofdames
in bet oog, en zij befloot, den bewonderden harpfpeler op
eene of andere wijze to vernederen . De gelegenheid daartoe
deed zich weldra voor . Na een Concert, waarin aan BEAU M A R C H A I S de grootfte toejuiching was ten deel gevallen ,
itelde de nijdige Hofdame hem , onder een fchimpend lagchen , een kostbaar horologie ter band , met deze woorden
„ Mijnbeer B E A U M A R C H A I S, wilt ge we] eens nazien ,
wit er aan mijn horologie fchort ; bet flaat , finds eenige dagen, gedurig ftil ." BEAU M A R C H A I S nam hetzelve met
eene bevallige buiging aan, hield bet omhoog, en liet bet
vervolgens op den grond vallen . ,, Vergeef bet mij , Mevrouw !" fprak hij : „ Ge hebt u thans kunnen overtuigen
van hetgeen nsijn vader mij dikwijls zeide, dat lk voor Been
horologiemaker in de wieg gelegd was , want dat ik daarvoor
veel to onhandig was I"
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(Uit de

4llgemeine Kirchenzeitung .)

Op den 4 September 1834 werd to Baden een Priester, met
name W E L T I , onthoofd . In bet Frickdal geboren, (hij was
thans 36 jaren oud) bezocht hij de Latijnfche fchool to Baden , en werd, zoodra hij zijnen curfus in de Theologie volbragt had, to Rohrdosf als Kapellaan aangefteld . In den beginne was hij daar zeer gezien ; maar vervolgens, nadat hij
allengskens tot een flecht levensgedrag vervallen was, vernam zijne gemeente met blijdfchap zijne verplaatfing naar
Wohlenfchwyl. Verpligt zijnde, zich aldaar velerlei aan to
fchaffen , maakte hij fchulden . Deze omfiandigheid , gevoegd
bij zijne drift tot bet fpel, den wellust en andere nachtelijke buitenfporigheden, bragt hem eindelijk geheel ten verderve . Door zijne fchuldeifchers in de engte gebragt , bekiom hij, in November des vorigen jaars, tot viermaal toe,
den postwagen van Zurich naar flarau, heimelijk, van achteren , om denzelven door braak to berooven , hetwelk hem
tweemaal gelukte . Ook had hij , in den nacht van den 10
Januarij 1832, een huffs, en een half uur daarna een ander, digs
bij de pastorij , in brand geftoken, met bet Joel, dat de viammen
ook deze zouden vernielen , en hij daardoor de fom , waarvoor
zijne meubelen verzekerd waren, in handen krijgen . Daarna
poogde hij mede de pastorij zelve onmiddellijk in de asch to
leggen. Bij deze brandftichtingen kwam een knaap van Lien
jaren jammerlijk om bet leven . Thans ontftond er een gerucht,
dat hem als den dader aanwees . Om de verdenking van hemzelven af, en op anderen to leiden, flichtte W E L T I nu,
door angst gejaagd, to Magenwyl, niet ver van daar, op
den 6 Februarij, een' anderen nachtelijken brand, die vijf
woningen vernielde, en andermaal een menfchenleven kostte .
Een meisje, namelijk, vlugtte ongekleed nit bet ouderlijke
; maar, hare naaktheid ontwarende, dreef haar de fchaambuffs
te in hetzelve terug, en, daar de vlam ook dit huis aantastte, werd zij bet ilagtoffer van bet reinfte gevoel . Toen hare
verminkte overblijffelen ter aarde befteld werden, kon zelfs
W E L T I zich naauwelijks van tranen weerhouden . Twaalf
dagen daarna, echter, legde hij weder eene fchuur to Wohltnfchwyl in de asfche, en op den 21 Februarij to Birrhard
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eene woning, beftendig met oogmerk, om afeidende vermoedens to wekken . Maar de maat zijner misdaden was gevuld !
Toen hij eens , laat in den nacht, met zwijnenhoeders in de
kroeg zat to fpelen, verwijderde hij zich voor eene korte
poos . Terftond na zijn wederkeeren kwam er brand in bet
naaste huis . Nu viel bet vermoeden op hem . Hij werd in
de pastorij gevangen genomen en naar Baden gevoerd . In
den aanvang ontkende hij ilardnekkig . Herhaalde mislukte
pogingen, om uit den kerker to geraken, dienden flechts om
den argwaan to verfterken . Eindelijk zou men (naar de wetten daar to lande) tot ligchamelijke kastljding overgaan . Bij
bet falen der derde poging ter ontfnapping, toen verfcheidene geregtsdienaars zijnen kerker kwamen bezigtigen, vroeg
hij om een verhoor . Thans bekende hij , roover en brandftichter to zijn ! Hij wist, zeide hij , wat hij verdiend had,
en dat bet zwaard des beuls hem verbeidde . Hij verzocht
om eene fpoedige ftrafvoltrekking, opdat hij niet tot kleinmoedigheid en wanhoop mogt vervallen, daar hij een verworpen mensch was, en daden bedreven bad, die, in zijnen
ftand als Priester, ongehoord waren . Met name erkende hij
zelf zijne laaghartige boosheid daarin , dat hij , na een' der
getlichte branden , met die misdaad op zijn geweten, zelf
eene dankpreek voor genadige bewaring gehouden , en de
door hem tot armoede en ellende gebragte leden zijner ge .
meente aan bet mededoogen derzelve aanbevolen had . - Het
uiteinde van dezen mensch was zijner boosheid waardig! Tot
aan zijn jongfte oogenblik koud en gevoelloos , plaatfte hij
zelf zich op den noel, tot de voltrekking der doodftraf be .
ftemd, met eene bonding en op eene wijze, die nog op ge .
mak fcheen to doelen ; en, eenige oogenblikken v66r den
doodelijken flag, tot welken hij zelf bet teeken wilde geven,
nam hij nog een fnuifje, en riep een' veldwachter, zijn'
bewaker, tot zich, hem de doos, tot een aandenken,
fchenkende!
MIJNE BURGERLIJKE BELIJDENIS .

Welk een glans, wat majesteit
Rang en Adeldom verfpreid' ,
Zijn zij niet door deugd geheiligd,
Niets dan dat hun roem beveiligt ;
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IJdel zijn ze om dot Bemis
Dit Is mijn beiijdenis . -Als een man van hoagen (land
Allen ijdlen trots verbant,
Als zijn vriendelijke blikken
D'armen onderdaan verkwikken,
Als hij roert met zachte (lem,
0, dan acht en eer ik hem !
Maar als hij, door 't lot gefchraagd,
Zich tot hoovaardij verlaagt
Enmet Itrakgefpannen oogen
Honend ne6rblikt nit den boogen,
Stout op aanzien, rang en magi,
Weet dan, dat ik hem veracht I
Neen, poch niet, o Adel! op rang of op eer,

Zoo long gij van deugd zijt vervreemd ;
Uw teelt Is flechts onkruid en geldt ons niet meer,
Dan distlen in veld en in beemd . Als een Hooggeleerde, kloek
In bet daaglijksch onderzoek,
Pallas' fchat weet op to delven,
Stil en needrig in zichzelven,
0, dan blinkt hij in mijn oog
Als een ftar aan 's Hemels bong 1
Maar wanneer hij, (lug en flout,
Naam en roem op (lelfels bouwt,
Schimpend neerziet op de leeken,
Die 't Latijn en Grieksch niet fpreken,
Schoon ik zijn talenten eer,
'k Zie met weerzin op hem near .
War bast u, o Schoolvos! geleerdheid en kunst,
Als 't hart niet in gloed er bij wint?
Vergeefs is uw beedlen om lof en om gunst,
Uw magtfpreuk als itaamlen van 't kind ! Vol verrukking zie 1k hem,
Die vol vnur, met kracht en klem,
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Als ku 4e onfchuld ziet beleedigd,
In de plaltzaal 't regt verdedigt,
Op wiens kruin, met licht omi}raald,
De eerekroon der menschheid praalt .
Maar als hij de deugd miskent,
Trouwloos eer en pligten fchendt ;
Wotdt, door goud of gunst bewogen,
t Regt in zijne vuiSt gebogen,
0, dan krimpt mij 't hart van pijn,
En ik fchaam mij mensch to zijn I
Een fchandzuil vermaart hem, die Themis onteert,
Al noemt hij zich Meester van 't Rep ;
De fchatting des braven, die deugd flechts waardeert,
Is eeuwig zijn aanzijn ontzegd . Vloeit de wijsheid uit Gods woord
Over 's Leeraars lippen voort,
Is hij trouw in 't werk des Heeren,
Om met needrigheid to leeren,
Biedt hij liefde en vred de hand,
'k Eer hem als een Godsgezant .
Maar is hij, de dienaar Gods,
Onverdraagzaaln, weeldrig, trotsch,
Kan hij d' eerllen pligt vergeten,
Liefde uit onbevlekt geweten,
Preek' hij 't woord of Ieez' de mis,
'k Roem nooit zijn gedachtenis I
Wat zegt het, of 't ambtskleed uw ligehaam verfiert,
De mijter uw' fchedel bedekt,
Wanneer niet de Godsdienst, wier luister gij viert ,
Tot liefde en tot eerbied u wekt ? -Prijken op der Heiden dos
Epaulet en vederbos,
Mag er, bij dat praalvertoonen,
Zedigheid van binnen wonen,
Eer den Held dan , die ze torscht ,
Als een tleun voor Land en Vorst !
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Maar wanneer die glans en gloed
't Hart van hoogmoed zwellen doer,

Slechts hem kittelt om to pralen
En op burgerdeugd to fmalen,

Schoon hem lint en kruis verfier',
'k Loof hem Diet als Batavier.

Slechts ijdel , o Krijgsman 1 is al uwe praal
En nietig bet zwaard in uw hand,

Zoo 't hart daarbij koud is als 't blinkende ftaal ,
Niet klopt voor uw' Vorst en uw Land! -Schaam' hij zich, die Diet befeft,
Dat geen rang den mensch verheft,

Maar dat elk de deugd moet eeren,
Schoon omhuld met ruwe kledren :
Glorie, Diet op deugd gebouwd,
Is gelijk aan klatergoud .
Neen, ik buig geen leden krom
Voor gewaanden adeldom,

Die geen adel is der ziele ;

Wie voor goud of grootheid kniele,
'k Buig mij flechts eerbiedig nedr
Voor den man van deugd en eer.

Wie werpt Diet, als onkruid, de vrucht van zich been,
Die geuren noch fappen bezield :
't Is dwaasheid to buigen voor hout of voor fleen,
Door lichc noch door leven bezield .
't Zij de mensch den fchepter zwaai' ,
Of bet aardrijk ploege en zaai'

En bet zweet druipt op zijn fpade,
Beide flaat de Hemel gade ;
's Hemels gunst daalt even zeer
En op ploeg en fchepter veer .

IJdel grootheid, rang en pracht!

Allen zijn wij Gods geflacht,
Kindren van denzelfden Vader ;
Deugd alleen brengt ons Hem nader
Hij ontaart, die ontrouw is .
Dit is mijn belijdenis .

Medemblik, 1834 .
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OONDERZOEK NAAR DE OORZAAK, WAAROM DE STAD
AMSTERDAM EERST IN MET JAAR 1578 IS TOEGETREDEN TOT HET VERBOND DER NEDERLANDSCHE GRWESTEN TEGEN SPANJE .
Door

D

G . VAN ENST KONING .

(*)

e beoefenaar der Gefchiedenis van ons Vaderland ftelt
bet zich tot eene aangename taak, de vruchten zijner
nafporingen mede to deelen aan tijd- en landgenooten,
die bet hem dank weten , als zijn onderzoeklievende geest
den fluijer heeft weten op to ligten, welke over een of
ander belangrijk tijdperk onzer Gefchiedenis gefpreid lag;
maar dubbelen dank zal hij oogften , wanneer hij van uit
bet ftof der eeuwen getuigfchriften to voorfchijn brengt,
die den roem en luister van bet nude Nederland kunnen verhoogen , of wel ons doen herroepen bet ongunftig oordeel, geveld over de daden en bedoelingen van
miskende landgenooten en over gebeurtenisfen, die de
waarheidlievende Gefchiedfchrijver niet dan met een weemoedig gevoel heeft geboekftaafd.
Zal bet under anderen bij eenen C O M M E L I N,
B R A N D T en W A G E N A A R geene fmarteiijke gewaarwordingen hebben to weeg gebragt, toen zij , bij de behandeling van bet tijdperk onzer worfteling op leven en
flood met de Spaanfche moordtrawanten , moesten vermelden , dat de Stad , voor hen en voor velen de dierbaarfte veste ter wereld, bet langfte verwijld had in bet
afwerpen van bet Kastiliaanfche flavenjuk?
Geen beoefenaar onzer Gefchiedenis fchijnt tot dusverre to hebben mogen flagen in het ontdekken der oor(*) Voorgelezen in twee Letterkundige Genootfchappen .
MIENGELW . 1835 . NO . 8 .
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zaken van dit verwijl ; en vandaar dan ook de aanleiding
tot het taken van gisfingen en gevolgtrekkingen, waarvan de meesten in geenen deele bevredigend to achten
zijn voor het Hollandsch hart , hetwelk zoo gaarne -en vooral in de tegenwoordige eeuw van miskenning en
verguizing der heiligile regten - de roemrijke bedrijven
van het voorgeflacht in de weegfchaal legt, bij elke nieuwe ftaatkundige verwikkeling in het geding tusfchen waarheid en logen , mood en laf hartigheid , getrouwheid en
verraad .
Maar niet alleen den beoefenaar der Gefchiedenis , een'
ieder onzer , die belang Belt in de eer van zijn Vaderland in het algemeen en van zijne Geboorteftad in hot
bijzonder , moet het (marten, dat op Am ferdam de
vlek blijft rusten van Spaanschgezind to zijn gebleven ,
2elfs toen nog , toen het triomflied der vrijheid geheel
i ederland,door werd aangeheven .
Voor mij , als hoogfchatter en vereerder van mijne
Geboorteftad , werd het dus eene bron van waar genoegen , toen het mij to beurt mogt vallen , uit eenige
oude fchrifturen (*) , fommige tot nog toe niet algemeen bekende omiandigheden to kunnen aan het licht
(*) lk bedoel eene groote verzameling originele Brieven ,
door Koning PHILIPS II , den Hertog VAN A L V A, Don
1•R E'DRIK DE TOLEDO, Don JOIIAN VAN OOSTENA Ij K , mitsgaders den Grondlegger en Handhaver onzer Vrij .
held, Prins w ILL E M I , gefchreven aan de Regering en de
Burgerij der Stad 2mJlerdam , en aldaar op het Raadhuis berustende ; welke flukken mij zijn bekend geworden nit de gewigtige aanteekeningen nopens de Gefchiedenis onzes Vader, lands, door wijlen mijnen onderzoeklievenden Vader, den
Beer J A C o s U s K O N I N G, nagelaten .
Het ware to wenfchen, dat aan deze en andere niet minder
belangrijke fchrifturen eene meer algemeene bekendheid wierd
gegeven, ten elude daardoor een nuttig en gewenscht licht
to vtrfpteiden over menige gebeurtenis , door onze Gefchied .
fchrijvers, bij gebrek aan de noodige bouwftoffen, flechts
onvolkomen of onjuist geboekftaafd .
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brengen , waarduor de blum , op 4mftels vest geworpen, zoo niet geheel, dan toch voor bet grbotfte ge=
deelte, aan hair zal warden dntnomen ; -- en hierdan sat
ik bet dan ook gereedelijk dank weten, zoo mijne voordragt uwe belangftelling niet geheel onwaardig word
geacht.
Wanneer wij door onze Gefchiedfchrijvers vinden Mn .
geteekend , dat de ten jare 1521 door Keizer R A,
IL E L V ingevoerde Inquifitie met een verregaand wreedaardig en bloeddorftig geweld alomme werd gehaifdhaafd i
dan voorzeker baart bet geene bevreemding , dat de Herd
worming van jaar tot jaar meerder bijval vond, en zelfs
werd bevorderd door duizende Roomschgezinden , welkt
de leer der Hervormden daarom nog geenszins waxen
toegedaan ; -- die Hervorming verbreedde van lieverlede
hare grenzen , en zulks niettegenftaande eene woeste y+
onberadene fekte dweepers-, bekend onder den naam vaii
Naaktloopers of Wederdoopers , na de Stad Amflerdam
met fchrik en fiddering vervuld , en , in weerwil waft
eenen hardnekkigen wederftand , bet Raadhuis to hebben
ingenomen , dezen hunnen onbezonnen moedwil met eenen
fchandelijken dood had moeten boeten ; niettegenftaande
Keizer K ARE L in 1550 de plakkaten tegen de Ilervorming had vernieuwd ; en niettegenftaande de fchandvlek
aller Vorften , de wreedaardige P Ii I L I P S II , met eerr
tijgerhart en tijgerklaauwen, meer moordfchavotten deed
oprigten, dan er altaren ter cere van den God des vreaes
to vinden waren ; --- ik zeg, niettegenftaande dit alles ;
bleef in Amflerdam de zucht tot hervorming toenetn& j
de Geestelijkheid verloor meer en meer, bij Roomsch
en Onroomsch beide, ontzag, achting en vertrouwen .
en de Rederijkkamer, uit de bloem der ingezetenerr xr-,
, fchroomde niet , bij herhaling tooneel'vobrftellingen to geven, waarin de bedorvene zeden der gftstelijken werden ten toon gefl eld en befchimpt .
PHILIPS VAN M A R N I X, die boezemvfientl van
den Grondlegger onzer Vrijheid, ontwierp in 11398 eas
Bb 2

368

GE$CIHIEDKUNDIG ONDERZOER .

verbondfchrift tot het to keen gaan van wereldlijke en
geestelijke dwingelandij ; en meer dan tweeduizend ingezetenen van Amfterdam braveerden door hunne onderteekening de woede en wrok der Spaanfche overheerfchers , wier vlammend oog en dreigend zwaard zelfs
ontzag noch vrees meer konden inboezemen , toen de
diep vernederde en tot volfagen gebrek gedoemde lagere
klasfe der burgerij , met eene ongekende en onbegrensde
woede , de deuren der bedehuizen vernielende , binnendrong , beelden en kerkfieraden to morzel foeg , en de
kleinooden der tempels , als een wettig verkregen buit ,
langs ftraat en pleinen met zich voerde .
Dit alles durfde men in Jlmfterdam beftaan, terwiji
de banvloek op bet Vatikaan gefchreven werd, en de
doodklok luidde aan de omheining van bet fchavot !
Maar, honderden van burgers , die de uitvoering van
bet tegen hen geflagen doodvonnis hadden verijdeld door
hunne vlugt naar de overzijde van bet kanaal, moesten
weldra oak dit hun eenigst toevlugtsoord weder verlaten .
Wij zien hen herwaarts keeren met eene flecht getuigde
en zwak gewapende vloot . Afhankelijk en ten fpel van
wind en golven, naderen zij onwillekeurig den mond der
Maas , -- en A L V A'S ijzeren roede knakte voor bet
altaar der vrijheid, in den Bried door de Watergeuzen
opgerigt . 4mfterdam hoorde die mare, doch zweeg ,
en de leus der overheerfching bleef op hare torentranfen
wapperen !
Met gelijke onverfchilligheid werd ontvangen en gelezen de brief , door Prins W I L L E M , den 1 Noven3ber
1572 , aan de Stad Bmfterdam gefchreven , bet getuigenis in zich dragende van 's Prinfen edel hart , onbaatzuchtige bedoelingen en vaderlijke bezorgdheid , gelijk
reeds blijkt uit deszelfs aanhef , aldus luidende : „ Ghijlieden lieden moogt verftaen hebben mijne komfte in deze
„ landen van Holland, alwaer ik gefint ben to blijven
,, en neffens de goede en wel geanimeerde landzaten mijn
„ leven to hazarderen om to wederftaen de Albanifche
„ Tirannije , en 't gemeene vaderland wederom to ftellen
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,, in 't gebruik van fIj ne oude vrijheden , neeringe , wel„ vaert en geregtigheden ; foo als ghijlieden, terwijl ik
„ onder u converfeerde, aen mijn handel altijt hebt kunnen befpeuren en daervan getuigenis zoudt kunnen
„ geven, indien bet de nood vereischte . En gemerkt
„ ghijlieden toen ter tijd geweest zijt een van de fteden,
„ die met fonderlinge naerftigheid ons in dit voornemen
„ fecondeerden --- en aengefien dat ons gemoed en affec„ tie t' uwaerds alsnog niet verminderd of gealtereerd
„ is , willen wij u vermaend en gebeden hebben, dat ghij
„ u alsnog wilt overgeven en in alles voegen met de
„ andere fteden defes lands, om gezamenlijk en eendrach+
„ tiglijk bet goede voornemen to effectueren," enz .
A L V A, de bloeddorftige A L V A, die de bezittingen
van duizenden ter dood gedoemde ilagtoffers in ongebondenheid verbrast , die de aanzienlijkfte burgers hunne
rijkdommen ontroofd bad, de met fchuld beladen Lv A gaat van bet opzet zwanger , om , als een bank,
breukige lafaard , zijne verblijfplaats to ontvlieden , -en dmfterdam ontgrendelde voor hem hare poorten , de
leus der overheerfehing torfchende !
Naarden , wier fterke wallen door bet Spaanfche kanon geteisterd, wier hechtite gebouwen in puin en asch
verkeerd waren, moest lijfsgenade voor hare burgers
van den trotfchen R 0 M-E R O fmeeken . Die lijfsgenade
werd beloofd . De Spaanfche bevelhebber nadert de nog
rookende puinhoopen ; hij eischt van de uitgevaste, van
have en goed beroofde burgers een' vernieuwden eed van
trouw aan Spawjes Vorst ; die eed moet in den tempel
Gods worden gezworen ; men fpoedt ter deure in ; de
knieen wil men, buigen , om- den Allnagtige to danken
voor bet behoud des.. levens , -- en zie ! daar branden
uit fakristij en bedecel de Spaanfche roeren los , om
dood en verderf to verfpreiden in de kerkgewelven , waar
de juichtoon der duivelen den laatften jammerkreet verdooft van Naardens wreed misleide burgerij.! - Amfterdam zag de vlam uit Naardens veste faan ; de
meineed der Kastilianen bleef voor haar niet verholen ;
A
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zi leerd€ d#n ougehoorden gruwel kennen ; eene kille
iauuivering beving hare bewoners , bij bet terugkeeren
vaft d#n fnooden , laaghartigen Veldheer : maar 4mfterdgm - zij hoorde en zag bet, en zweeg, en duldde
voortdurend de leus der overheerfching aan de boorden
yan .fmftel en IJ! Ook daft brak bet uur der wraalt
adet Aan , wen Don F R E'D R I K in Haarlems wallen
cell tweede voorbeeld gas', hoe Kastilie den brief van
genade en zoen b;zegelde met meineed en moord ! Ook
dir voorbeeld oefende geenen gunfligen invloed uit op
4mfterdam , evenmin als debrief, weinig tijds na Haarlems oral in Imftels muren ontvangen , van den Prins
V A N O R A N JE , waarin die onvolprezen Vorst , na eene
4opfomming der gruwelen, door de Spanjaarden hier to
lande bedreven, de burgerij aanfpoort, om zijne pogingen to onderiteunen tot bevrijding van bet dierbaar Vaderland ; order anderen het navolgende betuigende : „ Ik
„ verfekere en belove bij defe, nemende God en de
„ trauwe, die ik Hem fchuldig ben, tot getuigen, dat,
„ in foo verre als ghij u in defe alfoo gedraegt en kwijt
„ als getrouwe burgeren en landfaten voor haer vader• land hetaemt, dat die ftad van Amsterdam wederom
• in haren ouden ftaet , neeringe en handteeringe zal
• }ierfeld worden . En wilt u ook niet vermijden goed
• to doer op 't point van de religie , want onfe meed, ping is geenflns iemands confcientie to verftricken of
„ .te bedwingen , maer met een gemeene eendrachtigheid
„ die landen , ftaten en fleden in haren voorfpoed en
• neeringe en in hare goede oude wetten, herkomen
„ en privilegien tegez s alle moedwil en geweld der vijanden to onderhouden en to maintineeren ," enz .
In bet laatst van den jare 1574 was de Zeeuwfche
Admiraal B oI s o z bet uitgevaste en afgelireden Leyden
nabij . De belegeraars deinsden terug voor bet aanwasfend water en den toenemenden cooed der Watergeuzen .
Met onderdrukte fpijt verliet het Spaanfche Ieger fchans
en burgten, en -- Leydens veege veste was ontzet . Het
• Leve W I L L E M VAN O R A N J E! leve de Vrijheid !"
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drong uit Leydens wallen tot in dmftels muren door,
en het here hoofd der waterleeuwen , de wakkere s o is o r zeif , poogt deze gelegenheid dienstbaar to maken
aan het voorbereiden eener omkeering van zaken alhier ,
door het fchrijven van eenen brief aan de 4mfterdamfche burgerij , aldus aanvangende : „ Ten ware, goede
„ vrienden , dat uwe oogen bij de Spanjaerden onze
„ algemeene vijanden verblind , en zoo men zegt be„ goocheld waren geweest , zoudt ghij over langen tijd
„ gemerkt en met der waerheid bevonden hebben, dat u
„ dezelve onfe vijanden , die u net anders gebruiken
„ dan als hiftrumenten tot kwalijk varen defer landen ,
„ niet dan brillen en rook zoel en to verkoopen , 't welk
„ ten laetflen u bekend moet zijn, nu wij met de hulpe
„ Gods alle hare geroemde magten, daerop zij zich zoo
„ trotfelijk betrouwden , tot fchande gemaekt en weg„ gedreven hebben . En hoewel wij met veel woorden
„ 't kwalijk varen defer landen ganfchelijk zouden mo„ gen bewijzen alleenlijk zijnen oorfprong to nemen door
„ ulieder hartnekkigheid, zoo willen wij 't zelve nogthans niet alleenlijk nalaten, maar ook ganfchelijk
„ vergeten, en ons met ulieden in opregte liefde en
„ eendragt vereenigen, zoo. ghij van 't voorgaende kwaed
„ wilt alaan, en gedenkende de fobere ftaet deer ghij
„ u zelven in vint, als van de navigatie (niettegen„ ftaende wij u waters genoeg, luttel tot uwen voordeel, gedenken toe to zenden) zoo zeer vervreemd
deel,
„ zijnde , dat er voor ulieden weinig hoope van beter •
„ fchap is," enz .
In 4mfterdam werd die brief met koele onverfchilligheid ontvangen en gelezen ; dth r nog werd de ftandaard der vrijheid niet geplant ; dthlr was het Wilhelmuslied nog geen Belief koosd volksgezang ; want d$'ar
bleef de leuze der overheerfching op rondeel en bolwerk nog wapperen , zelfs vier jaren na Leydens vereeuwigd ontzet !
Vanwaar toch dit verwijl in de omhelzing der heiligfie zaak , de vrijheid van het Vaderland ? Was in
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bet oog der 4mfterdamfehe burgerij de worftehlrijd
tegen Spanje flechts een kamp op leven en dood tot
handhaving of ondermijning van Romes kerkleer ? Neen 1
want reeds twaalf jaren v66r de afwerping van bet Spaanfche juk had de leer der Hervorming aldaar duizende
belijders . Roomsch en Onroomsch waagden het to weifelen, waar bet de uitvoering gold eener bulle van het
Vatikaan ; maar bet Escuriaal zag zijne bevelen volvoeren met tlaaffche onderworpenheid !
Het belang van den koophandel
zou dit welligt
cene voortdurende vriendfchappelijke verflandhouding met
Spanje wenfchelijk en nuttig gemaakt hebben ? Doch
neen ! de koophandel , bloeijende onder bet zachtc bef}uur van den jeugdigen K A R E L, kwijnde alreede gedurende bet laatfte tijdperk van 's Keizers leven , en
arrest alle voorregten en voordeelen derven , toen P H IL I P s den fchepter der verdrukking en A L V A de toorts
der verwoesting zwaaide . Getuige die fchare van kooplieden, gedurende de Spaanfche overheerfching der Amftel-ftad ontvlugt ; getuige dat tal van kooplieden , aan
Amftels boorden teruggekeerd, na bet ontrollen van het
vendel der vrijbeid voor 8mftels kapitool . Neen ! de
koophandel , die zenuw van den Staat , die bronaar van
Hollands welvaart en luister, -- de koophandel weigerde aan O R A N J E geen' zetel in Amftels muren .
Neen ! zij is onverdiend, de vlek , den koopman aangewreven, dat hij een laakbaar egoisme tot drijfveer kiest voor
zijnen handel en wandel ; dat hij met eene koude onverfchilligheid de ftaatkundige ftormen gadeflaat , wanneer
hem flechts bet gouden anker zijner hoop verblijft .
Neen ! raadpleegt de gedenkfchriften onzer menigvuldige
worf'elingen tegen vreemd geweld en onderdrukking ;
char zult gij met gulden letteren ook de namen gefchreven vinden van hen , wier ijver en trouw een hecht cement geworden zijn voor de grondvesten van Amftels beurs .
Maar , tot aan den jare 1578 verkeerde de burgerij van
Amfterdanz in geheel andere omftandigheden, dan de
werige Steden van Holland. De Regeritig dier Stad
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Spaanschgezind.
De leden, waaruit die Regering
was zamengefteld, oogstten voordeel en aanzien en magt
uit hunne voortdurende verknochtheid aan Spanje . PHIL I P S, A L V A en de overige Spaanfche onderdwingelanden fpaarden geene middelen , om die Regering van
zich afhankelijk to houden . Nog heeft de tand des
tijds een drietal brieven gefpaard, door PHILIPS in
de jaren 1573 en 1577 aan de Stad Amfterdam gefchreven, waarvan de laatfte onder anderen de navolgende zinfnede bevat : „ Alzoo wij wel en in 't breede 'fin dick„ maels door onfe Stedehouders , Gouverneurs en Kapiteynen generael van onfe Nederlanden, en in bet bij„ fonder door onfen lieven broeder Heer Jan van Oos„ tenrijk , geadverteert zijn geweest van die volftandig„ heid en uwe groote getrouwheid , niettegenf}aende bet
„ groot kwaed en fchade , die ghij geleden hebt en
„ nog dagelijks lijdt ter oorzake der troublen en der
„ tweedrachten , - zoo zullen wij niet laten ulieden to
„ hebben in alle behoorlijke en favorabele reeommanda„ Lien , om u in tijd en fl:onde , en nadat die occafie en
„ gelegenheid ons gegeven zal wezen , daervoor grootelijks telijks to recompenferen , uitwijzende en conform uwe
„ verdienften , dewelke, zoo wij verfl:aen, zeer groot zijn ."
Ook van ALVA, Don FREDRIK DE TOLEDO en
Don J O H A N VAN O O S T E N R IJ K zijn er brieven voorhanden , welker inhoud ons de overtuiging geeft , dat de
anders trotfche Spanjaard tot de laagfle vleijerij zijne
toevlugt neemt, waar het hem aan gelegenheid ontbreekt , om zijne oppermagt to doen gelden . In die
brieven is flmfterdam de getrouwfte Stad des Rijks , -de Regering zal eene vorflelijke belooning erlangen , --aan onderftand in geld zal het niet falen, - men oefene
1lechts geduld, want Spanjes uitgeputte kasfen zullen
fpoedig gevuld, bet Spaanfche leger weldra voltallig
zijn ; de Boning zelf zal zijne getrouwe Stad komen be
zoeken , om met eigene hand aan de Regering, voor
bewezene trouw en gehechtheid, bet getuigfchrift zijner
vorftelljke genegenheid en genade aan to bieden .
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De Geestelijkheid en de P.egering beijverden zich minder, om het yolk Roomschgezind, dan Spaanschgezind
to houden . In naam van den Vorst der Kastilianen ,
werd door den Spaanfchen krijgsknecht van de burgerij
met geweld gevorderd, wat de Geestclijkheid aan geld
of good verlangen mogt ; in brooddroukenheid werd ,
bovenal in hot Minderbroeders-klooster, de zuurgewonnen penning verkwist , die der nijvere burgerije werd a€
geperst . Aan de brasferijen dier kloosterlingen nam de
Regering zelve deel , en met haar werden aan den rijkvoorzienen disch telkens nieuwe middelen beraamd en
vastgeffeld, om de llmflcrdanzfche burgerij in de SpaanJche flavenketen geboeid to houden .
Groot, wel is waar, was het getal der ingezetenen ,
die deze boeijen konden verbreken, --- aanzienlijker de
morrende burgerij , dan de Spaanfche krijgsmagt ; maar
grooter dan deze het getal der geestelijken , die , ontvlugt uit de overige Steden van het vrijgevochten Vaderland, in 4mflerdam een veilig toevlugtsoord hadden
gevonden . Omgeven door zulk een legioen van wachters en handlangers der dwingelandij , kon bet der Regeringe niet moeijelijk vallen, de naar vrijheid hakende
burgers jaren achtereen in room to houden, en elken
kreet van verontwaardiging met gevangenis en dood to
f{ raffen . Wee hem , die het wagen durfde, zijne regten
als mensch en als burger to doen gelden ! Wee den
vriend van o R A N J E en het Vaderland, wanneer hij ter
gunfle der vrijheid eene enkele verzuchting deed hooren !
Al mogt het hem ook gelukken, de onwraakbaarfte getuigen to berde to brengen van zijnen fl :andvastigen ijver
voor de leer der Rol)mfche kerk, als ketter werd hij in
den kerker geworpen, en als ketter naar hot fchavot getleurd ; zoodat de beroemde s i M 0 N S T ij L, in zijne
Opkornst en bloei der Nederlanden, teregt heeft aangemerkt, , dat een iegelijk zich in gevaar beyond van zoo
„ wel op valfche als op ware befchuldigingen huis en
„ have, ja het ]even to verliezen ." Neen -- de Inquifitie hield geene zittingen meer tot inftandhouding van
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bet galoof ; zij was ii i1mfterdam (,needs inet den naaui
van M©arddam befleempeld) een lba.tkundige Bloedraad
geworden , xot uitdooving van bet vuur der vrijbeid, an
bet hart der burgeren ontgloeid . Ian de Geestelgkheid
.en de Regering .alleen - aan de burgers niet -- was bet
to wijten , dat 4mfterdarn zoo fpade toetrad tot bet
vabond voor vrijheid en onafhaukelijkheid, door de 4VAderlandiche gewesten gefloten .
Eindelijk, en wel in bet begin der maaiad Februarij
IM, bralc in deze Stad bet gezegend uur der verlosfuig Am ; en wij zeggen gereedelijk den grooten Dichter
A N T 0 N I D E S, in zijnen IJftroom , na
„ De vrijheid , t' Amfierdam zoo lang een tijd verfchoven,
Stak eindlijk dus haar hoofd met grooter aanzien boven ."
Maar niet de Geestelijkheid, niet de Regering opende
vrijwillig de poorten voor O R A N j E'S legermagt, verfterkt door zeer vele ilmfterdamfche burgers , die de
Stad hunner geboorte van tijd tot tijd hadden verlaten ,
ja uit dezelve , onder anderen in den jare 1567 , in zulk
cene groote menigte waren gevlugt , dat er gebrek aan
fchepen was, oni die vlugtelingen naar elders to vervoeren . Het gezegde legcr had reeds federt geruimen tijd
den omtrek der Stad bezet, en alien toevoer van levensmiddelen derwaarts verhinderd . De bezetting en de Geestelijkheid begonnen reeds to deelen in bet gebrek , dat
de burgerij tot wanhoop bragt . Op nieuwe beloften nit
Spanje Icon men xekenen , op hulp niet . Eene veeljarige
ondervinding had dit bewezen , en , hiervan overtuigd ,
bragt de wet der n mdzakelijkheid de Regering tot bet
befluit, om onderhandelingen aan to vangen met de of
gevaardigden uit bet Staatfche leger , wier woorden en
daden getuigenis gaven , dat 0 R A rr j E alleen ter bevrijding van bet Vaderland, en geenszins ter vervolging
van andersdenkenden in geloofszaken, bet harnas had
aangegespt ; en vandaar dan ook zijne vrijgevigheid in
bet onderteekenen der Poincten en ~Irtikelen van Satis-
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February 1578 geaccordeerd, waarbij dezelve in hare
verfchillende betrekkingen en daaraan verbondene magtsoefening werden bevestigd . Eerst een' geruimen tijd
daarna, toen van bet geduld en de lijdzaamheid der ingezetenen eene to zware proef gevorderd werd , vernietigde der burgeren woede den zoenbrief, door O R A N J E
verleend aan eene Regering, die, door hare voortdurende gehechtheid aan Spanje , W i L L E M's liefdevolle befcherming met fnoode ondankbaarheid beloonde .
Gelukkig bet tijdperk, dat wij beleven ! In de ftaatsorkanen , die wij met beraden moed en onwankelbaar
vertrouwen op den God onzer Vaderen verduren, wordt
met hart en lippen de Vorst gehuldigd, die ons beftuurt, en de Regering geprezen, die onze belangen
behartigt . Vruchteloos is elke poging van buiten, om
bier een' fcheidsmuur op to rigten tusfchen de Regering en bet yolk ; beider belang, beider doel is din ;
en waar eendragt in paleis en ftulp gehuldigd words,
daar breekt een zegenend licht de uchtendnevelen door,
om vrede en welvaart to verfpreiden over den aanbrekenden dag , die eene rijke belooning zal fchenken voor
trouw en volharding, gehechtheid aan den Koning, en
liefde voor bet Vaderland .
Neen, wij flaan den bondel pijlen
Uit ons wapenfchild niec af :
't Was de Godheid, die ze ons gaf.
Moog' de vredeolijf verwijlen,
Eendragt zwaait den veldheersilaf.

Holland buigt bet hoofd niet onder,
Met verdeelden burgerzin .
Hoort bet, flulp en tempeltin I
Allen treft ons de eigen donder ,
Daalt een noodweer Holland in .

Breekt (maar nimmer ongewroken)
Vreemd geweld bier fiaf en ftut,
Door geen vriendentrouw befchut ,
Dan zal 't pain , dat wij zien rooken ,
't Puin zijn van paleis en hut.
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Maar, van uit den mist der tijden,
Daagt een onbewoikt verfehiet .
Twijfel, wijk ! bezwaren, vliedt l
Eensgezindheid bouwt in 't ftrijden
Burgten, fterker dan graniet .
Hecht en hechter words de pijier,
Holland, van uw flaatsgebouw!
Dekke Euroop een nacht van rouw ,
Hollands rotsmuur wordt to fteiler .
Vorftendeugd kweekt burgertrouw .
Tijdltroom! voer, op kalmer baren,
Kalmer levensuren aan ;
Kem ze glad, uw breede baan ;
Gun ons, rustig door to varen,
Wie uw branding doet vergaan
Op verbeeldingsvleug'len zweef ik
't Vierfpan van den tijd voorbij,
Van een blind vooroordeel vrij ;
In een later eeuwkring leef ik ;
Zoete mijm'ring boeit me aan 't IJ.
Rijker is geen bosch aan twijgen ,
Dan die ftroom aan drijvend hout,
Met zijn' looverdos van goud ;
Hofkabaai en wangunst zwijgen,
Bij den feestzang in dat woud .
Zie, voor Zeemanshoop, then grijzen,
In bet oog dat jeugdig vuur
Zie op ArnJlets palinuur,
Op bet woelig dok hem wijzen,
Als op 's werelds voorraadfchuur!
Hoor met geestdrift hem gewagen,
Welk een eerpalm Holland droeg,
Toen de Belg aan 't muiten floeg,
En de Schelde een boei moest dragen,
Die zij voor den efmJlel vroeg !
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Dr!ewerf (zegt liij) luid geprezen
„ Hollands eendragt, Holland; moed,
„ Met O R A N J 8'S legerfloet
Zou wel Holland Holland wezen ,
„ Als geen w i L L E M 't had 1ehoed ?"

„

God! zie gunflig op mijn bede
Schenk vervulling aan mijn' droom ;
Sterk onze eendragt ; ban den fchroom ;
Spaar den IConing ; geef ons vrede ;
Zegen If- en almflel-flroom !
ATHENE IN AUGUSTUS

1833 .

11 adat Griekenland het juk der Turkfche overheerfching had afgeworpen, en het burge .lijk befluur een'
geregelden gang begon to nemen, werd eindelijk goedgevonden, den zetel der Regering to flthene to vestigen . Volgens een berigt uit Napoli di Romania van 6
November 1 . 1. Weld men aldaar zich bezig, om denzelven to verplaatfen naar die flad, aan welker naam
zoo vele belangrijke herinneringen zijn verbonden . Reeds
vroeger was derwaarts eene Commisfie van drie perfonen
gezonden, die alle bewoonbare en zelfs een aantal nog
onbewoonbare huizen in beflag moesten nemen voor de
huisvesting der ambtenaren van hoogeren en lageren rang,
welke fpoedig aldaar verwacht werden .
Welligt zal het velen onzer Lezeren niet ongevallig
zijn , iets van den tegenwoordigen toefland der clad to
vernemen, die tot hoofdftad van het herboren Griekenland werd gekozen . Wij deelen dus het volgende berigt mede , dat wij overnemen vatn eenen reiziger , die
in Augustus 1833 Athene bezocht .
Het was reeds nacht, en de flerren vonkelden helder
aan den donkerblaauwen hemel , toen wij den Piraeus
(haven van llthene) binnenliepen . Ten twee ure namiddag had ons vaartuig de reede van 1legina verlaten ;
maar er was zoo weinig wind, dat wij flechts langzaam
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voortdreven . Ter linkerhand lag de kust van Epidauras
en de Isthmus met zljne bergen - voor ons en regttaf
her uitgeftrekte ilrand van Attika. Tot dat het donker
werd , hadden wij de rots, waarop de Akropolis der
ftad van M I N E a v A rust en de laatfte zonneftralen fchenen , in bet gezigt ; derwaarts zagen wij verlangend uit .
Des avonds noodz'aal to de wind ons om to laveren,
ten einde de naauwe haven to kunnen binnenloopen .
Tweemaal bevonden wij ons nabij Salamis en aan den
ingang van het kanaal , hetwelk dit eiland van bet vote
land fcheidt . Alhier viel de zeeflag voor, in welken
eertijds de magtige Koning der Perzen moest onderdmn
voor bet kleine, maar heldhaftige Griekenland.
Eindelijk hadden wij Porto-Leone bereikt ; ons ligt vaartuig kon digt aan het ftrand ankeren . Het was to laat i
om aan wal to gaan . Ook zouden wij op het land geene
betere gelegenheid gevonden hebben, dan op het verdek ;
alwaar ik mij uitftrekte, gelijk ik reeds dikwijls had gedaan . Hoe ging , hoe vloog de gefchiedenis van het
land, welks kusten in cene flaauw geteekende , bier en
daar door enkele lichten afgebrokene , donkere flreep voor
mij zich uitflrekten - hoe vlogen alle herinneringen en
droomen van 1thene en Griekenland uit den tijd mijner
jeugd voorbij mijn inwendig oog ! Stilte heerschte rondom ons . Nu en dan hoorde men flechts de ftem van
eenen bootsman of het kabbelen des waters tegen een naderend vaartuig . Anders bemerkte men geen geluid op
zee . De nacht was koel , offchoon wij den 14den Augustus hadden ; er viel een zware dauw . De zeilen waren opgerold, en in onze nabijheid ankerden meer fchepen, om insgelijks den dag of to wachten .
De morgen brak aan . Voor ons lag een viak ftrand
met weitaige woningen en pakhuizen --- alles , wat er
van bet tweede Athena hier ter plaatfe was overgebleven. De tolbearnbten onderzochten de fchepen en de
pakgoederen der reizigers . Het duurde tamelijk lang,
eer ik vrijheid kreeg , om to gaan, waar ik wilde ; want
gedurende den nacht waren van Syra, van Zea, van
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degina vaartuigen, met timmerhout, met vruchten enz .
beladen , aangekomen , en omtrent deze moest eerst het
onderzoek gefchieden . Eindelijk kon ik naar een paard
omzien, dat mij naar 1lthene zou brengen ; daar flonden
er velen gereed, die tot rijden en lastdragen beflemd waren . De flechte herberg deed mij niet lang vertoeven .
Door cenen geleider vergezeld , begaf ik mij fpoedig op
weg. Ter regterhand hadden wij eenige hoogten en verfchanfingen , waar de dappere K A R A I S K A K I den 4
Mei 1827 op het veld der eere viel . Weldra bereikten
wij het olijvenbosch, dat door de vlakte van llttika zich
uitflrekt . Door de openingen van het bosch , en zelfs
over de boomen heen , zagen wij de heuvels , die de flad
influiten ; voorts de 1lkropolis , den Pnyx (cenen door
S o L o N voor het houden van vergaderingen beflemden heir=
vel), de hoogte van het Mufeum, den berg Anchesmus,
in een' wijderen half kringvormigen omtrek de fraaije
bergketen, nit welker hoofdgroep de honigrijke Hymettus ter regterhand zich verheft . Eerie wending van den
weg bragt ons voorbij eene kleine kerk ; de Dad lag
voor ons, en, digt achter hare lage muren de tempel van
Bei erfche krijgslieden hadden de wacht
T H E S E U S.
bij de poort .
Het is moeijelijk , den indruk to befchrijven , welken
Athene op den reiziger maakt . De herinneringen zijn to
Inenigvuldig ; de gewaarwordingen verdringen elkander to
zeer . Eene ganfche jeugd flijgt als uit het graf ; maar
zij bevindt zich alleen en verlaten in de tegenwoordige
wereld, die treurig is en eene woeste ledigheid vertoont .
De bouwvallen van het nieuw llthene bedekken die van
bet oude . Elk tijdperk , dat na Griekenlanrls fchoone
dagen volgde - het Romeinfche , het Byzantifnfche, het
Frankifche, bet Turkfche heeft zijne puinhoopen op die
van het naastvoorgaande geflort, en boven deze verwoestingen verheffen zich de eenzame overblijffelen van
oud - Griekfchen roem en van oud-Griekfche grootheid
reeds federt eeuwen . Dat 1Ithene, hetwelk de vrijheidsoorlog onzer dagen heeft overgelaten, gelijkt meer een
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groot, met bouwvallen bedekt veld, dan eene ftad . Men
4 omt geheele ftraten door, aiwaar hoopen puin de plaats
der huizen innemen en dikwerf den weg verfperren ,
zoodat men over nedergeftorte fteenen en laag muurwerk
moet heenklimmen , en dan niet zelden de rigting verliest , daar men fours in eene engte geraakt , door welke
niemand to paard of to voet kan komen . Over ingeftorte huizen en open geblevene voorpieinen geraakt men
alit de eene ftraat in de andere . Die eene Turkfchc ftad
gezien heeft, weet, hoe onregelmatig en hoekig daar
alles is, hoe naauw de ftraten zijn , hoe, naar de ftraat
toe, de woningen dikwijls ilTchts een hooge muur fehijnen , en door tuinen of vrije ruimten omgeven zijn ; nu
verbeelde men zich hierbij de verbindings- of fcheids.muren nedergeftort, van de huizen Toms niets , dan de
naakte wanden , overgelaten , hoopen van fteenen, gebroken balken, de halve en meermalen de geheele breedte
der ftraat gevuld met allerlei verward door elkander liggende overblijffelen van voormalige gebouwen - zoo
heeft men eenig denkbeeld van den doolhof, waaruit
ket tegenwoordige llthene grootendeels beftaat . Alles
heeft een treurig aanzien . Door vlammen en rook zwart
geworden , ftaat bier en daar muurwerk, dat elk oogenbiik dreigt in te ftorten . Half verwoeste kerken toonen
hare met befchadigde afbeeldingen van Madonna's en
Iiciligen bedeltte wanden, met vervallene dakgewelven ,
met deels ftaande, deels ingeftorte zuilen en bogen ; bijkans geen gebouw is onbefchadigd gebleven -- alien
dragen meer of min, fporen van geweidige en niets fparende verwoesting . De Muzelman brandde en moordde
in den naam van A L L A H en van den Profeet ; de Griek
op zijne beurt vernielde en plunderde in den naam aller
Heiligen van zijnen kalender , en de minaret moest voor
de aan kerken toegebragte fchade boeten . De voormalige hoofd-moskee is den krijgslieden ingeruimd , en
van de lYkropolis waait de blaauwe en witte vlag met
het kruis .
Zoo vele reizigers hebben llthene, de Turkseh-GriekbiENGELW . 1835 . NO . 8 .
C c
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Jeht ftad , gezien en befchreven , dat men zich bet uit •
wendige gemakkelijk kan voorftellen . Tuinen met citroen- en oranjebooren en de menigvuldige welriekende
bloemen van bet zuiden lagen verftrooid tusfchen de
woningen4 Het nude flthene was nooit eene bij uitnemendheid fraaije ftad, niettegenftaande de grootfche en
openbare gedenkteekenen ; bet nieuwere zal bet even min
geweest zijn , doch zekere welvaart werd er genoten ,
terwijl er bedrijvigheid plaats had onder de ongeveer tienduizend zielen iterke bevolking , en de onderdrukking
daar geringer was , dan in andere gedeelten van Griekenland. Van dat alles kan men naauwelijks eenig fpoor
meer ontdekken . Het is wel waar, dat er enkele goede ,
zelfs cenige fraaije nieuwe huizen gebouwd zijn geworden : toen de Turken , uit hoofde van verdragen , genoodzaakt waren , Attika en Negropont to verlaten,
kocht menig Griek voor weinig gelds aanmerkelijke bezittingen en verrijkte zich plotfeling ; maar over bet algemeen heerfchen er armoede en ellende . Nederige hutten en armoedige winkels nemen benevens de bouwvallen
de meeste ruimte in . Met moeite vindt de vreemdeling
een verblijf ; want er is flechts &&ne herberg , en deze
trekt, ten nadeele des reizigers , partij van de gedwongene nering . De onzekerheid, waarin men destijds nog
verkeerde, of dthene werkelijk de hoofdftad van bet
nieuwe Griekjche rijk zou worden, hield de meesten
van bouwen terug . Daarbij kwam bovendien bet vermoeden, dat misfchien bet grootfte gedeelte der tegenwoordige plaats verlaten, en de hooger gelegene vlakte
aan de oostzijde gekozen zou worden .
Zeer beet waren de zomerdagen, welke ik hier doorbragt . In de benedenftad rees de thermometer van n EA u At u R tot bijna 32° ; de enge, met puin gevulde ftraten waxen als ovens . Honderdduizenden muggen , eene
v66r de verwoesting onbekende , maar federt bijkans onverdragelijke plaag , roofdeu de rust bij dag en nacht .
Gedurende de middaghitte waren de ftraten als uitge.ftorven ; eerst tegen den avond waagde men bet uit to
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gaan . Dan vertoonden zich groepen menfchen voor de
woningen ; de mannen zaten op de bouwvallen en rookten 6, de vrouwen fnapten , of hielden met eenig handwerk zich bezig . Als ik op een' zondagavond van eene
wandeling terugkeerde over de heuvels en om de zuid .
zijde van de Akropolis, zag ik in de nabijheid der Lantaarn van D E M O S T H E N E S eenige jonge mannen de
Romaika danfcn . Viool en mandolin begeleidden de
afgemetene , ingewikkelde bewegingen . van den bevalligen
Mans , die de Griekfche kleederdragt vordert , gelijk de
Bolero de Spaanfche. De vrouwen zaten met de kinderen in bet rond , naar bet vermaak ziende , en zich verkwikkende met de verkoelende, geurige meloenen, welke
van Thebe en de Cycladifche eilanden in groote menigte
aangevoerd worden , als zijnde voor rijk en arm , bij
de drukkende hitte, eene zeer welkome en heilzame verfnapering .
Daar, waar bet fraaije gedenkteeken der 1chamantiden - zeker de kleinfle tempel , die er is , eens am
gewijd en thans onder den zonderlingen
B A G C Hu s
Lantaarn
van D E M 0 S T H E N E S meer benaam van
kend, (een Engelschman wilde onlangs denzelven koopen en naar zijn vaderland overvoeren , gelijk een zijner
landslieden den Sibillen - tempel to Tivoli) - ftaat, was
nog v66r weinige jaren een Franciskaner klooster, betwelk deelde in bet algemeene lot, dat in dit gedeelte der
[tad bijkans alle gebouwen heeft getroffen . De eenige
inonnik , die bet aldaar tot bet laatfte uithield , bevindt
zich thans in Pera. Dit klooster was bet gewone verblijf der Frankifche reizigers , bijzonder der Engelfchen.
Hier vertoefde Lord B Y R 0 N bij zijn tweede bezoek to
Athene, ten jare 1811 . Men kan deze verwocste, eenzame plaats niet befchouwen, zonder zich to herinneren, dat de grootite dichter van bet hedendaagfche Engeland hier leefde, - dat een gedeelte van zijnen Child#
Harold hier gefchreven werd . De voortbrengfelen van
B Y R O N'S vernuft behelzen menige herinnering aan deze
plaats ; de Pelgrimfchap, de Vloek van Minerva, de
Cc 2
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Giaur leveren even getrouwe als levendige fchilderingen

van &tika .

In alle deze flukken bemerkt men eene
fombere ftemming , die niemand weren kan , welke dit ,
thans in zijne verwoesting nog zoo belangwekkende land
voor zich uitgebreid ziet . Men moet deze aandoeningen
geenszins met die vergelijken , welke Italie verwekt .
Italie heeft ook zijne fomberheid en zijne bouwvallen,
doch het heeft tevens iets groots, zijnen bloedigen ,
maar verhevenen middeleeuwfchen tijd -- het heeft zijnen
roem van latere eeuwen ; -- Griekenlands bergen daarentegen fchijnen door den adem der verwoesting verzengd to zijn ; in deszelfs vlakten heeft langer, dan
6dne eeuw , de barbaarschheid gehuisvest ; over deszelfs
fteden is de doodsengel heengegaan ; tusfchen den vroegeren , fchoonen tijd en ons ligt eene wijde , donkere ,
ijzingwekkende klove, jaar op jaar, bijna zonder naam,
zonder herinnering , zonder gefchiedenis !
Uit mijn ventler, ten huize van den Rusfifchen Conful, dat op een der hoogfte punten van de had is, zag
ik, in eene door de heile zijden van den Hymettus in
den achtergrond beperkte vlakte , de poort van H AD R I A N U S, de zuilen van eenen aan den Olimpifchen
J U P I T E R gewijden tempel , welke door P I S I S T R AT U s begonnen , door den Syrifchen Koning A N T 1oc H U s E P I P H A N E s voortgezet, en door Keizer H AD R I A N U s ., 650 j aren na den aanvang van het bouwen, voltooid werd . Een nieuwe , fchoone t1jd was
voor Griekenland onder de Romeinfche Keizers van de
derde eeuw aangebroken - niet meer die van de vrijheid
der oude dagen , maar , na de gruwelen der laatfte burgeroorlogen van de Romeinfche Republiek, een tijd van
vrolijker levensgenot , van liefde voor kunst en wetenfehap , van dikwijls verkeerden , maar toch ook veel
goeds bevorderenden lust tot wijsgeerig onderzoek . Naar dezen kant leidde mij gewoonlijk vroeg of des
avonds hat mijn weg. De poort , welke nog fteeds tot
ingang in de ftad dient , uit roodachtig , blinkend Pen;elisch mariner opgerigt , fraai, maar evenwel reeds het
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verval van den zuiveren finaak in de bouwkunde bewijzende, is aan beide zijden voorzien met opfchriften, die
aan den eenen kant de ftad van T H E S E U S , aan den
anderen die van H A D R I A N U S aanduiden . Voor dezelve en tot aan den tempel van den Olimpifchen j uP I T E R waren dagelijks eene menigte landlieden verzameld, welke hun koren door paarden lieten uittreden ;
op deze wijze gefchiedt namelijk bet dorfchen in Griekenland. Slechts zestien van de honderdtwintig zuilen ,
welke eenmaal dien tempel verfierden , flaan nog op de
grondilagen , welke eenen omtrek van meer dan tweeduizend voeten fchijnen gehad to hebben ; tot dezelven ,
gelijk tot alle 4theenfche gebouwen , leverden de groeven van den berg Pentelicus den fteen , welke door zijn
roodachtig wit eene zoo fchoone werking doet . In de
nabijheid ftroomt de Ilisfus , die aan den voet van den
Hymettus ontfpringt ; gelijk de meeste , in de fabelen en
in de gefchiedenis vermaarde rivieren van Griekenland,
is ook deze onbeduidend en in den zomer bijna zonder
water . De zoo beroemde bron Kallirrhoe (de fchoonvlietende), van welke reeds H E R O D O T U S gewaagt,
daar hij de ruwe behandeling , door Pelasgers z1theenfche knapen en meisj es , die water fchepten, aangedaan,
vermeldt, doet baar beekje in den Ilisfus ftroomen . Daarbij is bet kleine eiland, waarop de tempel der Zanggodinnen ftond ; dorre ftruiken en distelen bedekken de
weinige overblijffelen van bet mtnirwerk . Twee hoopen
fteenen duiden , een weinig meer noordwaarts, de plaats
aan , waar eene brag over den ftroom leidde naar de
groote renbaan, die, meer dan zeshonderd voeten lang-,
oorfpronkelijk aan de Panathenaeifche fpelen gewijd
was , doch door dien H E R o D E S A T T t e u s, die in
den fchoonen tijd der A N T O N IJ N E N Klein-Azie en
Griekenland met gebouwen verrijkte en bet grootfe gedeelte van zijden ongemeenen rijkdom tot zoodanige einden befteedde, met zitplaatfen van Pentelisch marmer, verfierd werd , en thans nog , van alle fieraden beroofd,
door den wijden omvang en door bet ruime uitzigt in de

386

ATIflNE .

vlakte, den aanfchouwer in verbazing zet .
Dor en rotsachtig is de bodem aan deze ganfche zijde.
Van het Lyceum, van de waterleiding van H A D R 1 AN u s , wdke den naar den Pentelicus leidenden wcg doorfneed, en waarvan in bet midden der vorige eeuw nog
overblijffelen beftonden, ziet men nagenoeg niets nicer .
De inwoners der ftad moeten bet betreuren, dat dit
grootfche werk der Romeinen nict onderhouden is ge .
worden ; want in deze dagen zoo we] , als van odds ,
gevoelt men bet gebrek aan water zeer fpoedig , daar de
bronnen niet rijkelijk vloeijen .
Vruchtbaarder en liefelijker, dun de oostelijke vlakte ,
is die aan de westzijde der ftad, welke door den van
den berg Parnasfus afftroomenden Kephifus (Cephisfus)
en door eenige aan den Anchesmus ontfpringende beken
wordt befproeid . Men ziet daar vele tuinen en zaaivelden, en benevens olijf boomen ook vele woningen , waaronder een landhuis van den Engelfchen Admiraal i4IALc o L M bijzonder de opmerkzaamheid trekt . Hier kan
men denken aan T RIP T O L EMUS , Wien C E R E S in
den landbouw ondcrwees . Derwaarts liep eens de Heilige lheg, met de grafteel enen van menigen edelen Athener verfierd ; daar was de Akademie, waar voortrcffelijke wijsgeeren gewandeld en geleerd hebben ; daar ziet
men nog den heuvel Kolonos , alwaar s o P H o C L E s
het tooneel van een zijner beroemde ftukken plaatst . Elke
voetbreed gronds heeft bier groote en roemrijke herinneringen .
De oudheden, welke de tegenwoordige ftad binnen
haren omtrek influit, zullen er bij winnen, zoo bet plan
tott een' nieuwen aanleg doorgaat . Thans zijn dezelve
ten deele half verborgen ; nieuwe , met afftekende kleuren geverwde woningen belemmeren al to zeer de fchilderachtige werking en den gunftigen indruk . Deze gedenkteekenen zijn meest uit den tijd der Romeinen . De
Toren der Winder, zoo als men bet Horologium van
AND RONI'CUS CYRRUESES, dat eertijds alszonnewijzer en als wateruurwerk tevens diende , naar de
,-Ittifchc
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acht niet zeer fraaije beelden van de Goden der winders, dio
hetzelve omgeven, plagt to noemen, was cenluaal een tekieh
der danfende Deri'ijchen . Offchoon van bevalligen bouw
zijnde, moot dezelve toch onderdoen voor den Fanari van
D E M 0 S T 11 E N E S , en verliesc vooral hierdoor, dat de bodem in bet rond to zeer werd opgehoogd -- lien ten gevolge is de onderite verdieping beneden den grond en moot
men this afdalen . Aan eenen muur in de nabijheid herkent
men nog de overblijffelen van eene voormalige waterleiding .
Niet verre van daar flaan de fchoone Dorifche zuilen van den
onder A U G u s T u s gebouwden zuilengang der nieuwe Agora
(markt) , en voorts , op geringen,affand , tien , met eenen
muur en met eene kleine kerk verbondene , Korinthifche zuilen, waarfchijnlijk de overblijff4en der grootfche Stoa of zul .
lengang van Keizer H A D R 1 A N U s . Aan bet westeinde der
clad, digt bij den muur en vrij hoog boven de naaste woniugen zich verheffende, ftaat de tempel van T 11 E S E U s ,
die onder alle de gebouwen van Athene het best bewaard is
gebleven . In eene kerk veranderd zijnde, ontging dezelve
de verwoesting . In een' fchoonen, doch, wat de evenredigheden aangaat, minder edelen ftijl, dan de gedenkteekenen
nit den tijd van P E n 1 C L E S , verrast dit , den Atheenfchen
held gewijde, werk van m 1 K o N ons thans daardoor , dat
hetzelve meer, dan eenig ander, ons een volkomen beeld
van een' Griekfchen tempel geeft . Men zoude zich kunnen
verbeelden, dat nog de oude tijd, de dienst der oude Godheden bellond, ware bet niet, dat de 1thener van onze
dagen, die in bet gebouw treedt, ons de werkelijke wereld
zoo duidelijk herinnerde . Eenige der groote fleenen van den
voorgevel werden v66r weinige jaren door eenen Turk uit
moedwil losgebroken en naar beneden geworpen - daar liggen
dezelve nu nog, beneden aan de trappen, als wachtende op
herflelling . Deze is de eenige fchade van beduidenis , welke
bet gebouw uitwendig heeft geleden .
Om de Akropolis to beklimmen, moet men verlof van den
Beijerfchen opperbevelhebber vragen . De weg, Tangs de
P AN s-grot en de bron Klepfydra, leidt door bet mcest verwoeste gedeelte der ftad . De herbaalde belegeringen van
den burg veroorzaakten die onheilen . Aan drie zijden ioopt
de rots, waarop de vesting is aangelegd, fteil in bet dal neder ; aan derzelver voet, tegen de zuidoostelijke helling, lag
eenmaal bet Dionyfifche theater ; een gebouw , aan fchouw-
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fpelen voor her yolk gewijd, en thans nog kenbaar, war
vorm en uitgeflrektheid betreft ; ten tijde van A E s C H Y L U S •
word her begonnen, en kon meer dan 30,000 toefchouwera
b'evatten . Aan de westzijde, alwaar de ganfche breedte niet
Ineer dan 168 voeten bedraagt, is de rots toegankelijk . Bij
den naar de ftad gerigten muur, welken men den Pefasgifchenm
noemt, tcrwijl die op de zuidzijde, naar den bouwer, de
Cimonifche (muur van C I M O N) beet , ziet men nog overblijffelen van zuilen des ouden, door de Perzen verwoesten,
tempels van M I N E R V A . In her algemeen doet deze muur, .
n.et bet lapwerk nit alle eeuwen en met de half vervallene
bastions, eene fchilderachtige working . Een hooge toren,
die aan den kant des ingangs eon wezenlijk gedeelte der yestingwerken uitmaakt, herihnert ons den tijd der middeleeuwen , toen, na de verovering van Konflantinopel door de
Kruisvaarders, terwijl W I L L E M D E C H A M P L I T T E en
GOTTFRIED DE VIL LE HARDOUIN Morea onderwierpen, hier eene Hertoglijke regering door den Bourgonaier
.; T H o D E L A R o c H E (die in den beginne den tire] van
Groothcer - Megas-Kyros -- aannam) en later door w o uT E R V A N B R I E -N N E gefticht word , wiens afflammeling van,
denzelfden naam tegen de Florentijners (die hem echter weldra met fmaad en fchande verjoegen) uittrok ; teen de A cC I A I U 0 L I , eene Florent~7nfche familie , in 1364 Hertogenvan Athene werden, tot dat de laatfle derzelven , F R A NC E S K o, in 1. 456, zich aan M A H O M E D 11 moestt onderwerpen , ten tijde dat de P A L A E 0 L 0 G E N Morea verloren .
Door de poort, door de ook in de verwoesting nog zoo ,
fohoone Propylaeen , een grootsch work van P E R I C L E S,
zoo wel tot verfterking als tot fieraad van den burg dienende, komt men op de vlakke hoogte der rots ; links heeft men
her Erechteium,, regts bet bewonderenswaardigfte gedenkiluk
van Griekfche bonwkunst, dat tot onzen tijd gebleven is,
her Parthenon (tempel van M I N E R V A) . Maar hoe geheeb
anders ziet bet or op deze met puin en verdord g? as en flrniken bedekte plaats thans nit, dan weleer in de dagen vary
Griekenlarrds bloei, toen de Panatheraeifche optogt, met her,
door raderwerk voortgedreven vaartuig, met hotgeborduurde
voorhangfel voor bet heiligdom van M I N E R V A, hier zijne
pracht ten coon fpreidde, en onder den helderen hemel, on .
der de vrolijke zon vary Griekenland -- die, gelijk de dichter
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klcinzoon van den lcatften Koning van Comhetwelk v E S P A S I ANUS raar Athene verplaatfte .
Nog zict men daarop de overblijffelen eener afbeelding der
zegepraal van T R A j A N US , en de ftandbeelden van P If I L 0PAP PUS , van diens grootvader A N T I o c H u s en van s E .
L E U C U S N 1 1, A T 0 R . Noordwesteli ;k , doch minder hoog,
ligt de heuvel Pnyx, met een in de rots uitgehouwen redenaarsgeftoelte, vanwaar benedenwaarts in bet dal de groote
ruimte zich uitbreidt, alwaar bet Atheenfche yolk plagt to
vergaderen, om over de belangen van den Staat to beraadflagen . Op deze hoogren vindt men velerwegen nog fporen
van den ouden ringmuur . Nader bij de fl- ad ziet men den
1reopagus, en achter lien heuvel breidt de vlakte, ten oosten en ten wester. door eene bergilreek ingefloten , die aan
den eenen kant naar Sunium en aan den anderen naar Megaris loopt, zich verder uit, door bet olijvenwoud, als door
eenen gordel, omgeven, en begrensd door de Aegeifche zee,
nit welke de donkere hetwels van Salamis zich verheffen,
terwijl linksaf Regina is, en op den achtergrond de kusten
van Aforea zich vertoonen . Op zoodanig landfchap werpt
de ondergaande zon van eenen zuidelijken hemel haar gloeijend purperlicht . Van alles , wat ik in Griekenland heb gezien , fchijnt mij flechts een gezigt de vergelijking met bet
bier befchrevene to kunnen doorftaan - dat van Palamid bij
Nauplia : van voren de zee, welke bier een' zeer grooten
inham maakt, op den achtergrond bet gebergte bij Astros,
regts de vlakte van Argos met de flad aan de helling des
heuvels , waarop de oude burg Larisfa ftaat . Doch ontvolkt
en woest is dit oord, dat eens de wieg der befchaving van
ons werelddeel was ; geen boom prijkt met liefelijk groen ,
waar eertijds digte olijvenbosfchen fchaduw en voedfel gaven .
Sedert eeuwen is de zon over den Hymettus opgegaan,
maar heeft enkel tooneelen van gruwelijke verwoesting befchenen . A L A R I K werd , geiijk wij lezen bij z o s I d u s,
door de aegis - dragende P A L L A S en door den dreigenden
blik van A C H I L L E S afgefchrikt van de vernieling van
Athene , even als A T T I L A van die der ftad Rome door de
Apostelen P E T R U S en P A U L u s ; doch to alien tijde zijn
er Hunnen en Gothen geweest, die zich in hunne verfchrikkelijke roof- en plonderzucht door niets lieten ftoren .
Ben beter tijdperk fchijnt thans weder aan to breken voor
bet zoo lang onderdrukte en zoo diep vernederde Griekfche
L 0 P A P PUS ,

atagene,
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'yolk . Mogt flechts de vreemde flaatltunde geen voedfel aan
wrokkende partijfcbap geven door beers chzuchtige bemoeijingen ! De natie heeft behoefte aan rust en orde . Heilzaam
volksonderwijs en de weldadige invloed des Christendoms
zullen dan verder her algemeenc welzijn bevorderen .
TAFEREELEN UIT HET MAATSCITAPPELIJK LEVEN DER
NOORD-AMERIKANEN .

(Vervolg van bl. 347 .)
Philadelphia .
Hebt gij bemerkt, hoe ijdel dit yolk is? De Noord-dmerikaan heeft verregaanden hoogmoed , en waant, dat geen
ander land ter wereld met her zijne vergeleken mag worden .
Ook Zuid-dnrerika wordt door hem gering gefchat . Overal,
wear ik kwam , hoorde ik telkens op gelijke wijze en in denzelfden geest fpreken . Deswege noem ik dan ook de bewoners van de Vereenigde Staten veelal flechts dsnerikanen .
Philadelphia mag de tweede flad in dsnerika genoemd worden ; volgens de telling van 1831 , heeft dezelve 108,000
inwoners, waarvan een vierde gedeelte nit kleurlingen beflaat . Eene breede flraat, de Markt genaamd , verdeelt de
fiad, van her eene einde tot her andere, in eene noord- en
zuidzijde . De links en regts van de markt of loopende ftraten
worden alleen door nommers aangeduid ; de eerfte zuidzijftraat is tegenover de eerfte noordzijiiraat, en dus gaat her
voort van No . I tot 50 of 60 ; dock her levendigfle gedeelte
der flad flrekt zich flecbts tot No . 25 uit . De met de markt
evenwijdig loopende kleine tusfchenftraten hebben ook geene
namen ; men duidt ze alleen aan door nommers , en zegt b . v.
de tweede tusfchen de 33fte en 34fte flraat noordzijde. WILLIAM PENN, de flichter, had bet niet alzoo bedoeld ; hij
gaf aan de ftraten der clad namen, die tevens belangrijke
herinneringen waren . Dezelve zijn nog bekend, Inaar loopen flechts tot de achtfte ftraat . Na zijnen dood kon meil
geene gepaste benamingen meer vinden, of her daaromtrent
niet eens worden. Daar ontuond twist . Om nu de fakkel
der tweedragt in de ftad der broederiiefde (Philadelphia) niet
to doen ontbranden, vernietigde men de oude namen op de
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muren en zette nommers op alien . Maar dit vermeerdert de
eentoonigheid der buitendien zoo regelmatige flad, waarin
bet eerie huis gelijk bet andere, en de eerie ftraat volkomen
gelijk de andere is . Hiermede komt ook bet karakter van
de bewoners overeen . Philadelphia heeft niet veel bekoorlijks voor den vreemdeling, die er zich fpoedig verveelt .
Voor alle huizen zijn fchermen van zeildoek gefpannen,
welke de reeds naauwe ftraten nog enger maken . Onder
deze luifels zetten de neringdoende lieden den ganfchen dag
en zetten de voecen tegen de pilaren . In bet midden der
morfige ftraten ligt allerlei vuilnis, volgens wettelijke bepalingen, opgeboopt en words niet weggevoerd . Ongehinderd
wandelen de koeijen door de flraten, zoeken daar voedfel,
en deelen mede in bet genot der republikeinfche vrijheid,
doch gaan nit eigene beweging tweemaai daags naar de woning, alwaar zij gewoon zijn, voor een weinig hoof of Bras,
zich to laten melken . Even zoo vergenoegd brengt bet nuctige varken zijne dagen en nachten op ftraat door, groeit
verwonderlijk , en words vet zonder kosten van mescen ;
niets floors deszeifs rust .
Men heeft bier ongemeen groote watermeloenen . Dagelijks words er eene verbazende hoeveelheid gegeten . De
fchillen, die in menigte op ftraat liggen, maken dezelve tot
eene zeer nuttige veeweide, waarvan men dan ook partij
trekt - een verblijdend gezigt voor oekonomisten t Philadelphia heeft in de Vereenigde Staten den naam , dat andere
lieden in fraaiheid en reinheid voor deze flad moeten onderdoen . Zelfs de New-2'orkers laten aan de mededingfler dit
regt wedervaren ; doch to onregc, want New-Tork mag inderdaad zoo zindelijk als eene Hollandfche flad genoemd
warden, in vergelijking met alle de overige feden van 4merika , en heeft, in die vergelijking, zoo veel bekoorlijks ,
dac men Heeds weder naar dezelve verlangt, waar men ook
in dit werelddeel moge rondreizen . De watermeloenen leveren voor Philadelphia eene voortreffelijke vrucht op ; de afval, gelijk reeds werd aangemerkt, dient voor bet vee tot
voedfel , en derzelver fappig vleesch is een heilzaam verkoelingsmiddel in de onverdragelijke hecte, die bier in den zomer meer kwelt , dan ergens elders . Hevige zinkingziekten
zijn er dan ook zeer gewoon in de warme dagen, en duren
veelal vier, vijf of zes weken . De meeste kinderen, welke
in dezen tijd geboren warden, bezwijken .
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De Philadelphiers maken ook aanfpraak op den naam van
zonen der Muzen , en hebben werkelijk eenigen roem verkregen. Meestal worden flerrekundige hypothefen verzonnen en
verzen gemaakt . Ook is bier een fchouwburg ; maar bet
tooneel maakt weinig opgang . Zoo veel to meer wordt er
op flraat in hoogdravenden flijl gefproken . Van tijd tot tijd
ziet men een' koopman nit zijnen winkel voor den dag komen ; nit al zijne magi luidt hij eene groote bel, en wanneer
hij meent opmerkzaamheid genoeg opgewekt to hebben, treedt
zijn deelhebber op , om eene lofrede op de vindingrijkheid
van den menfchelijken geest to houden , waarvan men eene
voortreffelijke proeve tot zeer billijken prijs kan bekomen in
zijn magazijn, dat waarfcbijnlijk des avonds reeds uitver .
kocht zal zijn . Terwiji deze man nog fpreekt, wachten
misfchien meer dan twintig kooplieden ongeduldig, met de
fchel in de hand , naar zijn iaatIle woord ; want naauwelijks
is die redevoering ten einde, of men wedijvert onder elkan .
der, wie de eerfle zijn zal . Die zijne fchel bet eerst Nat
hooren, heeft dit voorregt . Nooit ontftaat hierover twist ;
fchellen twee naburen to gelijk, zoo beflist bet huisnommer .
De een wil een modeartikel aan den man brengen ; een ander
heeft geld noodig tot eene belangrijke onderneming , en zet
nu zijne wirkelgoederen beneden inkoopsprijs af. leder bedenkt elken dag eels' nieuwen vond , om menfchen to lokken .
Onder dit marktgefchrecuw komt nu de melkboer, en roept
met de fchel in de hand van huis tot huis zijne kalanten bij
zijne kar . Bellende en klingelende doorloopen fchaarflijpers ,
fruitverkoopers , waterdragers en andere lieden met hunne
waren de flraten . Ook de meeste koeijen en alle paarden
bebben fdhelletjes . Van den vroegen morgen tot Nat in den
avond hoort men dus een verdoovend geraas en gedruisch .
De Zondag daarentegen hegint met eerbiedwekkende flilte .
Nog plegtiger, dan in New-Tork, wordt dezelve bier gevierd . T)eze rust in eene zoo groote flad is bijkans ongeloofelijk voor den vreemdeling , welke bier voor de eerfte maal
vertoeft en den plotfelingen overgang niet wect to verklaren .
Dat men bier to lande bij bet bouwen van huizen niet
zorgt voor de nakomelingfchap, is reeds to kennen gegeven ;
men treft dus in Amerika geene hechte en duurzame wonin .
gen aan . De huizen zijn alien naar een zelfde plann gemaakt, en in verfchillende fleden bemerkt men flechts eene
geringe afwijking . Philadelphia , waar bet drinkwater, even
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als to New-Tork, door kunflige waterleidingen tot voor de
find gebragt en dan door waterdragers in de ftraten gevoerd
en aan de huizen verkocht wordt, heeft in de laatfle jaren
eene aanmerkelijke verbetering gelcregen . Aldaar is eene
maatfchappij gevestigd, die, voor den prijs van 100 dollars
jaarlijks , bet goede water in elke woning en naar believen
op elke verdieping leidt, zoodat men thans reeds in de meeste
huizen op de eerfte en tweede verdieping beflendig toevloeijend water aantreft . Aan deze inrigting heeft de flad den
roem van zindelijkheid to danken, daar dezelve de reiniging
van her binnenfte der woningen veel gemakkelijker maakc ;
want bet brakke water der ftadspompen neemt de morfigheid
niet weg en deugt niet eens tot her boenen der trappen .
Ten opzigte van de huishnur gait men in Philadelphia
niet zoo wonderlijk to werk als in Ne3v-work, offchoon her
er ook bijna even duur is . Men verhuurt bij de drie maanden, en de' nieuwsgierigheid van den huisheer wil ook be
vredigd worden ; maar her is toch flechts nieuwsgierigheid,
terwijl in New-Tork hebzucht zich daaronder verbergt . Ik
heb bier verfcheidene woningen bezien ; de eerfte vraag,
welke men mij deed, luidde telkens : „ War is uw bedrijf?"
Daar wij ons oogmerk, om landerijen to koopen, niet aan
ieder konden mededeelen, antwoordden wij, dat wij geen
bedrijf hadden . Op zoodanig antwoord zou een New-Torker
ziine huisdeur fluiten, om verder geen' tijd met ledigloopers
to verliezen ; maar de Philadelphier leert den vreemdeling,
hoe men dat nets doen op fatfoenlijker wijze moet uitdrukken, daar lvj, op vriendelijken toonverbeterende, herneemt :
„ Dus een familieleven" (ftil of huifelijk leven) . Is her
een eenig man of vrouw, zoo noemt men gebrek aan bepaalde bezigheden een Gentlesnens-leven of cen Ladies-leven ;
men fchijnt this goedgunflig aan to nemen, dat leven ook
bedrijf of werkzaamheid is .
Onder de ftadsgebouwen zijn eenige voortreffelijk re noemen wegens de hechte, doelmatige, zelfs fraaije, offchoon
nog niet eigenlijk fmaakvolle bouworde ; hiertoe behooren
vooral de Munt en de Staatsgevangenis . Laatstgenoemde
inrigting verdient alien lof. De orde, die aldaar heerscht,
is voorbeeldig ; de zindelijkheid laat fliers to wenfchen over ;
de veiligheid is volkomen en tier kostbaar ; de behandeling
der gevangenen correctionfel, in den eigenlijken zin des woords .
Verbetering mag men her Joel noemen, waarnaar men ijverig
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tracht, en dat meestal bereikt wordc. In een' ruimen, van
boven goed verlichten gang zijn aan elke zijde twintig kamertjes in den dikken muur zoo fchuins vervaardigd, dat

men van bet boveneinde alle deze verblijven op eenmaal
overzien kan . De kamertjes ontvangen bet noodige lichr
door de ijzeren traliedeur , welke van den gang in dezelve
leidt . Geen gevangene kan den anderen in zijn vertrek aan-

fchouwen ; hij ziet flechts den oppasfer, die integendeel alle
zijne bewegingen gadeflaat . Twee zoodanige gangen zijn derwijze tegen elkander over gebouwd, dat dezelfde oppasfer
gemakkelijk beide overziet en dus tachtig gevangenen bewaakt. Het eerfte voedfel, dat de gevangene krijgt, worth
zoo karig toegedeeld, dat hij naauwelijks bet leven daarbij

houdt, en daarbij kwelt hem dan tevens de verveling . Deze
middelen moeten, onder bet befpiedend oog van den oppas-

fer, dienen, om bij den fchuldige vatbaarheid voor aanvan .
kelijke verbetering op to wekken . Men zegt nog nooit bet
geval gehad to hebbetl, dat niet de halsftarrigfte mensch binuen veertien dagen om arbeid heeft gebeden . Als eene gunst
itaat men hem dan toe, dat hij elken dag Un uur in zijn
vertrek mag werken . De arbeid is naar ieders gefcbiktheid

berekend, en wordt beloond ; dat wil zeggen , men maakt
bet voedfel van den gevangene wat fmakelijker, en vermeer .
dert dus zijnen eetlust, maar voldoet dentelven niet geheel .
Intusfchen ftaat men aan den boeteling toe, dat hij door
meer to werken allengs zijnen toefland verbetere . Ten laatfte

erlangt hij dus een vrij dragelijk kloosterleven . Hij kan in
zijne dagelijkfche behoeften voorzien, wanneer hij elken
dag geregeld vier uren arbeidt . Hetgene men hem, tot belooning voor goed gedrag, nog meer toeflaat to werken en
to verdienen, wordt op rekening gefteld, en bij bet eindigen
van den ftraftijd aan den ontflagene , als uitgaanskas , ter
hand gefteld . Zoo beeft reeds menigeen een aardig fommetje

opgegaard en daarmede vervolgens eenig bedrijf aangevangen .
Velen moeten tot bet aannemen van hun ontflag als gedwongen worden ; niet een is als misdadiger teruggekomen - ieder heeft iets verworven, geleerd, en bij eigene ondervinding
vernomen, dat men met matigen arbeid kan voortkomen in

de wereld . Intusfchen waakt de Staat voor de eer der inrigting, en houdt Reeds bet oog over deze ineerderjarige

kinderen der Akademie,

gelijk men bier de ontflagenen met

een eigen kunstwoord noemt, opdat, zoo hun arbeid mogt
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oncbreken, hun terffond werk verfchaft worde . Mogt dit
geflicht, zoo als wel to verwachten is, met verloop van tijd
eene toevlugt voor verongelukte landverhuizers worden, zoo
zoude bet weldra aan ruimce ontbreken . Men zal dan vermoedelijk bet New-Torker Hospice of Refuge tot voorbeeld
nemen , en op eene andere wijze voor de verarmde vreemdelingen zorgen .
De omilreken rondofn Philadelphia zijn woest en ledig, ten deele ook zeer moerasfig. Deze laatfle omilandig .
held heeft dikwijls zeer nadeeligen invloed op de gezondheid ;
doch bet droogmaken der moerasfen zou eene zoo groote
fom kosten, dat de goede burgerij nog niet heeft kunnen befuiten, geld daarvoor bijeen to'brengen . Maar in den vorigen winter ftierf bier een rijk man, die bij uicerften wil aan
de glad de noodige gelden vermaakte, om een zoo nuctig werk
to ondernemen en to volvoeren . Die perfoon , 0 I R A R n genaamd en in Bourdeaux geboren, had als een arme knaap van
oaauwelijks zestien jaren zijn vaderland verlacen, en was eindelijk , na vele ontberingen en beproevingen, een vermogend
man geworden .
Wij waren juist tijdig genoeg cc Philadelphia aangekomen,
om bet Feest der Onafhankelijkheid to zien vieren . Met de
meestmogelijke pracht werd er groote parade gehouden, en
sevens hadden er eenige andere vertooningen plaats , welke
van den nationalen fmaak getuigen. Tusfchen de afdeelingen der troepen rijden groote wagens met ftellaadjen ; dezelve
zijn fraai befchilderd, met kostbare tapijten belegd, en worden door twaalf, ook door zestien paarden getrokken, welke
vier aan vier nevens elkander gefpannen en fieriijk opgetooid
zijn. Op deze bewegelijke ftellaadjen bevinden zich de werkplaacfen van onderfcheidene bedrijven en daarbij de noodige
werklieden . Schoenmakers , kleedermakers , hoedenmakers ,
fchrijnwerkers , draaijers , goudfmeden , juweliers , flocemamakers, blikfagers, zadelmakers, wevers, bakkers met kleine
bakovens, boekdrukkers en boekbinders worden arbeidende
langzaam door de ftraten gevoerd . Allen vervaardigen kleinigheden, die wel geene waarde hebben, maar als mongers
der voortbrengfelen van inlandfche vlijc toch belangflelling
verdienen, en, wanneer ze voltooid zijn, aan de toefchouwers uicgereikt worden . Bij dezen optogt maakt zekerlijk de
boekdrukkunst de meeste en besce vertooning . Daar worden
drie volledige drukkerijen op wagens rondgevoerd . De eerfle,
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tan bet hoofd van den optogt, zet, drukt en deelt terftond
kleine gelegenheidsversjes uit, waarin de verworvene vrij-

held, bijzonder die der drukpers , wordt bezongen . De mid-

delfte levert allerlei aardigheden en fnaakfche gezegden . Op
den laatften wagen wordt eene foort van dagblad gedrukt,
hetwelk de plegtigheden van den dag en der vreugde des
yolks befchrijft, en bovendien gewoonlijk een paar, zoo bet

beet, toevallige gebeurtenisfen opneemt, die onder de feestviering plaits hadden, doch misfchien we! opzettelijk bier-

toe voorbereid waren, en veelal op befpotting van bet voormalige moederland uitloopen . Onderweg worden er brieven
van den postbode gebragt, en terftond nog een paar huiten-

landfche, zeer bondige artikelen er ingevoegd . Dit nieuwsblad wordt ten laatfte uitgegeven . De ganfche optogt is
werkelijk fraai, en wordt gehouden met eene orde, die misfchien in Europa veel onkosten van Policie zou vereifchen .
Hier werkt bet volkskarakter mede, om alle ongeregeldheden to voorkomen ; en dit eigenaardige maakt vooral de zaak
bekoorlijk en wekt belangitelling . Wil men vergenoegde ge-

zigten zien, zoo moet men op dezen dag to Philadelphia
zijn . Op ieders gelaat is de vreugde to lezen ; en toch be-

merkt men nergens uitgelatenheid , nergens lets gemeens of
walgelijks . Daar, waar de halve bevolking van den Staat
bijeengekotnen is en zich aan de vrolijkheid overgeeft, vindt
men geen enkel lid derzelve, dat tegen de welvoegelijkheid
handelt . leder gedraagt zich betamelijk - ieder werkt mede,
om de goede orde to bewaren . De 4'nerikanen zijn toch
een zonderling yolk !

Men kin niet lang onder hen leven, zonder eenige van
hunne gewoonten ongevoelig aan to nemen . Zoo beving ook
ons, nadat wij zes weken in Philadelphia hadden doorgebragt, de lust, om een uitftapje to doen . Des morgens

vroegtijdig zaten wij op eene fraaije ftoomboot en voeren
naar Bakimore, en voorts naar bet westen en noorden .
Overal troffen wij lieden aan, die eveneens, als wij, deden .
Eenigen reisden om handelszaken ; de meesten werden door
zekere onrust voortgedreven -- zij waxen op weg, om nieuwe

woonplaatfen to zoeken of to betrekken . Nergens vonden wij
aanmerkelijke afwijkingen van de reeds medegedeelde bljzonderheden . Overal hadden wij gelegenheid, om de varkens,
fokkerij , die vooral in Cincinnati fterk gedreven word, to
bewonderen . Deze itad lfgt in een zeer fchoon oord ; fiebiiMENGELW . 1835 . NO . 8.
D d
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derachtige groepen Van bekoorlijke heuvels omgeven dezelve ; door de kleine dalen kronkelen ruifchende beken over
eene rotsachtige bedding, en bet murmelen der golfjes, bet
groen der weiden , de lommer der wouden , bet verwachte
gezang der vogelen - alles noodigt tot wandelen nit . Maar
de wateren der beck zijn rood en als met bloed geverwd ;
op bet gras liggen afgefneden ftaarten van geflagte varkens,
wier geweide bij hoopen in bet bosch verrot en een' affchu .
welijken ftank verfpreidt . Geen zangvogel kan zich doen
hooren, wear de kreet van ftervende varkens gedurig de
lucht vervult . Hoe veel moeite en kosten doet men dikwerf
in Europa, om door kunst eene aangename wandelplaats bij
eene flad aan to leggen ! Hier integendeel heeft de Cincinnatifche flagerskunst de natuur bedorven . „ Waarom,heeft men
bier toch geene daartoe beftemde, afgelegene flagtplaats? waarom geene kuilen voor den afval ? waarom moeten dan de
fchoonfte , j:a alle wandelingen zoo jammerlijk verontreinigd
worden?" zoo vraagde ik de goede burgers . De heeren van
de edele flagerskunst wierpen over den fehouder een' medelijdigen blik op mij : „ Wil de vrouw gaan wandelen ?"
zeide men ; „ als zij anders niets to doen heeft , kan zij
immers de ftraat wel op en neder loopen , tot dat zij haar
genoegen heeft ."
Poetisch is hier niets ; alles is prozaisch en praktisch ,
even als de zoo even medegedeelde read .
(Het vervolg hierna .)

UITTREKSEL UIT EENIG. BEIUGTEN EN AANTEEKENINGEN
OVER IJZEREN WEGEN, ENZ.

O

(Vervoig van bl. 193.)

mtrent de verbinding van de Eems met de Lippe en
den Rhijn zie men No . 14 van den Rheinisch Westphalifchen Wnzeiger van 18 Febr . en No . 16 van 25 Febr . 1829,
alsnleste een gefchrift van den Schrijver dezes, getiteld :. Der
Rhein, die Lippe and Ems and deren hunftig%Ferbindung .,
in 182.2 to Harbwrg uitgegeven .
Ben ijzeren weg, van de flad Rheina over Munfier near
; loopende, zou ongeveer 10 Pruisf. mijlen langzijn,
Hawn
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en, tegen 75000 Pr. rijksd . per mijl gerekend, 750,000 Pr.
rijksd . kosten . Deze weg zou door een' foomwagen met 75
tot 100 lasten in 3 uren tijds afgelegd worden .
In bet Noordwestelijke Duitschland zijn ontwerpen tot ijze .
ren wegen voorgefagen , waaraan zich die van vreemde Staten kunnen aanfluiten .
In bet jaar 1832 vormde zich eene Maatfchappij voor ijzeren
wegen to Pruisfisch Minden , ten einde een' ijzeren weg aan to

leggen van de Wezer tot de Lippe, van Minden naar Lippfladt,
en van daar naar Keulen tot aan den Rhi n . Deze weg zou van

Minden, over Rheme, Her ford en Eilefeld, naar Lippfladt,
en van daar door Westfalen over Elber feld naar Keulen gaan,,
gelijk de mededeeling, op last van genoemde Maatfchappij

to Minden uitgegeven , nader aanwijsc (*) . Deze ijzeren weg
van Minden naar Keulen wordt ongeveer 32 Pruisfifche post-

mijlen (van 2000 Rhijnl . roeden) lang, en in zijn geheel op

ongeveer 211 millioen Pr. daalders gefchat . Deze 32 postmijlen kunnen door een' foomwagen in 10 is 12 uren worden
afgelegd ; zoodat, bij eene behoorlijke inrigting, eene achtereenvolgende-reeks van wagens, met 3 tot 4000 centenaars
beladen , in een' dag tijds den togt itunnen doen , en des anderen daags met een' gelijken last terugkeeren . De gewone

vrachtwagens hebben tegenwoordig 6 tot 7 dagen van Minden tot Keulen noodig, en de centenaar kost 1 tot 11 Pr . daalder
voor transport, terwijl dit integendeel op den ijzeren weg
in bet vervolg fechts 16 filbergrofchen kosten zal, wanneer

er jaarlijks 700,000 centenaars getransporteerd worden , en
tot
van de tegenwoordige vracht, en 6
gevolgelijk van
tot 7 maal zoo fuel . Wanneer er echter jaarlijks 100,000 centenaars getransporteerd worden, dan kost de geheele vracht
flechts 13 filbergr. 8 pfenn . per centenaar en 5pf. per mijl . (t)

(*) Mittheilungen fiber die flntage einer Eifenbahn zur
Verbindung des Rheines wit der Wefer . Minden, bei FR .

ESSMANN .

(t) Volgens de tegenwoordige kosten van. 121 Pr. daalder
per centenaar voor 32 mijlen y bedraagt de centenaarnagenoeg
11, filbergr. per mijl, en bij gevoig bijna driemaal zoo veel
als de vracht by de ijzeren wegen it 5 pf. per centenaar en
per mijl, en bet dubbele van de vaart op den Rh!~n met ftoombooten, 't welk 8 pf. per centenaar en per mijl bedraagt .
De vracht op den ijzeren weg tusfchen
Dd 2

dmflerdam en-Keu-
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Aan dezen Rh#nsch-Westfaalfchen ijzeren weg tusfchen
de Wezer en den Rhijn fluit zich to Keulen de PruisfischNcderlandfche weg aan, dat is die, welke van AnJlerdam
en Rotterdam naar Keulen ontworpen is , zoo ass zulks in

bet Amflerdamfche Handelsblad van 12 Dec . 1833 enz . nader
aangewezen en behandeld words . De ijzeren weg van Am-

flerdam naar Keulen zal ongeveer 240,000 Nederl . ellen tang ,
en omtrent a korter zijn dan de tegenwoordige weg to water .
De rigting wordt opgegeven to zullen gaau van Asnflerdam

over Muiden, Naarden, Soestdijk, A:nersfoord en Ede naar
Arnhem , en van daar naar Westervoort , met eerie hangende
brug over den IIsfel; voorts langs den l,Tsfel bezijden Wertherbruck en Hannikeln a uur boven Wezel over de Lippe, door
middel eener hangende brug ; verder bij Dienslaken met eene
gelijkfoortige brug over de Roer, en van daar bezijden Duisburg tot aan Dusfeldorp , alwaar dezelve zich met den van
Elberfeld naar Dusfeldorp ontworpen' ijzeren weg vereenigen
zal ; en van dit punt of zal de weg op Benrath, R .keindorf,

De kosten tot den
Mulheim en Deutz naar Keulen gaan .
aanleg van dezen weg worden op 9 millioen guldens berekend . Dezelve zal flechts met twee fporen en uitwijkingsplaatfen worden aangelegd . De kosten zouden door eene
Aktiemaatfchappij gevonden worden, zoo als in Engeland
en Noord-Amerika gebruikelijk is, en tegenwoordig ook in

Duitschland ingevoerd wordt . 1-iet zuivere jaarlijkfche voor=
deel words in bet Handelsblad gefchat op f 480,000, of meer
dan 5 pCt . van bet kapitaal ; welk overfchot tot aflosfing
der hoofdfor4t zoude overblijven .
Door middel van een'
iloomwagen kunnen de reizigers in 10 uren tijds, en eene

(*)

reeks vrachtwagens met 3000 tot 4000 centenaars geladen in
12 uren tijds den afftand van 36 inijlen van 4mflerdam naar
Keulen afleggen, en den volgenden dag de 32 mijlen van
len is op 1 cent per centenaar en per mijl berekend , 't welk
als zeer gering wordt aangemerkt .
(*) Men zie verder hieromtrent bet Handelsblad, waarvan wij de berekening geheel voor rekening van den Steller

laten . Dezelve is ons steeds voorgekomen als to voordeelig voor den ijzeren weg gefleld to zijn . De Heer R E I N-

zegt dan ook to regt, dat de berekening omtrent
deze onderneming voordeelig is, wanneer de ondervinding
die zal bevestigd hebben . - Vert.
H O L D
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Keulen tot Minden doorloopen .

Deze fnelheid overtreft die
der ftoombooten op den Rhijn .
In No . 18 van bet Westphalifetre Gewerbblat van 5 Mef
1832 vindt men eenige leerrijke aanteekeningen omtrent de
Pruisfifche ftoomfcheepvaart op den Middelrhyn van 1827 tot
1830, waarvan wij bier een uittrekfel zullen mededeelen .

In 1827 en 1828 voeren er voor bet eerst twee Pruisfifche
en Holland op den

ftoombooten tusfchen Keulen, llfainz

Rb n, namelijk de Friedric'tWilhelrn en de Prinz Friedrich ;
in bet volgende jaar kwam de Concordia bierbij .

De twee eerfle booten deden in de twee eerffe jaren 97
en 129 , of
' . 226 'reizen .
De drie booten deden in bet laatstgenoemde jaar 210
-En in 1830

253

In 4 jaren to zamen

689
De Concordia bad tot eene reis van Keulen naar Coblenz,
op ongeveer 10 mijlen lengte, gemiddeld 11 uren 21 minuten noodig, en van daar naar Mainz, op omtrent even zoo
veel, 10 uren 49 minuten . De opvaart van 20mijlen duurde

derhalve 22 uren 10 minuten, zoodat er gemiddeld 2000
roeden Rhijnl . in een uur werden afgelegd, hetwelk wij op
1 mijl willen ftellen . De fnelheid van I mijl of 24000 voeten Rhijnl . in een nur is 62 voet per feconde . De Concordia

doet de vaart naar beneden van Mainz naar Keulen terug in
9 uren 40 minuten, in welken tijd zij dus 20 mijlen af .
fegt, of nagenoeg 2 mijlen in bet uur, en derhalve met eene
fnelheid van 13 ; voet per feconde . De geheele reis van
40 mijlen van Keulen naar Mainz en terug duurt derhalve
31 uren , zoodat er gemiddeld 111 mijl in bet uur words
afgelegd .
De Friedrich Wilhelm had van Keulen
tot Coblenz noodig
12 uren 11 min .
Van daar naar Mainz

11

- 27 --

Dun voor de opvaart 23 Voor de vaart naar beneden
9 De geheele reis van 40 mijlen 33
De Prinz Friedrich van Keulen naar Coblenz
Van daar naar Mainz

38 40 -

-- 18 14 u . 22 m .
14 - 11 -

Voor de opvaart 28 - 33 --
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Voor de vaaat naar beneden

10 u . 39 m .

De geheele reis van 40 mijlen 39 - 12 De gemiddelde tijd voor de drie floombooten is derhalve,
voor de geheele reis , 34 wren 30 min ., dat is nagenoeg
11 mill per uur, of ongeveer 8 voeten Rhijnl . per feconde .
Vergelijkt men nu hiermede de fnelheid van een' floomwagen op een' ijzeren weg , b . v . de Sampfon , die den 25 Febr .
1831 op den Liverpoolfchen ijzeren weg met 3020 centenaars of 151 tonnen Engelsch, op 30 met elkander verbondene
wagens, 31 Engelfche mijlen, of omtrent 6 ; Pruisfifche postmijlen, in 2 wren 34 minuten, bet oponthoud daaronder gerekend, doorliep, en dus eene fnelheid had van 4 ; Pruisfifche
mijlen in bet uur, of 29 voeten per feconde, en per centenaar en Engelfche mijl flechts
r, coaks of per Pruisfifche
mijl 12
verbruikte, dan ziet men, dat zulks de fnelheid
der floombooten omtrent viermalen overtreft .
Op een kanaal of rivier trekt een paard gemiddeld flechts
480 centenaars voort met eene fnelheid van 2 Pruisfifche mijl
in een uur, of 5 tot 6 mijlen in een' dag. Op een' aarden
weg trekken 2 paarden 20 centenaars fechts 2 miji ver in
een uur, of 5 mijlen in de 10 uren per dag. Op een' ftraatweg trekken 2 paarden met gelijke fnelheid 40 centenaars ,
en dus de dubbele vracht als op aarden wegen . Op een' ijzeren weg trekt een paard, met eene fnelheid van 2 1 Engelfche
mijlen (of omtrent
Pruisfifche mijl) in bet uur, naar beneden, bij eene helling van ias tot g a gs der lengte, en ook
op een' horizontalen weg, 4 geladene wagens, to zamen van
300 centenaars, en eene lading zonder wagen van 220 centenaars voort . Opwaarts trekt hetzelfde paard omtrent 4
ledige wagens A 20 centenaars voort. Een paard kan, bij
eene trekkracht van 150 Pt en eene fnelheid van 3 tot 32
voeten in de feconde, (2 tot 22 Engelfche mijlen in bet uur)
met afwisfeletide rust, dagelijks 10 uren tijds met bovengezegden last voortgaan . De fnelheid van een paard op ijzeren wegen is dus nagenoeg dezelfde als op flraatwegen en
kanalen ; bet transport is echter op de ijzeren wegen 11 maal
zoo groot als op de ftraatwegen, maar flechts half zoo groot
als op kanalen . Een floomwagen trekt op ijzeren wegen
ongeveer 8 maal zijn eigen gewigt, met de achtvoudige
fnelheid van een paard .
Volgens W I E D E K I N G, heeft de Rh n tusfchen Keulen,
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Oppenheim eene frelheid van 2 1., 3 tot 42 voeten
in de feconde . Derhalve is de opvaart van Keulen naar Mainz
nattrnrlijk bezwaarlijker, dan de afvaart ; zoodat er bij de
laattte flechts t van deu tijd gevorderd wordt, die er bij de
eerfte noodig is ; bet gemiddelde hiervan weegt evenwel bet
voor- en nadeel op .
De boven eangehaalde fnelheid vaq de RJs n-ftoombooten
is Heeds nog meet dan dubbel zoo groot als die van een'
vrachtwagen op een' gelijken itraatweg ; en bet transport met
ftoombooten is voorzeker, als niet van den wind afhangende,
en bij voordeeligen wind dezen tevens gebruikende, op de
rivieren en aan de zeekusten voordeeliger, dan bet transport
met zeilvaartuigen en dan dat per as .
Mainz en

(Het vervolg hierna .)

OOSTERSCHE JAGTTOON$ELEN .

De Tijgerjagt met Eeefanten .
Lord C 0 M B E R M E R E en negen Oficieren , waaronder ook
ik was , - dus verhaalt Kapitein M U N D Y in zijne Indifche
Schetfen - alien op elefanten gezeten en vergezeld door
twintig Indianen, welke twintig andere, met allerlei voorread beladene, elefanten bereden, trokken flatig op in bet
landfchap Douab, tusfchen den Ganges en de Jumna . Weldra
begonnen de Indianen to jagen, en ook wij drongen bet moerasfige land dieper in, alwaar men bij elke fchrede beenderen van buffels en andere zoogdieren aantrof, welke, door
den dorst herwaarts gedreven, de prooi der tijgers waren geworden . De grond was niet zeer oneffen . Boomen zag men
weinig , maar veel kreupelhout en lang gras , dat welig tierde . Wij hadden dus een voortreffelijk jagtveld voor ons . Dear
men bier nog Been verfcheurend wild verwachtte, fteeg een
Officier met mij of , en wij fchoten eenen vogel , die tot bet
geflacht der trapganzen fcheen to behooren . Zeer kort hier .
n a bemerkten wij , dat zoo even nog twee tijgers naauwe,
lijks honderd fchreden van deze pleats zich bevonden moesten hebben . Wij rukten intusfchen, de elefanten in gene
linie gefchaard hebbende, voorwaarts, zonder lets aan to
treffen . Het duurde echter niet zeer lang, of bet dier, waarop
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ik reed, wend eensklaps onrustig, hief den fnuit in de hoog-

te, en liet daaruit meermalen een tang, dof gebrul booren .
De mahout (geleider of berijder) verzekerde, dat dit een
onbedriegelijk teeken was, dat er zich een tijger tusfchen
ons en den wind beyond .
In bet voorbijgaan merk ik hier aan , dat de elefant drie

onderfcheidene geluiden laat hooren . Het eerfle is helder,

doordringend, gelijkende naar bet gefchal van eene trompet ;
bet komt alleen uit den fnuit, en is een teeken van tevredenheid . Her tweede is een klagend grommen, en geeft honger to kennen -- fomwijlen ook duidt bet Bier daarmede zijnen troep aan, dat bet eene rijke weide ontdekt heeft . Het
derde is een dreuuend, vol geluid, omtrenc als bet brullen
van den leeuw-dit is bet krijgsgefchreeuw ; men hoort bet,
wanneer de elefant aanvallen, rnaar ook wanneer hij de zijnen
van gevaar verwittigen en hen to hulp roepen wil .
Naauwelijks

had

alzoo mijn elefant dat teeken gegeven,

of men rukte met de geduchte linie van dercig elefanten
voorwaarts in de rigting, vanwaar de wind kwam . Wij wa-

ren niet meer dan driebonderd fchreden voortgetrokken, toen,
uit cene fompige plaacs, bet jagerswoord tayau! tayau I vro-

lijk in onze ooren kionk , en to gelijker tijd een fchot viel ,
dat ons de nabijbeid van een' ouzer geduchte vijanden aan .
kondigde . Weldra hoorde men een laid, verfchrikkelijk gebrul, en een ongemeen groote tijger wierp zich met felle
woede tegen de linie der elefanten . Alle elefanten, uitge .
zonderd alleen bet ongemeen groote en flerke dier, waarop
Lord C O i i B E R M E R E reed , verfchrikten voor den tijger en
liepen weg, niettegenflaande de mahouts, lnisnoegd over
hunne vreesachtigheid, hen duchtig afrosten . Eenen elefant,
die niet fchielijk genoeg week, bereikte de tijger, en fcheur-

de hem bet vleesch van een' der achterpooten . Een andere,
nog banger dan zijne makkers , fnelde met zoodanigen fpoed

rugwaarts, dat wij hem, offchoon bet veld vrij effen was,
weldra nit bet oog verloren . Intusfchen wendde zich de

tijger, met bloedroode, verre uit den muil hangende tong,

naar den moedigen elefant van c o M B E R M E R E ; maar bet
fchot, dat wij in den beginne hoorden, had hem reeds eene
doodelijke wonde toegebragt, en bij den derden fprong begaf hem de kracilt, en hij viel in bet lange gras neder . Mijn

elefant was een der verflen, die tot her flagveld terugkeerde ;
en toen ik bij

C 0 M B E R 9 E R E,

wiens moedig dier onver-
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fchrokken,

als eene rots, daar tlond, aankwam, was de
Lord buiten gevecht gefteld - hij had vuur gegeven en niet
weder kunnen laden . Ik reikte hem een geweer met dubbelen
loop, en wij brandden to gelijk los op den tijger, die verfchrikkelijk brulde, en zich tot een' nieuwen kampftrijd poogde
op to rigten . Hij ftortte evenwel terfond neder ; maar er
waren nog meer fchoten noodig, om hem geheel of to ma-

ken . Nu jnichte ieder, en de tijger werd op eenen elefant
geladen . Daar Lord C O M B E R MERE eenige minuten ge .
heel alleen her dier geftaan had, wilde men gaarne hem den
buit toekennen .
Men laadde de geweren weder ; de linie der elefanten zette
zich op nieuw in beweging, en nu drong men dieper in

moerasfen vol flinkende waterplanten . Weldra zagen wij, op
eenen affland van ongeveer honderdtwintig fchreden, her

gras zachtkens bewegen, en terftond verhief zich een kloeke
tijger met kop en fchouders boven her heestergewas, alsof

hij den aanrukkenden vijand befpieden wilde . Tayau 1 tayau 1
klonk het weder langs de geheele linie ; men drong fpoedig
voorwaarts , en zag nu twee tijgers langzaam wegfluipen .
Men deed verfcheidene fchoten op dezelven . De grootfte
werd getroffen, keerde zich, met een verfchrikkelijk gebrul,
woedend om ; en kwam, met den ftaart om zich flaande,

in lange fprongen op ons af. Ditmaal werd onze geduchte
elefanten-linie niet gebroken. De tijger waagde geen' aanval,

maar week fnel terug naar dieper moeras. Wij alien jaagden
hem na . Alleen hij, die een' zeer viuggen elefant had, kon
aan deze vervolging deel nemen ; en, toen her dier eindelijk
zich weder tot den aanval omkeerde, waren flechts drie onzer in zijne nabijheid . Juist toen de tijger zich op mijnen

elefant wilde werpen, kreeg hij een fchoc in her fchouderblad . Twee andere kogels velden hem neder . Her moedige
dier deed nog gene poging om op to fpringen •, maar ftortte
weder op den grond en ftierf. De tijger was ongemeen
groot -- hij had acht voet lengte . Nabij de plaats , waar
hij opgejaagd was geworden, vonden wij de overblijffelen
van eenen eerst onlangs verfcheurden buffel .
Ondertusfehen had een der jagers den tweeden tijger niet

nit bet oog verloren . Wij jaagden dus rondom de plaats,
werwaarts die gevlugr moest zijn : her was een fompig veld,
bedekt met doode boomen, zwammen en onderfcheidene

planten, die de flingerende ranken verre verfpreiden . Reeds
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hadden wij twee malen orn die plaats rondgereden, en, na
de digte ilruiken in brand geflok%n to hebben, om bet dier
er nit to drijven , wilden wij de jags opgeven , want de dag
daalde ; toen geeft een der elefanten, die de achterflen waren , eensklaps een' klagenden fchreeuw en flort zich midden onder ons - daar zien wij , dat de tijger hem van achteren op bet kruis gefprongen is en met felle woede bet
vleesch verfcheurt . De jager, die den elefant bereed, bevond zich in bet grootfle gevaar . Het dier fpande alle krachten in, om zich van zijnen vijand to ontdoen , en de jager
kon van zijn geweer geen gebruik maken, dewijl hij ligt den
ongelukkigen coulie (dienaar van den mahout) zou getroffen
hebben, die van fchrik verflijfd was, dewiji hij achter den
howdah (floel of zitplaats op den rug van den elefant) naau .
welijks een' halven voet van den muil des tijgers zat . Wij
fpoedden onzen makker to hulp, en velden weldra den woedenden vijand, die echter niet losliet, v66r dat hij acht
kogels in bet lijf had . De elefant flierf na verloop van tien
dagen, misfchien niet zoo zeer ten gevolge van de door den
tijger toegebragte wonden, als wel van de fchoten, welke
hij van de jagers, in hunnen ijver, om hem van bet vreefelijk roofdier to bevrijden, had bekomen.
Zoo hadden wij dan in weinige siren drie tijgers opgejaagd en nedergelegd, en dit is voor den tegenwoordigen tijd
een zeldzaam geluk op de jagt : want de mensch dringt dieper in deze wildernisfen ; met hem vordert ook de ontginning, en de Engelfchen, die overal hartstogtelijke liefhebbers van de jagt zijn, hebben de tijgers, die anders in bet
rustige beZit van deze woestijnen waren, bijna uitgeroeid . Des
avonds kwamen vier jagers, welke in eene andere ilreek gejaagd hadden, bij ons gezelfchap aan -- zij waren vier dagen van tans verwijderd geweest, en hadden flechts eenen
tijger gefchoten . Dezelve wierp zich op den kop van eenen
elefant, en had met nagels en tanden hem reeds duchtig gehavend, eer de jagers bet woeste dier konden vellen . Den
aanval van dezen aard is bij de liefhebbers vooral in eere,
en wordt voor de gevaarlijkfle zaak bij de tijgerjagt gehouden .
De leeuw is heden ten dage in Indie nog zeldzamer, dan
de tijger . Voorheen vond men er velen in de wildernisfen
van Pewur ; thans is bet gefiacht van den koning der dieren
bijna uitgeroeid . De Regering betaalt aan de Indianen voor
elk dezer vreefelijke dieren, dat zij dooden, eene goede
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premie . Volgens zeggen der lief hebbers , gaat er niets boven
de leeuwenjagt , en kan er geen edeler vermaak zijn . De
leeuw grijpt meer koen en onverfchrokken , dan de tijger ,
zijnen vijand aan, hetzij dat hij werkelijk her edele dier is,
waarvoor hij federt onheugelijke tijden doorgaat, betzij dat
de bodem , waar hij gewoonlijk zich ophoudt , den terugtogt
niet zoo zeer begunfligt , als de rivieroever , of het•z eeftrand,
waar de tijger meest zijn verblijf heeft .
Het vangen der Elefanten .
Het is bekend, dat de wilde elefanten gewoonlijk met behulp van tammen gevangen worden . De elefant vindt er
blijkbaar behagen in , dat hij met den mensch gemeene zaak
maakt, om zijns gelijken to verfchalken. Hij legt bij deze
gelegenheid zoo veel geduld, behendigheid en moed aan den
dag, dat men bezwaarlijk een treffender bewijs van de heerfchappij des menfchen over al bet gedierte zou kunnen vinden .
Niet zelden ziet men zeer groote elefanten van bet mannelijk geflacht, verre van eene kudde, omdwalen ; en bet is
tot heden nog niet volkomen bewezen, wat aanleiding daartoe geeft. Volgens S T A M F O R D RAFFLES (Reis door'
Zuid-Indie) meenen de inboorlingen, dat er twee foorten van
elefanten zijn, gaja berkanpong (zoodanigen, die bij troepen
leven en zelden fchade aanregten) en gaja falunggal (elfan,
ten, die alleen of ten hoogfte bij tweeen of diieen omloo .
pen) . Misfchien zijn deze laatften enkel geheel volwasfene
elefanten van bet mannelijk geflacht . Eenigen meenen, dat
zij zich eeniglijk van de kudde verwijderdhebben, om betere
weide to zoeken . Daar echter deze eenzaam levende dieren
zeer boosaardig zijn , groote verwoestingen aanregten en
overal de gewasfen woedend vertreden, onderftellen andere
reizigers, dat bet mannetjes zijn, welke door fterkere mede .
dingers van den troep verjaagd werden, en dat hunne wildheid this bet uitwerkfel van jaloerschheid zijn zoude .
Daar nu deze dieren zeer groot en fterk en deswege bet
voordeeligst to verkoopen zijn, leggen de jagers bun vooral
lagen . Zij vervolgen hen dag en nacht, met zich voerende
twee, drie of vier tamme wijfjes, koumkies genoemd . Worden de Indianen bij dag zoodanigen elefant gewaar, zoo verfehuilen zij zich op bet zorgvuldigfte ; maar de wijfjes gash
zachtkens naar , de mannetjes-elefanten toe, houden zich also(
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zij hen Diet bemerken, en komen in derzelver nahijheid gra .
zen, ais zochten zij naar gewoonte haar voedfel . Aden bemerkt fpoedig, of bet aan de wijfjes zal gelukken, de wilde
elefanten to lokken en to verleiden . De jagers houden zich
Heeds in de nabijheid verborgen, terwijl de koumkies den
ongelukkigen faun (zoo heeten de elefancen van die foort)
allengs meer naderen . Laat hij door Iiefkozingen zich verbijsteren, zoo is hij verloren . De jagers fluipen ongemerkt
naar hem toe ; binden , terwijl de wijfjes hem opzettelijk
Dog meer zoeken of to leiden , eveb flout als behendig de
voorfte en achcerfle pooten met flerke touwen aan elkander,
en verwijderen zich daarop . Soms , wanneer de omflandigheden her toelaten , maakt men de elefanten ook wel , door
Iniddel van flrikken , aan boomftammen vast ; doch meestal
worden flechts de pooten zaamverbonden . Weldra verwijderen
zich nu de wijfjes, en thans eerst bemerkt de verfchalkte
elefant, wat hem is overgekomen . IJlings poogt hij weg to
loopen naar bet digtfle van bet woud ; maar wegens de tou_
wen aan de pooten kan hij flechts langzaam voortkomen . Nu
fluipen ook de jagers toe, nemen een gefchikt oogenblik
waar , om bet einde van bet touw , dat nafleept , to grijpen ,
en waken bet aan eenen boomflam of ander onverwrikbaar
voorwerp vast . lie elefant geraakt in woede . Hij bruit verfchrikkelijk, wentelt zich op den grond, en that met den
fnuit neder alwat .hij bereiken kan . Gelukt bet hem zijne
banden to verfcheuren en in bet bosch to vlugten, zoo wagen de jagers bet niet, hem verder to verontrusten ; doch is
hij vast genoeg gebonden, zoo mat hij zichzelven of door de
uiterfle infpanning van krachten . Men Nat hem dan hongeren, tot dat hij zoo zwak wordt, dat men hem, in gezelfchap der trouwelooze wijfjes, huiswaarts kan leiden ; en
er zijn gewoonlijk flechts weinige maanden noodig, om hem
volkomen to temmen .

DE VISSCHERS DER MENSCHEN.
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Een eerbiedwaardig Geestelijke, WHITNEY genaamd, to
Connecticut, in Noord-4merika, befleedde de tusfchenuren
van zijn Leeraarsambt met jonge lieden tot de Predikdienst
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Twee derzelven hadden to gelijker tijd hunne

fludien volbragt, en ftonden gereed, hun gewigtig beroep to

aanvaarden . Zij waren van zeer verfchillende geaardheid en
begaafdheden . I Z A A C was een jongman van kunde en geleerdheid , en tevens bij uitflek nederig en zachtmoedig .

E Z E C H I d L bezat minder bekwaamheids, maar was vol zelfvertrouwen, winderig en oploopend . De eerfte was gevoelig, minzaam, infchikkelijk en verdraagzaam ; de ander

hardvochtig, heerschzuchtig, flreng en onverbiddelijk . De
een verblijdde zich in het vboruitzigt, om zielen voor den,

Hemel to wiinen ; de ander had vastelijk voorgenomen, om
ze er heen to drijven , ja to zweepen . Met zoo verfchillende
geaardheid en voornemens aanvaardden beide hunne loopbaan .
Zij leerden en predikten, en waren onvermoeid in de uitoe .
fening hunner beroepspligten . Na den afloop eener zending

van ruim twee jaren keerden zij tot bunnen Leeraar terug .
" Wel , I Z A A C," vroeg de oude man , „ hoe zijt gij ge-

flaagd?" - „ Boven mijne verwachting," was het antwoord
van den nederigen kweekeling, terwijl men het flille vergenoegen op zijn gelaat kon lezen . ,, Mime pogingen hebben
overal in liefde ingang gevonden, en meestal mogt ik mij
verblijden over eene gewenschte geneigdheid bij mijne hoor-

ders , om van mijne vermaningen en waarfchuwingen gebruik

to maken ." -- „ Gij bebt dus, vooronderflel ik, eenige
bekeerlingen gemaakt ?" - „ Ik vertrouw, dat niemand door
mijne prediking verachterd is in het goede ; ja ik vlei mij ,
dat ik reden heb to gelooven , dat dezen en genen van den
dwaalweg zijn teruggekeerd tot het pad der regtvaardigheid . ' -,, Dat verblijdt mij van ganfcher harte," fprak de grijsaard,

terwijl hij zijnen nederigen en zachtmoedigen leerling de hand
drukte . „ En nu , E Z E C H I E L, laat mij hooren, welke
vruchten gij hebt ingeoogst 1" - ,, Ach , Eerw . Heerl"
zuchtte deze, „ in ' t geheel geene ." - ,, In 't geheel gee-

ne? Het bedroeft mij zulks to hooren ." - „ En mij Diet
minder zulks to moeten zeggen," hernam E Z E C H I E L ;
» maar het is evenwel zoo : al mijne lesfen zijn als paarlen
voor de zwijnen geworpen ." - „ Gij zijt toch niet traag
geweest in het benaarfligen, wil ik hopen ?" - „ Traag ?
o heen! ik predikteonvermoeid ; ikarbeidde, als'tware, dig

en nacbt , om de zonde en hare bedrijvers to gispen en to
beflraffen ; nooit fpaarde ik iets of iemand ; nvolt opende ik
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mijnen mond, dan om degoddeloozen bet flrafbare van hunne
dwaasheden en misdaden voor oogen to houden, en hen to
wijzen op de ellezdige gevolgen van hunne vervreemding van
God en zijne dienst, van hunnen halsftarrigen voortgang op
de paden der ongeregtigheid . Ik fchilderde hun al de verfchrikkingen der Helle met de gioeijendfte kleuren ; ik
"
,
al
wel
!"
viel
hem
de
Leeraar
in
de
rede
Al
wel
.
„
Dat
,,
bet u aan ijvervuur niet ontbroken hebbe, zie ik thans klaar,
Maar, hoe kwam bet dan toch , dat gij niet
E Z E C H I e L!
beter tlaagdet?" - „ Dat weet ik in waarheid niet," antwoordde E Z E C H I e L, gemelijk en mismoedig . -„ Wil ik
bet u dan eens zeggen?" hernam de grijsaard met waardig_
heid . „ Beide gij en Iz A A c aanvaarddet uwe roeping, om
visfchers der menfchen to worden . Tot visfchen zoo web,
als tot alle andere bedrijven , worden kunde en behendigheid
vereischt, om wel to Ilagen ; en ik geloof, dat I Z A A C van
u beiden de beste visfcher is ." - „ Dat mag zijn," viel
E Z E C H I e L hem driftig in de rede ; „ maar geloof mij , ik
heb al bet mogelijke beproefd , en
" „ Toegeflaan ;
maar ik wil u bet onderfcheid tusfchen u beiden eens aantoonen . I Z A A c gebruikte eene zeer dunne Iijn, met een
klein haakje, aan eene lange, fraaije hengelroe, die zich
voegzaam in elke rigting liet bewegen ; hij naderde den
flroom zonder eenig gerucht, voorzag den haak van een
aanlokkelijk aas, en vlijde dezelve zachtkens in bet water,
den ftok beurtelings doende rijzen en dalen ; kortom, hij
ging in alles to werk, gelijk bekwame bengelaars gewoon
zijn to doen . Het gevolg was dan ook, dat de visfchen
oplettend werden, zich in menigte om hem been verzamelden , bet lokaas de een na den ander aangrepen, en zij vervolgens door hem voorzigtig werden op- en binnengehaald .
Hierin nu beftaat bet ganfche geheim van I Z A Ac's gelukkig
flagen . - Gij, daarentegen, naamt een' fchrikbarenden tienvoets fbok . Daaraan hechttet gij eene kabeljaauwslijn, en
wapendet den geduchten haak nog bovendien met een' weer.
haak , die door geen aas to bedekken was . „ Nu vang ik
hen zeker!" dacht ge bij uzelven . Aldus toegerust, fbaakt
gij aan uwen haak een' levenden fchorpioen , vloogt vervolgens naar den rand des (brooms , wierpt uw tuig met geweld
in den plas, en verjoegt daardoor al de visfchen, terwiji bet
aas zich van den hoek losfcheurde . Nu werdt ge gram(bo-
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rig, haaldet den ftok wrevelig op, voorzaagt then van een' anderen, grooteren fchorpioen, en wierpt denzelven op nieuw
nit alle Inagt van u , fchreeuwende : „ Bijt of fterf!" Nu
verwijderden. zich de verfchrikte visfchen verre van daar,
en verfchenen Diet weder. Ziedaar, vriend E z E C R I e L, de
oorzaak van uwe geheel mislukte vangst!"

HEERLIJKE UITWERKING DES CHRISTENDOM SIJ EENEN NEGER .

Fen tot bet Christendom bekeerde Neger, (dus een lid van
dat verworpen ras, door verfoeijelijke hebzucht of geleerden
waanzin van bet apengeflacht afkomftig verklaard!) die bet
voile vertrouwen van zijnen meester had verworven, moest
deren, op zekeren dag, naar de flavenmarkt vergezellen,
om nit de ten verkoop aangebodene Haven er eenigen voor
zijnen beer nit to kiezen .w Daar merkte hij onder anderen
een' oud' man op, en bad zijnen beer dringend, dat hij dien
ouden mede zou koopen . De beer, daartoe niet gezind,
liet zich echter door zijnen geliefden flaaf overhalen . De
koop werd gefloten . Na verloop van weinig tijds kreeg de
oude man eene zware ziekte . De vrome Neger, die op de
markt hem had uitgekozen, verzorgde nu den kranken, diende
hem de noodige verkwikkingen toe, en bewees hem eene
kinderlijke teederheid, zoodat de beer, bij wien zulks niet
onopgemerkt was gebleven, eindelijk den flaaf vroeg : „ Is
deze oude man misfchien uw vader ?" - „ Neen," antwoordde de Neger ; „ mijn vader is hij niet ." - „ Dan
welligt een uwer bloedverwanten , of uws vaders vriend ?" -„ Neen, ook dat niet ." - „ Welnu, wat is hij dan?" „ Hij is mijn vijand . Hij heeft mij, toen ik nog een knaap
was, mijn' vader en moeder ontroofd en in flavernij verkocht. Nu is hij zelf flaaf en ziek . Maar mijn Heiland,
dien ik heb leeren kennen , heefc mij geleerd, ook mijnen
vijand wel to dden, hem to fpijiigen, wanneer hem hongert, en hem to drenken, wanneer hem dorst :'
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.Len monster, evenbeeld van Alva in zijn woen,
Maar wreeder nog dan dees . Zijn' wrok en wraak ten zoen,
En hij verftek van magt, moordt hij zijn landgenooten!
Hij doet den vader 't zwaard in 't fchuldloos harte ftooten ;
Den vadef, wien de borst van weedom words verfcheurd,
Wien burgerkrijg den itaf der grijsheid heeft ontfleurd
De wreedaard, niet voldaan met op natuur to woeden,
Neemt zelfs bet lot to baat , om de onfchuld to doen bloeden
Hij flagt den vijfden man ; en 't lot, zoo wreed als hij ,
Treft ligt d'onnoozelften uit heel de onnoozle rij
Nog meer : hij poogt de vonk der Godheid-zely' to dooven,
De menschlijkheid den mensch met duivlenzin to ontrooven ;
Hij ftraft, wie, hart en pligt en Christendom getrouw,
Zijns naasten wonden heelt, en, bij gemeenen rouw,
Naar vriend noch vijand vraagt, maar broeders ziet in alien,
Door 't eigen aas verleid , in d' eigen ftrik ge+allen !
Thans vlugt bet monfler, door zijn wroegingen gejaagd,
Dat Kain's teeken op bet bloedig voorhoofd draagt !
J . W . IJNTEMA .

ROWLAND'S MAKASSER - OLIE .

Bram Wildzang klaagt , dat hij gees baat bij de olie vindt,
Die om de kale kruin een nieuwe haarvlecht winds :
Het hapert, wil men, niet aan Rowland's olie ; maar
De man heeft op zijn ganfche hoofd niet een goed hear .

BIBAX EEN MENSCHENVRIEND .

Uit menfchenmin derft Bibax reeds,
Naauw veertig jaren oud, bet leven :
Op and'rer welzijn klonk hij fteeds ;
't Gezondheid-drinken deed hem fneven .
Wie zijnen naasten dus bemint,
Is dat Been ware menfchenvrind ?
No. Vll . Meng. bl. 3St, reg. 12 V . o ., leae men Tijdrchrife, en b) . 3y}, reg.
lijdenikelk.
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ME N G EL WERK.
LETS

BETREKKELIJK DEN GEVOERD WORDENDEN

TWIST OVER DE vORMULIEREN VAN EENIGHEID
IN DE NEDERLANDSCHE

HERVORMDE KERK .

Gij verzocht mij , mijn Vriend ! u mijne gedachten en mijn

oordeel mede to deelen over de Godsdienst- of liever Godgeleerde twisten , die zich federt de laatfte juen in qns Vaderland weder vernieuwd hebben, en die van beide partijen,
vooral in dit en het vorige j aar, met fchijnbaar verontrustend
geweld worden gevoerd . In het bijzonder begeerdet gij .
t o weten , welke de loop mijner gedachten zij over den
gevoerden twist wegens de Formulieren van Eenigheid
in de Nederlandfche Hervormde Kerk . Gij vraagt : offchoon Formulieren van Eenigheid trimmer banden des
Geloofs molten vezen, z~jn zij echter niet noodzake1 k, zijn zV toch niet banden eens Kerkgenaotfchaps .i?
Het fchijnt misfchien vermetel voor eenen eenvoudigen
Leeraar , over dit onderwerp zijne gedachten mede to
deelen, nadat onlangs twee hooggeleerde, alom in ons
Vaderland geachte Hoogleeraren voor hun gevoelen in
openlijk gefchrift zijn uitgekomen , en , bij alle overige
zamenftemming, ten aanzien dezer groote hoofdzaak aanmerkelijk van elkander verfchillen . De Leeraar eener
bijzondere Gemeente ftaat daarenboven niet op dat f'andpunt , van waar hij de belangen en behoeften van alle
de bijzondere Gemeenten in het Vaderland, van de vaderlandfche Hervormde Kerk dus in het algemeen , zoo
overzien en beoordeelen kan , als alleen tot een gegrond
befluit in dezen kan leiden . Het last zich al verder ook
moeijelijk beflisfen, wat inzonderheid, in den tegenwoordigen heftigen ftrijd tusfchen de partijen voor en tegen
deze Formulieren van Eenigheid, waarheid, juiste, zuivere, onpartijdige waarheid is . En echter gevoelde ik
mij opgewekt , mijne gedachten over deze uwe vraag in
MENGELW . 1835 . NO . 9 .
E e
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eenvoudigheid op bet papier to ftellen , en bet to wagen,
die aan uw oordeel to onderwerpcn .
Verwacht intusfchen niet, dat ik bier treden zal, noch
in een onderzoek aangaande hetgeen wij door Formnlieren vam Eenigheid to verilaan hebben , noch in eene gefchiedkundige opgave van de, afkomst van diegene ., welke
in onze Nederlandfche Hervormde Kerk in gebruik zijn ,
noch in eene ontwikkeling van derzelver inhoud . Ik
acht dit een en ander toch en genoegzaam bekend en
duidelijk voorkomende in onderfcheidene gefchriften van
den dag, met one de beide flraks reeds vermelde ftuk
jes van de Hoogleeraren Heringa en Hofflede de Groot,
en , hetgeen hat meeste ter zake doet , noodeloos tot
tnijaa tegenwaordig doel , ja al to zeer tot min doelmatige , omflagtige behandeling der mij voorgeftelde vraag
aan1eiding gevende .
Ik ga clan aanftonds ter zake, en volg geheel de vraag,
walker beantwoording ik op mij nam : ik deel flechts
mijne wijze van befchouwing der van nieuws opgeworpetae twistvraag mede , en wil gaarne teregtwijzing, waar
en zoo veel ik u moge toefchijnen to dwalen .
Met ailen eerbied voor de Formulieren van Eenigheld, in onze Kerk in gebruik ; bij alie erkentenis van
derzelyer hooge waarde voor den tijd, in welken zij zijn
opgefteld, ja in weerwil van alle , misfchien als welverdiend toe to iliemmen loffpraak op derzelver aard, inhoud
on 'ftrekking, zal ontwijfelbaar de geheele Nederlandfche
Hervormde Kerk uwe itelling moeten toejulchen : banden des Gedoofs mogen zij nimmer wezen . A1s zoodanige zijn zij ontwijfelbaar ook nimmer opgegeven : hot
is bekend, met welk oogmerk en de Nederlandfche geloofsbelijdenis en de Heideibergfche Catethismus zijn
opgeffeid . Zij bevatten dan in zich de kenmerkende
leerflukken der Protestantfcbe, in, tegenflelling der Room fche I£erk, van vvelke men zich had afgefcheiden ; en
wel voor zoo verre men dezelve hield als uitdrukkende
de hoofdfom der Christelijke leer, gezuiverd van alle de
dwalingen en bijvoegfelen der Roomfche Kerk, en vervat
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in de Schriften van het Nieuwe Verbond . Maar, wanner
men dan nu art . VII der Nederlandfche Geloofsbelijdenis ,
vergel . met art. XXXII , naleest ; wanneer men op menige
vragen van den Heidelbergfchen Catechiamus acht flaat ,
in welke telkens uitfluitend her woord van God ale eenige
regelmaat des geloofs voor denChristen genoenad wordt ;
dan wordt men van zelf gedrongen tot de erkentenis,
dat de opfellers zelven deze ftukken nooit met dat doel
hebben vervaardigd, om daarmede bet geloof der Protestantfche Kerk aan banden to leggen. Neen, nooit
hebben deze eerfte Hervorniers bedoeld, aan deze fehriften eene waarde toe to kennen , gelijkbande met die der
Heilige Schrift , of dezelve benevens of boven due to
flellen tot eene regellnaat des Geloofs . De ijvexigil<e voorflanders voor deze Formulieren in onzen tijd kunnen niet
nalaten dit zelfde to erkennen , en zu11eiI dan ook de
Dordfche Vaderen flellig vrijwaren van de blaani , also£
deze met de door hen opgeflelde regelen ter nadere aanwijzing van de zuivere Hervormde leer , gelijk die
voorkwam in de Heilige Schrift geleerd to worden , zouden beoogd hebbeaa, de Hevormde Christenheid aan
nieuwe banden des Geloofs to leggen , en alzoo antinProte&tantfche gevoeleas in to boe emen . Neen : het is de
Itoomfche Kerk alleen, die naast de Beilige Schriften
hare onzekere overIeveritlgen en ha gezag barer Opperhoofden fl:elt ale verbindende regelen des Geloofs . Wij
meenen dan vrijheid tv. he1Tben , om vast to flellen : al,
wie , door of eeerdrevene ghechtheid aan de Formulieren
en zucht voor de oude Dord£che regtzinnigheid, geld,
men hex noemt , van 1618 en 1619, deze opftellen wit
aangemerkt en befchouwd bebbert ads eigenlijke bandee
des Geloofs , die is in waarheid niet zuiver Protestantsgb,
niet Hervormd Christen, niet Dordsch regtzinnig, maar
in den grond der zaak eenftemmig denkende met de
Roomfehe Kerk en hare Pausfen, die ten allen tide en
ook nu nog over de gewetens der menfchen , en hetgeen
dezen al dan niet vrijftond to gelooven , b bben willen
Eel
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heerfchen . Maar dit behoeft , ook naar het doel uwer
vraag , geen verder betoog of breedere ontwikkeling .
Gij wilt toch vooral de bedenking beantwoord zien ,
of de Formulieren van Eenigheid, al mogen zij dan ook
geene banden des Geloofs zijn , tech niet noodzakelijk
z jn , als banden eens Kerkgenootfchaps . Zie ik wel,
dan vraagt gij daarmede niet : was het vervaardigen van
zoodanige opftellen noodzakelijk , ten tijde toen de Hervormers zich affcheidden van de Roomfcbe Kerk ? en
blijft het behouden derzelven , als uitdrukkende het kenmerkende onderfcheid, ten aanzien van belangrijke hoofdzaken , tusfchen de Protestantfche en Roomfche Kerk ,
zoo Lang de laatfle aan alle hare afwijkingen van de zuivere leer des Evangelies en hare gehechtheid aan alle de
latere bijvoegfelen door de uitfpraken van Pausfen en
Concilien verilaafd blijft , nog en ten alien tijde noodzakelijk ? lk zou toch dan niet aarzelen, die vraag geheel en
al toeftemmend to beantwoorden , en meenen de noodzakelijkheid dier opftellen als zoodanige op goede gronden
to kunnen betoogen . De Roomfche Kerk wil zichzelve
uitfluitend befchouwd hebben als de eenige ware zaligmakende Kerk van Christus op aarde : zij fluit alle andersdenkenden daar buiten . Maar dan meenen wij Protestanten ook de vrijheid to hebben , - hoe zeer wij
alien , die de leer van Jezus gelooven en Hem als den
Zaligmaker der wereld belijden , ga dan ook dit geloof
en die belijdenis met velerlei dwaling verzeld , als behoorende tot de Kerk van Christus aanmerken, - hen
niet in gelijken rang tot ons to plaatfen met die verfchillende Kerkgenootfchappen der Protestantfche Kerk ,
die ons met hen , bij alle verfchil van meening , als mede-Christenen achten . Wij zouden dus oordeelen, dat
er wel degelijk Formulieren van Eenigheid noodig blijven , om het groote en belangrijke onderfcheid tusfchen
de Roomfche en Protestantfche Kerk openlijk uit to drukken . Maar , gelijk 1k zeide , de vraag fchijnt mij toe
dir niet zoo zeer in to fluiten . Zij bepaalt ons nicer
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bijzonder bij de verfchillende Kerkgenootfchappen , die
er in de Protestantfche Kerk nog altijd beftaan . Maar
ook dit fchijnt de vraag mij toe uit to iluiten ; of namelijk die Formulieren van Eenigheid noodzakelijk waren
als banden eens Kerkgenootfchaps, ten tijde toen de
verfchillen onder de Protestanten van then aard en dat
belang geacht werden, of ook andere en wel politieke
redenen fchenen to nooddzaken , dat men zich van elkander in verfchillende Kerkgenootfchappen fcheiden moest.
Wie toch zou ook dat kunnen weerfpreken ? Elke dezer
Kerkgenootfchappen wilde en moest toen toch uitdrukken , welke wezenlijke flukken hetzelve van de andere
onderfcheidden ; en bet moest openbaar to zien zijn , wat
iemand bewoog, zich liever bij bet eene dan bij bet andere Kerkgenootfchap als lid to laten aannemen ; Leeraren
en leeken moesten weten, waaraan zich to houden . -Maar wordt er nu gevraagd : z%jn die Formulieren van
Eenigheid werkelijk nog noodig als banden eens Kerkgenootfchaps ? dan hangt, dunkt mij, de beantwoording
dier vraag of van eene andere ; of wel zij komt eigenlijk
neder op deze : „ is en blijft bet noodzakelijk, dat de
„ verfchillende begrippen, welke de Protestanten in Ge„ reformeerden , Lutherfchen , Doopsgezindeta en Re• monftranten, om van geene andere minder bier in aanmerking komende to gewagen , verdeelen, nog heden
• merking
• ten dage en ten alien tijde worden vastgehouden , zoo• dat zij van elkander , uit hoofde dier verfchillende
„ meeningen, zorgvuldig gefcheiden moeten blijven?"
Laat ons kortelijk die verfchillende begrippen ons voor
den geest brengen, en wij zullen dezelve allen als weinig
beteekenende moeten erkennen . Op den voorgrond moet
dan bier fcaan bet onderfcheiden gevoelen van Luther en
Calvijn vooral aangaande bet llvondmaal . Daar-er bijkans niemand , noch in bet eene noch in bet andere
Kerkgenootfchap, is, die niet erkent, dat beider voorfteliing dezer eenvoudige plegtigheid geheel firijdig is met
de duidelijke inftelling derzelve door onzen Heer , als
gedachtenismaaltijd van zijn lijden en fterven , en al he#-
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Been wij verder aangaande denzelven in bet N . V . lezen ;
daar immers alien reeds lang bun gevoelen hebben laten
varen, en dat van hunnen mede-Hervormer Zwinglius
hebben aangenomen, -- zal toch wel niemand met eenigen grond van regt kannen beweren, dat bet nog heden
noodig zou zijn en ten alien tijde blijven , bet donkere
begrip van Calvijn, aangaande eene geestelijke vereeniging met Christus' verbroken ligchaam en vergoten bloed,
tegen de nog duisterder voorftelling van Luther, aangaande de tegenwoordigheid van Christus' ligchaam en
bloed in en met en onder de teekenen van brood en wijn,
to willen vasthouden . -- Maar ook bet voorname verfchil tusfchen de navolgers van Menno Simons en de
overige Protestanten , het al of niet geoorloofde van den
Kinderdoop : bet ligt immers reeds in den aard der zaak,
dat de flelling van bet geoorloofde van denzelven niet de
volftrekte noodzaltelijkheid of fiellige verpligt-ing , om kinderen to doopen, in zich fluit ; gelijk dan ook de geheele Protestantfche Kerk zich juist daardoor van de
Roomfche Kerk onderfcheidt . Maar dan moet immers
daaruit ook van zeif volgen , dat ook dit verfchil niet
van zoodanigen hoogstgewigtigen aard kan geacht worden, dat men zich zorgvuldig zou moeten waarborgen,
dat men niet van bet eene gevoelen tot bet andere zou
overgaan, zlaar de zaak zelve nleer en meereikend wordt
als van twijfelaclrtigen of aithans betwistbaren aard, en
de een zieh dus met des anderen gevo&len gemakkelijk
kan verdragen . -- En wat zullen wij dan nu zeggen
van de verfthfen tusfchen de RemonjIrantsch en ConWie kan bet
-rra.RemonJlrttntse'h Hervormde Kerk ?
heden ten dage in goeden ernst beweren , dat bet eene
zaak van de uiterfte aangelegenheid zou zijn, dat men
de ftrenge gevoelens der Dordfche Synode aangaande de
bekende viff artikelen tegen de Remonftranten moet Mijven aankleven, wil men aanfpraak waken op den naam
van zuiver Hervormd , eeht Protestantsch Leeraar en
leek ? lYie , die met eenige 1Mjbelkennis deze ftukken
cmderzoekt, zal niet toeflenimen , dat, in die tijden van
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beracring der Kerh ., wederzijdfehe drifter en hartstogten , om niet meet to noemen , zoo wet de eetle als de
andere partij , in derzclver bewoordingen , uUiatingen en
bepalingen , tot uiterften hebben doen vervallen , welke
van weerszijden hadden kunnen en moeten vermeden zijn?
Wie zal bet niet erkennen , dat men trad in dingen ,
die uitf uitend tot den verborgenen raad van God behooren , indringende alzoo in hetgeen niet geopenbaard is ,
nosh kon worden ? Wie zal bet we6rfpreken , dat men
ten aanzien van andere dier punten in eenen nietigen woordenftrijd verviel , zoodat men elkander ligtelijk zou hebben verftaan , indien men meer bezadigd van zin , onbevooroordeeld, en niet hatelijk en haatdragend van weerszijden had gefproken ?
Vie eindelijk , die eenigermate
in den echten geest des Evangelies ingedrongen is , moet
bet niet toeftemmen, dat bet ten eenemale onnoodig is ,
deze heftige verfchillen Reeds to blijven gedenken en voeren, of aangaande bet raadsbefluit van God ten aanzien
der verkiezing en verwerping ; of aangaande de vraag,
voor wie Christus geftorven is , in hoe verre al en in
hoe verre nlet voor alien ; of aangaandc 's rnenfchen virijen wil en den onoplosbaren knoop voor bet eindig menfchenverftand Takende bet verband tusfchen denzelven en
Gods vrijmagtig beftuur ; of, nog eens, aangaande bet
al of niet mogelijke , om de genadewerkingen van Gods
heiligen Geest to weerftaan ; of , eindelijk , ten aanzien
van hetgeen men wederzijds ftelde met betrekking tot de
volharding of afval der Heiligen ? -- Zijn dan nu deze
de meest voorname bijzonderheden , aangaande welke
de Protestantfche Kerk onderling verfchilt , en worden
deze hoe langer zoo meer befchouwd als van lien aard,
dat men elkander ten aanzien van dezelve verdragen
moest, en niemand den anderen zijn gevoelen opdringen ;
of liever : houdt werkelijk bet gefchilvoeren over deze
bijzonderheden op onder alien, die meest bevoegd zijn
over bet wezen der zaak to oordeelen , -- hoe kan bet
dan meer, in den volften zin des woords , noodzakelijk
warden geacht , dat men voor deze , gelijk men het ge-
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lieft to noemen , kenmerkende leers' ukken der Gerefoormeerde, dat zegt uitfluitend Dordfhh-Gereformeerde Kerk
zou ijveren, en daartoe de Formulieren van Eenigheid, als
eigenlijke banden onzes Kerkgenootfchaps, zou noodzakelijk achten ?
Intusfchen maakt ligtelijk iemand de bedenking , dat
niet alle Leeraren en lederr der Hervormde Kerk in ons
Vaderland over die verfchillen tusfchen de Protestanten
alzoo oordeelen . Er zijn er, die daaraan nog groote
waarde hechten, en voor de gevoelens der Dordfche Synode en der oude leer niet alleen , maar alle de uitdrukkingen , den geheelen vorm der Formulieren ijveren . Er
zijn er, die dezelve dringend noodzakelijk achten . Ja,
ook mannen van grooten naam hechten nog altijd, zoo
het fchijnt, hooge waarde aan de Formulieren van Eenigheid , al is bet dan ook , dat zij niet in alles , dat zegt,
in alle fpreekwijzen, uitdrukkingen, bewijzen, enz . met
dezelve inftemmen . Niet alleen Prof. Heringa, ook de
Profesforen van der Palm en Clarisfe, om geene anderen to noemen , hebben er zich in then zin over uitgelaten in openbare gefchriften en openlijke gefprekken .
Om deze bedenking wel to beantwoorden , dienen wij
onderfcheid to maken tusfchen de dolle en onverfiandige
ijveraars voor de Dordfche regelen en alle de verklaringen, opvattingen, bewijsgronden, e nz . i n de Formulieren
van Eenigheid voorhanden , - en deze laatstgenoemden,
mannen van grooten naam en gevestigden invloed in onze
vaderlandfche Kerk . \Vat de eerften aangaat , zij zouden
ons naar en uit den Bijbel, volgens eene gezonde, zuivere
uitlegkunde, bet groote gewigt der leerftukken, welke
wij noemden, moeten aanwijzen . Zoo lang dit niet op
goede gronden gefchiedt , houden wij ons aan bet gezegde , en blijven wij die verfchillen broederverfchillen
noemen, om welke men Diet had behooren van elkander
to fcheiden, noch gefcheiden zou behoeven to blijven .
Maar wat de mannen van beproefde kunde en doorzigt,
van grooten naam en invloed in de vaderlandfche Kerk
betreft , wij zouden allereerst gaarne van hen de wezen-
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Iijke leerftukken, de articuli fundamentales der Hervormde Kerk , zoo als wij dezelve van groot gewigt achten ,
de hoofdleer , in de Formulieren voorhanden , wenfchen
opgegeven to zien : en het zou ons ten hoog(te bevreemden, indien niet weldenkende Remonftranten , Doopsgezinden en Lutherfchen , even zoo wel als wij alien ,
hoofdzakelijk deze zouden willen onderteekenen ; j a , wij
meer_en alien grond to hebben om vast to ftellen , dat
wij de vermelde verfchillen tusfchen de Protestanten niet
als wezenlijke leerftukken der Christelijke Hervormde Kerk
in hunne opgave vermeld zouden zien . Of zouden zij
misfchien wanen , en om der zwakken , en om der ijveraars voor de oude Dordfche leer, en om der to ver gaande ultra-liberalen wil , geene oude palen to moeten verzetten, geene wezenlijke leerftukken van de minbeteekenende,
in de Formulieren voorkomende, to moeten affcheiden,
en aan die Formulieren derzelver hoog gezag van vroegere
dagen , behoudens hunne bepalingen aangaande de vormen, to moeten teruggeven of helpen behouden? Wij
zijn niet vermetel genoeg , niet to willen erkennen , dat
het mogelijk is , dat wij dwalen , en zij de zaak uit het
regte oogpunt befchouwen . Maar men zou dan toch met
verzaking der waarheid moeten fpreken en fchrijven . Of
zou men -- en dat voor zoo verre met regt -- van de
hooge waarde der Formulieren , wat den tijd betreft ,
toen zij opgefteld werden , in derzelver geheel , niet alleen , maar ten aanzien der wezenlijke leerftukken , als
uitiuitend voor alle tijden , kunnen , mogen en willen gewagen ? - En wat zou men anders gewonnen hebben ?
De zwakken zou men naauwelijks kunnen behouden, de
ijveraars voor het oude overtuigen noch tot zwijgen
brengen , en de hoogverlichten - laat mij lien neologifche Leeraren en leden noemen -- alzoo waarlijk winnen
noch bekeeren .
Men vergunne ons alzoo de vraag : wat zwarigheid
zou er in gelegen zijn, indien eens de gezamenlijke Hoogleeraren onzer Hoogefcholen , in den grond der zaak
toch, behoudens verfchillende wijzigingen, eenftemmig
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denkende , en , volgens hun eenparig pre-advis , de hoogfte Kerkvergadering der Hervormde Kerk in ons Vaderland, overeenkomftig de overtuiging hunner harten, gegrond op juiste kennis en verlichte oordeel- en uitlegkunde der H. S . , eene openlijke verklaring aflegden in
den boven genoemden geest ; „ dat namelijk , zonder cone
„ opzettelijke vereeniging der Protestantfche Kerk bij wijze
„ van traktaat en accoord daar to ftellen, de verfchillen,
„ die hen verdeelden in onderfcheidene Kerkgenootfchap„ pen, door verftandig onderzoek van Gods woord, in
„ den loop der tijden gebleken waren niet van dat hoog
„ gewigt to zijn , dat men dezelve ftrengelijk behoefde
„ vast to houden , om zuiver Hervormd Protestantsch
„ to zijn ; en dat het alzoo betaamde, dat de eene broe„ der den anderen in dozen Christelijk verdroeg , in den
„ geest der eerfte Christenkerk en der Apostolifche Kerk„ vergaderin.g to Jeruzalem , ja naar de bedoeling des Hee„ ren , die , 6Cne kudde onder 6enen Herder voorfpeld
„ hebbende , zekerlijk nimmer kan bedoeld hebben vol„ maakte overeenftemmin-g van gevoel'ens en begrippen
„ bij alien , in alle voorftellingen en opvattingen , ook
„ van mingewigtige leerflukken van Godsdienst en Chris„ tendom ." ? Wat m .ogt toch we] , als bet ergfte gevolg van zoodanige, in doze of dergelijke bewoordingen
geftelde verklaring, to wachten, billijk to vreezen zijn ?
Immers niet, dat, uit hoofde van dezelve, de Gemeenten in masfa , of liever de groote meerderheid derzelven, daartegen zou opflaan, en, bij voorbeeld, de
Clarisfes voor de Detmat-fen, de Heringas voor de Kohlbrugges , de hlofftede de Groots voor de De Cocks,
de Dermonts voor de Molenaars , de Donker Curtiusfen voor de Lootsmans zouden willen ruilen , of
ook daarom dezen uitfluitend zouden aanhangen ? Wij
meenen gunfliger over den geest onzer vaderlandfche Hervormde Gemeenten to mogen oordeelen , en zouden
nets van then aard vreezen . -- Maar , misfchien zouden
er toch velen hier en daar zijn, die zich ongaarne aan
zoodanige verklaring zouden order werpen . Zekerlijk dit
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petal zou to grooter zijn , naar mate er Leeraren waren,
die er zich tegen aankanteden ; to geringer, naar mate
deze eenpariglijk die verklaring toejuichten . Ik wil zelfs
onderflellen, dat er eene affcheiding, eene fcheuring plaats
had : maar , vraag ik , heeft die dan nu niet werl elijk de
facto plaats ? En wat zwarigheid, zoo er eens openlijk
eene Dordsch regtzinnige, zich noemende herflelde Hervormde Kerk nit ontflond, indien dezelve maar niet van
hooger hand wierd erkend, noch hare Leeraren , die zij
zichzelven mogten zoeken en onderhouden , wierden bezoldigd ? Het gebouw van ijdelen waan, geestelijken
hoogmoed en drieste onkunde viel dra van zelf in duigen ; bet kon niet duurzaam blijven beftaan .
Zou zoodanige verklaring van de grootfte afdeeling
der Protestantfche Kerk in ons Vaderland niet daarentegen cene wezenlijke winst kunnen opleveren ? Ik geloof
weinig aan de mogelijkheid , immers vooralsnog , om de
verfchillende Kerkgenootfchappen door openlijke verdragen geheel en onverdeeld met elkander to vereenigen ; yen echter , welk eene toenemende verbroedering zou uit
zoodanige ronde en welgemeende verklaring niet tusfchen
alle de Protestanten ontflaan ! En wie, die naar den geest
en de behoeften van den tijd oordeelt , meet niet zoodanige vereeniging, om elkanders wederzijdfche begrippen,
zonder eenigen dwang van elkander, liefderijk to verdragen , hoogst gewenscht en belangrijk noemen ? Ik verheug tnij onuitfprekelijk , dat ik haar daadzakelijk bij
aanvang alom meer en meer zie veld winnen . Maar ,
wanneer dezelve in then geest, door openlijke ve1'laaring
van wettig gezag , door de Hoofden der Protestantfche
Kerk tot (land kwam , welk een krachtig wapen zou die
eenheid der Protestantfehe Kerk niet zijn tegen de hedendaegfche woelingen van bet Pausdom en Jezuitisme ,
hetwelk, indien bet zelfs niet onze twisten ftookt, a4thans zich daarin verblijden moet ! Maar ook welk een
krachtig wapen zou zij niet aan alle Leeraren geven tegen de drijvers voor eene zoogenaamde otrde regtzinnigheid, die de Formulieren van Eenigheid eigenlijk als
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banden des Geloofs willen befchouwd hebben en misbruiken , tegen den geest der opftellers zelven !
Maar, meent men, bet zou eene to groote opfchudding in onze , vooral groote , vaderlandfche Gemeenten
geven . Het komt mij voor , dat dit voor een groot deel
zou afhangen van den toon en de wijze, op welke de
gezamenlijke Leeraren, met moedige rondheid, zonder
eenige menfchenvrees of aanneming van perfonen, zich
over zoodanige verklaring uitlieten . Ik heb dit reeds doen
gevoelen . Was die toon eenparig dezelfde, ik zou geene
groote, zekerlijk niet dan eene kortilondige opfchudding
vreezen . - Vraagt men : om wier wil fchikt men zich
en zoekt men de waarheid to bedekken ? om vier wil
vreest men ? Is het niet , over bet algemeen genomen ,
een kleine hoop menfchen van luttel beteekenis ? Men
zondere tegenwoordig eenige Landgemeenten in Vriesland
en Groningen uit : maar, hoe weinig talrijk zijn dan
nog daar zelfs, waar zij bet meent zich bevinden, de
ijveraars voor de Form ulieren in allen deele ! Geeft then
kleinen hoop, door denzelven ontzag to betoonen, overal
Hoofden , en hij zal aanmerkelijk aangroeijen . Beneemt
hem daarentegen meer en meer alle hoop ; neemt er geene
de minfte kennis van ; toont geenerlei onrust over deszelfs
beftaan ; houdt u, alsof hij niet beflaat, en deszelfs aanhangers verminderen in elke Gemeente met iederen dag .
Maar ik vreeze, dat zij juist talrijker worden door de halve maatregelen , welke men tegen - of voor - hen neemt ;
gelijk zij ontwijfelbaar ftoutmoediger , hardnekkiger en
boosaardiger worden , juist door de vreeze , de toegevendheid en de groote zorg , welke men voor lien betoont ; gelijk zij uitgebreider , meer onderfteund en toegejuicht zouden worden, indien gij hen vervolgdet, of
hun de eere van bet martelaarfchap wildet aandoen . Voegen wij bij deze vreeze voor de ijverende drijvers der Formulieren angstvallige toegevendheid voor de zwakken en
de opregt gemoedelijke en eenvoudige vromen ; bemerken
dezen gezamenlijk (en zij doen bet elkander opmerken ,
even gelijk de Roomfche Kerk hare leden zoo wel , als
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hare beguniligers ; ik verfla onder de laatften de ongeloovigen, zich noemende liberalen, maar eigenlijke vijanden van waarheid , Openbaring en Christendom) gebrek aan overeenftemming tusfchen Leeraren en Hoogleeraren, joist dit ftijft de hardnekkigheid, bevordert den
tegeniland, en doet den hoogmoedigen en laatdunkenden
waan , dat zij bet zijn , die voor de herilelling des ouden fcheidsmuurs waken moeten, hoe langer zoo meer
toenemen . Mijns bedunkens bederft men alzoo veel, en
vermeerdert men de heerfchende kwaal , j uist door to
groote bezorgdheid, geiladige toegevendheid en overdrevene voorzigtigheid . - Nog iets daarenboven . Moest
men ook waarlijk niet meerder denken aan die verbazende
menigte nlenfchen , meer en min waarlijk godsdienftigen
en verlichten , welke met zoodanig eene verklaring der
hoogfte Kerkvergadering bij uitnemendheid ingenomen
zouden zijn ; die dezelve allezins zouden toej uichen ; en
wel vooral omdat zij dezelve zouden befchouwen als geheel
overeenkomftig met hetgeen hun in verfchillende godsdienflige leerboeken , door bijkans alle Leeraren , bij bet
doen hunner belijdenis , werd voorgehouden , zoo wel
als geheel in den geest der openlijke verkondiging van
Leeraren en Hoogleeraren in bijkans alle Gemeenten , die
overal met goedkeuring , en dikwerf met toejuiching en
dankbaarheid, worden gehoord ? Zou eene meerdere cordaatheid ten hunnen aanzien niet in vele opzigten hoogst
wenfchelijk zijn , en voor vele zoodanigen velerlei nut
kunnen flichten ; eene rondborftigheid, welke toch daarom wel degelijk met verftandige maatregelen eener bedachtzame en geoorloofde voorzigtigheid zou kunnen gepaard gaan ? En bet is de vraag , of men nu niet , door
overdrijving van de voorzigtigheid der flangen , ook wel
cens ten koste van de opregtheid der duiven , afbreuk
doet aan waarheid, godsvrucht en deugd, en bet rijk
des ongeloofs en bijgeloofs tevens in de hand werkt ;
terwijl men door een meer onbekrompen beftaan veler
wankelend geloof verfterken en ingenomenheid met Godsdienst en Christendom aanwakkeren zou .
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In weerwil van al het gezegde , vraag ik mijzelven
Ware het niet beter geweest, dat men gezwegen had,
en nog zweeg ? Waarom niet , zonder beweging , ftil
en rustig voortgegaan op het reeds lang ingeflagen pad,
aok ten aanzien van het al dan niet eerbiedigen der Formulieren van Eenigheid , op hetwelk zoo vele wijzen en
braven ons reeds zijn voorgegaan ; zoo velen oak , die
reeds welgemoed hunne loopbaan geeindigd, en, ontflapen in Christus, zonder eenig bezwaar over hunne meerdere of mindere afwijkingen van de Formulieren in hunne
wljze van voordragt en de voorfielling der geloofswaarheden van de Hervormde Kerk , gerust hun hoofd hebben nedergelegd? De Formulieren van Eenigheid beflaan
er. De Protestantfche Gemeenten onzes Vaderlands zijn
flog niet zoo gebeel tot vereeniging geftemd . Velen in
de Hervormde Kerk zijn nog altijd meer of min aan die
Formu-lieren gehecht, zonder nogtans daarom den- Leeraren
belemmering to veroorzaken in hunne Evangelieprediking, naar h-unne overtuvging, overeenkomftig den Bijbel, zonder zich am de uitdrukkingen en voorgedragene
leer zelfs in de Formulieren zeer to bekreunen . Zou door
dat zwijgen en rustig voortgaan niet meerdere rust bevorderd zijn in de vaderlandfche Kerk? - Ik kan dat
alles nict wee'rfpreken . Men had, ook mijns bedunkens,
beter gedaan , de Formulieren van Eenigheid to laten
rusten . Men had dezelve kunnen aannemen en behou
den , als nitdrukkende de hoofdleer van het Protestantisme, het zuiver Hervommd geloof ; of oak vrijmoedig,
zonder opzettelijke verklari ng , kunnen voortgaan re ver
werpen, wet ons in dezelve tegen de uitfpraken der
Heilige Schrift toefcheen to ftrijden . Men behoefde imii ers niet voor derzelver geheelen inhoud to ijveren ; men
kan , men mag dat immers niet doers, wil men als Protestanten niet ioconfequent, en even als Roomfchen handelen , die allU n nevens de H . S . andere kenbronnen
der waarheid mogen eerbiedigen . Men had beter gedaan ,
de zwakken en ijveraars voor de Formulieren niet als
't ware uit to dagen , door dezelve geheel to verwerpen ,
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of de meer doordenkenden en vealichten niet to ergeren ,
door dezelve in bijzondere befcberming to nenien , en
zich daardoor in verdenking van onopregtheid to brengen . -- Maar , gelijk men zegt , de kogel is door de
kerk : hetgeen gedaan is, kan niet herdaan worden, of
als ongedaall worden aangemerkt . En nu wect ik Diet
t~ berekenen , hoe men zich uit then flaat van onlzekerheid en verwarring redden zal, anders dan door volko.
mene rondheid en moedige openhartigheid . Ilet fehijut
mij buiten dat toe, dat men, door dubbelhartigheid en
angstvallige bedekking der waarheid of to weinig ge kloekmoedige belijdenis van dezelve , beide partijen , die der
drijvers voor - zoo wel, als die der beflri ders van , de
Formulieren , meer en meer tegen zich in hot harnas
jagen zal .
Moor, vraagt dan eindelijk iemand, heeft men, na
derzelver onderteekening, vrijheid, dezelve ten deele to
verwerpen ? flelt men Diet zonder Forioulieren alles op
losfe fchroeven ? zijn zij niet de beste en noQdige waarborgen voor de G.emeenten van de zuiverheid der Evangelieverkondiging door hare Leeraren ? -- Ik zal dezen
mijnen brief met die korte beantwoording dier vrsgen
befluiten.
Ten aanzien der vraag, of men vrijheid heeft, den
inhoud der Formulieren ten deele to verwerpen , zeg ik
alleen , dat er wel niemand be$aat , die dezelve in allen
deele, ten aanzien van alle derzelver uitGpralmn , verklaringen en leeringen , ten voile in aides aanneemt . ])at
doen de meest dolle .ijveraars voor dexzdmcr hoog gezag
xelven niet . Men moge zeggen , wax men roll , dit ware
ten aanzien van vele hijzonderheden, in dgselve voorkomende, ligt to bewijzen . Nemen nu dezan die vrijheid,
waarom zou dezelfde vrijheidd ores ook Wet toekomen, ?
Goat bet u als mil , gij ha& dezelve tocb ook nimmer
onderteekend , indien art. 7 en 32 in de Nederlandfche Geloofsbelijdenis u niet hadden aangewezen, in hoe verve gij
aan dezelve gehouden waart. En wit vergelijkt men die
onderteekening bij eenen plegtigen eed ; terwijl de manner
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zelven , die ons deze Formulieren lieten onderteekenen ,
als uitdrukkende de hoofdleeringen der Hervormde Kerk
in ons Vaderland, waarmede wij ten voile inflemden,
ons , door hunne uitlatingen, gefprekken, bijzondere onderwijzingen en openlijke leerredenen, bet voorbeeld gaven , dat zij ons zoo min, als zichzelven , in geenen
deele aan zoodanigen band wilden leggen , welke ons
verpligten zou, in allen deele , en ten aanzien van alle
bepalingen, ook van welke in de H . S . niets to vinden
is , of die met dezelve ftrijden , aan deze menfchelijke
fchriften een gezag naast dat van Gods woord zelf
to geven !
Stelt men echter eindelijk , zoo doende , niet alles op
losfe fchroeven ? Zijn de Formulieren volftrekt geene
banden meer , welken waarborg heeft men dan , dat de
Leeraren de zuivere Hervormde leer , de reine Evangelieleer aan de Gemeenten zullen blijven verkondigen ? De Gefchiedenis heeft bet genoegzaam bewezen , en bet
ligt , uit een zuiver Protestantsch beginfel en ftandpunt
befchouwd , in den aard der zaak , dat Formulieren ten
dezen aanzien geene waarborgen geven , noch kunnen
noch mogen geven . Of zal men die dan voor altijd bezworen hebben, als een gezag nevens of boven dat der
Heilige Schrift ? Mag men menfchelijke fchriften en uitfpraken naast de Goddelijke waarheid itellen , of wel
boven dezelve verheffen ? - Maar waarlijk ! onze Gemeenten behoeven ook then gebrekkigen waarborg niet .
Zij hebben een' beteren en krachtigeren , meer afdoenden en gerustftellenden , en in de inrigtingen onzer
Hoogefcholen, en in de mannen, die daar onderwijzen, als
mannen van beproefde kunde, helder doorzigt, eerlijkheid
en trouw en ongpveinsden eerbied voor bet Goddelijk gezag
der H . S . , en in de waarachtige gehechtheid van alle
hare Leeraren ook aan de zuivere Hervormde leer en hare
grondwaarheden, en in den heerfchenden geest in alle
de Kerkelijke Befturen ten aanzien der zorg voor de
meest wezenlijke belangen der Gemeenten , bijzonder ook
in de aanneming van jonge lieden , na afgenomen onder-
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zoek aangaande hunne kundigheden, hun geloof en wandel, en in de braafheid en rondheid, de eerlijkheid en
goede trouw, de bekwaamheid en bet voortdurend onderzoek der H . S . van de Leeraren, die der Gemeenten van tijd tot tijd gegeven worden door hare opzieners .
Mogen er uitzonderingen zijn , zij zijn ontwijfelbaar weinige . Naauwelijks noemenswaardig kan bet getal dier
Leeraren geacht worden, welke de kenmerkende leerftukken van bet reine Christendom, dat zegt tevens van
de zuivere Hervormde Kerk , bet echte Protestantisme ,
betwijfelen , verzaken en den volke onthouden . Maar
zoo vele of weinige der zoodanigen er mogten beftaan ,
daar zijn wetten en bepalingen voorhanden, naar welke
deze zouden kunnen en moeten to regt gebragt of beftraft , of ook des noods afgezet worden . Indien maar
alien, die daartoe geroepen zijn, in zoodanige gevallen,
moedig en onpartijdig bet hunne doen, dan kan er geene
vreeze beflaan voor de handhaving en bewaring der Goddelijke waarheid, bet voorftaan en befchermen van bet
reine Christendom en de zuivere Hervormde leer , en bet
weren uit de Gemeenten van alle wind van leering,
ftrijdig met bet woord van God . De Formulieren van
Eenigheid mogen dan, wel verftaan, voor den tijd, in
welken zij zijn opgefleld, hooge waarde hebben gehad ;
zij mogen in krachtige bewoordingen uitdrukl en de hoofdwaarheden der zuivere Hervormde leer , vooral ook ten
aanzien van de reine praktijk des echten Christelijken geloofs ; - even min als zij banden des Geloofs kiinnen
of mogen zijn , even min behoeven wij dezelve to eerbiedigen als banden onzes Kerkgenootfchaps , dat zegt
der reine Evangelieleer , gelijk die in de Protestantfche
Kerk beleden en verkondigd wordt : want deze heeft
eenen vasteren grondflag en meer onbedriegelijken waarborg in bet onfeilbaar woord van God en deszelfs Goddelijk gezag , en in de heilige gehechtheid van ons en
onze kinderen aan deze eenige kenbron der waarheid,
die in Christus is , en welke alleen in alle eduwigheid
blijven zal .
iIENGELW . 1835 . NO . 9 .
F f
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UITTREKSELS UIT HET DAGBOEK VAN LODEWIJK XVI .

Had

L 0 D E W IJ K XVI in een rustig tijdperk zijne dagen
mogen doorbrengen, hij zoude kroon en troon levenslang

behouden hebben en door zijne onderdanen bemind zijn geworden. Doch hij geraakte in moeijelijke omflandigheden ,
waaruit hij zich niet wist to redden . Aan een bedorven Hof
opgevoed zijnde, werd hij de opvolger van eenen Koning,

dieverflands genoeg had, maar veelal ligtzinnig Ieefde en aan

menigvuldige buitenfporigheden zich overgaf. L o D E W IJ K
XVI werd door zijne betere neigingen bewaard voor bet zedebederf, dat hij van zijne vroegfle jeugd of Heeds voor
oogen had gehad . Van de karaktertrekken zijns voorgangers

was hem alleen zekere achteloosheid eigen . De man had
goede hoedanigheden . Zijne leefwijze bleef die eens eenvou-

digen Edelmans van onberispelijke zeden ; maar als Koning
flond hij geenszins op de hoogte van zijnen tijd, en wist de

wezenlijke behoeften van zijn yolk niet to vervullen . Had
hij tijdig eene betere flaatsregeling toegeflaan en getrouwelijk

gehandhaafd , welligt ware bet menschdom bewaard gebleven
voor de gruwelen, welke de Franfche Omwenteling na zich
fleepte. L o D E w IJ z , die zijnen tijd niet kende, werd mis-

kend door vijanden , terwijl hem vrienden niet altijd ten beste
Onregtvaardige regters veroordeelden hem , en hij
rieden .
viel als een onfchuldig flagtoffer, dat onfluimig gevorderd
werd door de losgelatene woede der driften.
Deze Vorst, als mensch onberispelijk in gedrag, maar

ook als zoodanig, en hoe veel meer dan als Koning, een
nietsbeduidend wezen, was gewoon , elken avond zijne verrigtingen van den dag en datgene, vat bijzonder zijne opmerk-

zaamheid trok, aan to teekenen met eene zorg, die van
jammerlijke kleingeestigheid getuigt . De mededeeling van
eenige bijzonderheden nit dit Dagboek, dat thans bij de Koninklijke archiven to Parijs bewaard wordt, zal den Lezer
in ftaat ilellen, om den ongelukkigen vervaardiger beter to

leeren kennen, dan zijne regters en verdedigers hem destijds kenden .
Het dagboek is door L O DEW IJ K XVI met eigene hand
gefchreven .

Het begint met den lflen Januarij 1766, en

wordt van dag tot dag, zonder een' eenigen over to flaan ,
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voortgezet tot den 3lflen Julij 1792, dus tot tien dagen
v66r den 10den Augustus, v66r zijne afzetting, v66r zijne
wegvoering naar den kerker, welken hij den 2lflen Januarij
1793 verliet, om bet fchavot to beklimmen .
Men behoeft flechts de aanteekeningen van eene enkele
maand to lezen, om over den inhoud van bet geheele dagboek, dat niet dan onbeduidende herhalingen bevat, to oordeelen . Uit bet nog rustige tijdperk zijner regering nemen
wij bet volgende over :
Januarij 1785 . - Zondag, 1 . Ceremonie der Orde van
den H . Geest. Vesper. Grand Couvert .
Maandag, 2 . Kerkdienst der Ridders van de H . GeestOrde . Promenade door Clatigny en over de Butte de Picardie .
Dingsdag , 3 . Vesper .
Woensdag, 4 . Jagt op klein wild to Pisfaloup ; gefchoten
219 fluks . Eerfle tooneelvertooning in de nieuwe zaal . Aftrek van porfelein .
Donderdag, 5. Niets . Het eerfle bal.
Vrijdag, 6 . Vesper . Dooiwe6r .
Zaturdag, 7. Niets.
Zondag, 8 . Vesper .
Maandag, 9 . Jagt bij la Croix de Noailles ; drie (herten)
gevangen .
Dingsdag, 10. Niets .
Woensdag , 11 . Jagt op klein wild to Santaury ; 214 fluks
geveld . Bal .
Donderdag, 12. Niets . Bad .
Vrijdag, 13 . Hertenjagt bij la Muette, drie gevangen .
Zaturdag, 14. Jagt op klein wild ; 171 ftuks geveld .
Zondag, 15 . Vesper. Bad .
Maandag, 16 . Niets . Bad .
Dingsdag, 17 . Hertenjagt in de Loges (*) ; een gevangen .
Woensdag, 18 . Niets . Vorst . Bal .
Donderdag, 19. Jagt op klein wild ; 334 fluks geveld .
Vrijdag, 20. Wandeling in bet park to Meudon .
Zaturdag, 21 . Niets . Dooiweer .
Zondag, 22. Vesper.
Maandag, 23 . Hertenjagt in de Loges ; drie gevangen .
Dingsdag, 24. Jagt op klein wild to ChPvreloup ; 215
iluks geveld .
(*) In bet bosch bij St . Germain en Laye .
Ff2
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Woensdag, 25 . Niets . Bal .
Donderdag, 26 . Hertenjagt in de Loges ; twee gevangen .
Vrijdag, 27 . Niets .
Zaturdag, 28 . Jagt in de vlakte van Chambourey ; 246

fluks geveld .

Zondag, 29 . Vesper.
Maandag, 30. Hertenjagt in de Loges ; twee gefchoten .
Audientie der Ambasfadrice van
Dingsdag, 31 . Niets .

Zweden .
Om de beteekenis van bet woord Niets, hetwelk bet
geheele dagboek door zoo dikwerf herhaald wordt, wel to

vatten, neme men in aanmerking, dat hetzelve nergens gevonden wordt op dagen, wanneer de Koning op de jagt was .

Zoo leest men b . v. : Niets. Audientie. - Niets . Eerfle
hal ; dock nergens ftaat : Niets . .Tagt. - Niets. Een ge-

vangen . Hieruit blijkt, dat L O D E W IJ K XVI groot belang
in bet jagen ftelde .
Het dagb.oek wordt op gelijke wijze vervolgd . Men vindt

alleen twee uitzonderingen, alwaar de Koning van zijne ge .
wone kortheid afwijkt, en vrij uitvoerige aanteekeningen,
tot zelfs in kleine bijzonderheden, maakt aangaande de geboorte zijner twee kinderen, de Hertogin VAN A N G O UL A M E en L ODE W IJ K XVII, op den 19den December 1778

en den 22ften October 1781, maar welke, als waren bet
bulletins, veeleer die van cenen koel waarnemenden arts of
hoveling, dan van eenen vader fchijnen, ja waarin zelfs geen
zweem van gevoel to vinden is .
Wij gaan thans over tot bet jaar 1789, en geven een brokftuk nit bet dagboek voor de maand Julij :
Donderdag , 9 . Deputatie der Standen .
Vrijdag, 10.
Standen.

Niets.

Antwoord aan de Deputatie der

Zaturdag, 11 . Niets . Vertrek van den Heer N E C K E R .
Zondag, 12 . Vesper. Vertrek der Heeren M O N T M ORENCY, ST . PRIEST en LA LUZERNE .
Maandag, 13. Niets .

Dingsdag, 14 . Niets .
Woensdag, 15 . Zitting in de zaal der Standen . Te voet
naar huffs gegaan, enz . enz .
Dingsdag, 28. Niets . Het ongunflige weder belette mij

uit to gaan .
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Woensdag, 29 . Niets . Terugkomst van den Heer N E C K E R .
Donderdag, 30 . Niets .
Vrijdag, 31 . De regen verhinderde mij uit to gaan .

Hier wordt de boven gemaakte aanmerking bevestigd, dat
de Koning Niets aanteekende op die dagen, waarop hij niet
ter jagt was geweest, van hoe erniligen aard anders ook de
gebeurtenisfen zijn mogten, die er destijds voorvielen . Bij

den 14den flaat Niets ; alsof toen de Bastille niet beftormd
werd, en derzelver val bet Koningfchap niet op deszelfs
grondflagen deed fchudden ! Men moet zich verwonderen ,

wanneer men zijne aanteekeningen op den 5 en 6den October
1789 leest - op die verfchrikkelijke dagen, toen hij met de
zijnen van Yetfailles naar Parijs werd gevoerd door een
woedend gepeupel! Hij fchrijft eenvoudig :
Maandag, 5 . Voor de poort van Chatillon jagt op klein

wild , 81 fluks geveld ; door omflandigheden belemmerd, been
en terug gereden .

Dingsdag, 6. Afreize naar Parijs, ten half een . Bezoek
op bet fladhuis . Dien nacht gegeten en geflapen in de Toilerien .

Ook nit de maand Junij 1791 deepen wij iets mede , waaruit
men met verwondering ontwaart, hoe kalm, of moeten wij
zeggen hoe ftomp van geest de Koning to midden van een
woelend en oproerig yolk bleef. Offchoon toen zijne vlugt
uit Parijs, de reis naar Varennes en de terugreis naar de

gistende hoofdftad plaats had, hield hij nogtans zijne aantee .
ketringen in denzelfden geest, als blijkt nit bet volgende
Vrijdag, 17 . Niets .
Zaturdag, 18 .

Na half teen gereden in het bosch van

Boulogne .
Zondag, 19. Vesper .

Maandag, 20 . Niets .
Dingsdag, 21 . Vertrek van Parijs to middernacht . Aan-

gekomen en aangehouden to Yarennes, ten 11 ure des avonds .
Woensdag, 22. Vertrek van Varennes tusfchen 5 en 6
tire des morgens . Ontbijt gebruikt to St . Menehould. Aan
gekomenn to Chdlons ten 10` ure. Aldaar gegeten en geflapen
in bet voormadig Tntendants,huis .

Donderdag, 23 . Te half twaalf werd de mis afgebroken,

om bet vertrek to befpoedigen . Ontbijt to Chdlons. Des
middags gegeten to Epernay . Aan de haven to Brinfon de
Kommisfarisfen der Asfemblde sangetroffen . Te Dormans ge-
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komen ten 11 ure. Des nachts gegeten ; drie uren in cen'
leuningftoel geflapen .
Vrijdag, 24 . Vertrek van Dormans ten half ache. Des mid-

dags gegeten ce La Ferte fous-Jouarre . Ten 10 ure to Meaux
aangekomen . Des nachts gegeten en geflapen in hec Bis-

fchoppelijk paleis .
Zaturdag, 25 . Afgereisd van Meaux ten half zeven . Aangekomen to Parifs ten acht tire, zonder ons op to houden.
Zondag, 26. Niets . De mis in de galerij . Zamenkomst met
de Kommisfarisfen der l4sfemhlee .
Maandag, 27 . Niets .

Dingsdag, 28. Niets. Wei gedronken .

Woensdag, 29 . Idem .
Donderdag, 30. Idem .
De maand Julij 1791 heefc een algemeen opfchrifts

Nagenoeg Wets deze geheele maand door ; de mis in de galery. - Slechts op drie dagen ftaan bijzonderheden aan .
geteekend, welke wij mededeelen, omdat in deze maand de
krijgswet werd afgekondigd, en bloedige tooneelen ce Parifs
plaats hadden .
Donderdag, 11 . Medicijnen moeten gebruiken .
Woensdag, 17. Voorval op bet veld van Mars .
Donderdag, 18 . Medicijnen ten zes ure ; met de wei opge .
houden .
De twee laatfte maanden van bet dagboek zijn junij en
Julij 1792 . Dezelve moeten to meer belangftelling wekke-n,
daar tien dagen daarna de Koning met zijn gezin gevangen
werd genomen . Uit de aanteekeningen blijkt niet, dat L oD E W IJ K iets kwaads vermoed hebbe. Toen bet hem niet
meer vergund was Parifs to verlaten, om zich aan zijn geilefd vermaak over ce geven, fchreef hij nog veel meer, dan
gewoonlijk, bet woord Niets in zijn dagboek .
Junij 1792. - Vrijdag , 1 . Niets . Zaturdag, 2 . Niets .
Zondag, 3. Vesper . Maandag, 4. Niets . Dingsdag, 5 . Niets .
Woensdag, 6 . Niets . Donderdag, 7 . De mis gehoord, als
gewoonlijk . Vesper . De procesfe is in bet paleis gekomen ;
ik ben er niet bij geweest . Vrijdag, 8. Niets . Zaturdag, 9 .
Wandeling in den tuin . Ten negen ure den Zegen, Vertrek
van den Heer v E BATS . Zotsdag, 10. Vesper en Zegen .
Maandag, 11 . Niets. Zegen . Dingsdag, 12. Niets . Zegen.
Woensdag, 13. Niets . De Heeren R 0 L A N D, C L A V I E R en
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s E R V A N weggezonden . Donderdag, 14 . Vesper . Vrijdag,
15 . Wandeling in den tuin ten negen ure . Zaturdag , 16.
Niets . Affcheid aan den Heer D U M o U R I E z gegeven . De
Heeren C H A M B o N A s en L A J A R D benoemd . Zondag, 17.
Vesper . Benoeming van den Heer D E M o N T C I E L . Maandag,
18. Niets. Benoeming van den Heer D E B E A U L I E U .
Dingsdag, 19. Wandeling in den tuin ten negen ure . Woensdag, 20 . Voorval in de Tuilerien . Donderdag, 21, Vrijdag,
22, Zaturdag, 23 . Niets . Zondag, 24 . Revue van het zesde
Legioen in de Champs Elifdes. Ten elf ure Vesper en Zegen . Maandag, 25 . Na de mis wandeling met mijnen zoon
in den tuin, om de Nationale Garde to zien . Dingsdags,
26, en Woensdag, 27 . Niets . Donderdag, 28. Niets . Komst
van den Heer D E L A F A Y E T T E. Vrijdag, 29 . Vesper . In
de Champs Clifdes zou de Revue over het tweede Legioen
plaits hebben . Zaturdag, 30 . Nicts .
Julij 1792 . Zondag, 1 . Vesper . Terugkomst en voorcreffelijk gedrag van den Heer D E B A T s , wien ik de 512 . . . .
fchuldig ben . Maandag, 2, Dingsdag, 3, Woensdag, 4,
Donderdag, 5, en Vrijdag, 6 . Niets . Zaturdag, 7. Wandeling in den twin kwartier v66r negen . Zitting in de Natio.
nale Vergadering ten half drie . Te voet heen en terug gegaan . Zondag, 8. Vesper. Maandag, 9, Dingsdag, 10,
Woensdag, 11, Donderdag, 12, en Vrijdag, 13 . Niets . Zaturdag, 14 . Federatie in het veld van Mars . HIeengegaan
ten half elf ; her afleggen van den eed ten vijf ure . Teruggekomen en des nachts gegeten . Zondag, 15 . Vesper . Maandag, 16, Dingsdag, 17, Woensdag, 18, eu Donderdag, 19 .
Niets . Vrijdag, 20
. Niets . De eed afgelegd door de Heeren
B O U C H A G E en CHAMPION . Zaturdag, 21 . Niets . Een
onverwacht alarm des namiddags . Zondag, 22 . Vesper . Maandag, 23 . Wandeling in den ruin ten half negen . Dingsdag,
24, Woensdag, 25, en Donderdag, 26 . Niets . Vrijdag, 27 .
Niets . Den ganfchen dag op mijue hoede . Zaturdag, 28 .
Niets . Zondag, 29 . Vesper. Maandag, 30, en Dingsdag,
31 . Niets .
Zoo verre loopen de aanteekeningen van her dagboek . -In 1775 nam LO D E W IJ K XVI de gewoonte aan, jaarlijks
een overzigt van het gebruik, dat hij van zijnen tijd gemaakt had, op papier to brengen . Hij zette dit geregeld
voort tot aan her einde van 1791 . Hij telde op, hoe vele
malen in een jaar hij uitgegaan -- hetgeen bij hem gewoon-
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Hilt beteekent : op de jagt gegaan
was, celkens met opgave
der plaats, hoe vele jagten op hercen en hoe vele op wilde
zwijnen e nz . er hadden plaats gehad, hoe dikwijls en waar
hij buiten des middags en des avonds gegeten, hoe vele dagen hij op reis --- dat wil zeggen, hoe vele nachten hij buiten
Parijs of Perfailles, en waar hij die doorgebragt had . Zoo
ftaan op bet jaar 1775 als flotfotn opgeteekend 72 hertenjagten, 14 zwijnenjagcen, 27 reejagten, 4 houraillerien, of jagten met kleine honden, 58 jagten met fchietgeweer . Hij had
3 kleine en 1 grooten pleiziertoer gedaan, en 21 maal op
de jags des middags , 13 maal des avonds gegeten . -- Ook
hield hij naauwkeurige aanteekening van alle zijne uitgaven ,
tot in kleinigheden . Zoo vindt men b. v . : Poor een horlogieglas 12 fous. flan T E S T A R D, voor briefport , 9 fous .
Poor een vel papier 4 fous . flan L'E P I N A Y , voor mij
verfchoten, 4 fous 3 deniers, enz . Eene font in her rekenen
kon hem bijna wanhopig doen worder. Hij noteerde zelfs
de bijzondere geldfpecien . Hij maakte voorts aan bet einde
van elke maand op, hoe veel gelds hij in den loop derzelve
had gewonnen of verloren . Op bet einde van October 1779
flaac : In het fpsl verloren 59,394 livres . Gewoonlijk bleef
echter winst of verlies beneden de 1000 en meestal beneden
de 500 francs . Bovendien fpeelde hij in de loterij, maar niet
hoog, offchoon hij dikwerf won .
De grootfte en bij herhaling meest voorkomende foramen
zijn die, welke de Koning aan de Koningin ter hand ftelde of
voor hare re'kening betaalde . Op den 27ften December 1776
ftaat : flan de Koningin gegeven 25,000 Uvres, en in eene
noot : Deze 25,000 livres maken den eerften termijn uit der
fon: van 300,000 litres, welke ik beloofd heb binnen zes jaren
met de rente van het kapitaal aan B OE H M E R to betalen
voor oorhangers, die de Koningin voor 348,000 livres gekocht
en waarop zij reeds 48,000 livres betaald heeft . Op den
18den Februarij 1777 vindt men deze aanteekening : Poor de
Koningin, in mindering op de 162,000 livres, die zij voor diamanten armgespen fchuldig is , 24,000 livres betaald . B 0 E HNIER was de hofjuwelier, dezelfde, die later de zoo beruchte collier leverde .
M A L E S H E R B E S en D E S E Z E verdedigden met veel welfprekendheid den gevangen Koning . Hadden zij, in plaatfe
daarvan, zijn dagboek voorgelegd aan zijne regters en aan
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bet Volk, waarop zij zich beroepen wilden, misfchien ware
die geregtelij ke moord voorgekomen . L o I) E w IJ K XVI was
Been flecht mensch ; maar dat hij weinig gefchiktheid had,

om to regeren, blijkt ten duidelijkfle uit zijne eigenhandige
aanteekeningen . Ongelukkig een yolk, wanneer bet geboorteregt eenen Vorst op den troon plaatst, die zijn grootfle
vermaak in de jagt vindt, en verder zoo veel tijds met beu .
zelingen doorbrengt !

BEZOEK VAN POMPEJI BIJ TOORTSLICHT .

(Uit bet Engelsch.)
Sinds nagenoeg vijf Eeuwen putteden zich de Geleerden van

Europa uit, om bet huifelijk leven der Ouden to doen ken-

nen ; om to doen zien, hoe de s c I P I o's , de CAT 0'S , de
c I c E R o's , de s E N E C A'S geleefd, geflapen en gegeten hebben . De Oudheidkenner zette onvermoeid en onophoudelijk
zijne geleerde nafporingen voort, en nog was de juiste vorm
der Romeinfche weegfchalen niet bepaald opgegeven 1 Meer

dan een Geleerde had zich de tering op den hals gehaald ,
met bet uitgewischte opfchrift of bet jaartal van een muntfluit to herflellen of to bepalen . Toen men nu, over bet oude
Rome, veel inkts gefpild, en eene menigte boekdeelen had
uitgegeven , kwam , op bet onverwachtst, bet coeval de nij .
vere Oudheidkundigen to hulp . Eene Romeinfche flad, eene

van die, welke Griekfche befchaving met al flare weelde had
verfraaid, Herculanum, door de hedendaagfche Romeinen opgedolven, herrees eensklaps voor de oogen van bet verbaasde
Europa . Zestien Eeuwen was de flad van H E R C U L E S
begraven geweest onder jodenlijm en lava . Het dekfel van

deszelfs graf was digter en vaster dan koper ; jodenlijm en
zand, ineengefmolten, hadden betzelve verzegeld, en niet
dan met de uiterfe infpanning gelukte bet, een' fchouwburg op to delven, thans bet voorwerp der algemeene nieuwsgierigheid .

Weinig tijds daarna bragten andere uitgravingen eenige dee-

len van eene andere flad aan bet licht, alleenlijk bedolven onder asch , flekken en fleenen, door de uitbariling

des volkaans opgeworpen : bet was Pompeji, verder van den

Vefuvius of gelegen op de helling van eenen heuvel digt bij
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de kust. Deze clad, gelijk ik reeds to kennen gaf, weed niet,
gelijk Herculanum, verwoest door een' brandenden en flroo-

menden zondvloed : asch , en geen lava, vernielde haar . Hoe
groot was de algemeene verbazing, torn de fteeds voortgaande opdelvingen beurtelings flraten, voetpaden, huizen, de
fporen van rijtuigen en derzelver wielen, palcizen, andere gebouwen , baden , fchouwburgen , kortom de ganfche flad blootleiden !

De ontdekking van Pompeji werd eene bron van for-

tuin voor dit eenzaam gewest . Reizen werden ondernomen ,
alleen met oogmerk om bet geraamte dier aloude ftad to
zien . Bouwkundigen beproefden om flrijd de ideate herftel-

ling dier paleizen, van welke flechts eenige brokflukken waren overgebleven , dier amphitheaters , wier trappen in puin
lagen . Eenige der fraaifle werken, welke oudheidkennis en

graveerkunst in zestig jaren opleverden, zijn aan Pompeji
gewijd . De onbeduidendile overblijffels, bet meest gewone
huisraad , wat men op de eenzame ftraten der Grieksch-Ro-

meinfche ftad vond, werd in bet Mufeum to Napels bewaard .
Men befchreef dezelve met naauwlectende zorgvuldigheid ;
en de gevolgtrekkingen dezer fludie weerfpraken dikwijls den
arbeid der Oudheidkundigen. De Dichters bezongen Pompeji ;

de vrouwen zelve vonden behagen in deze zonderlinge en
eenigfoorcige overblijffels van de huifelijke gewoonten der
Oudheid . En nog zeer onlangs waagde bet een hedendaagsch
geliefd Romanfchrijver (B U L W E R) , Pompeji to kiezen tot
bet tooneel zijner verdichting, en onze leesgezelfchappen to
vergasten op bet verhaal van bet lot eener ftad, welke, terwiji hare bewoners flieepen, verzwolgen werd door de ftuip-

trekkingen van den Vefuvius.
Sinds lange flond het beeld van Pompeji in mijne verbeelding geprent, en zoodra ik Italie betrad, was mijn vurig
verlangen op Napels en den Vefuvius gevestigd . Drie dagen

na mijne komst aldaar deed mij bet toeval een' Duitften
Prins ontmoeten, then ik in Beijeren had leeren kennen, en
met wien ik foupeerde. Weldra verkreeg ooze bekendfchap
zelrere getneenzaam- en vertrouwelijkheid, to opmerkelijker,

daar den Prins mijne zeer liberate grondbeginfelen niec onbe-

kend- waren gebleven . Toen nu bet gefprek viel op Pommpeji,
vierde ik in Pier geestdrift vrijen teugel ; en mime begeerte,
om deze belangrijke overblijffels der aloudheid, voor onze

dagen als doer een wonderwerk bewaard gebleven, to bezigtigen, deed eene zoo levendige werking op den Prins, die
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mijne zucht voor de oudheidkunde deelde, dat hij , van tafel
opftaande , fprak : „ Zoo gij wilt , zullen wij op ilaanden
voet die wereld der dooden gaan bezoeken bij toortslicht
en to midden van den nacht, en er ons begonnen fouper ten
einde brengen. De wegwijzers, met hunne fchreeuwende item*
men en hunne hebzuchtige welfprekendheid , zouden flechts
uwe begoocheling vernietigen . De eerfte maal, dat ik deze
heerlijke ruinen bezocht, walgde het mij, aan een' gemeenen
kerel cijnsbaar to zijn, die mij geene enkele gewaarwording
vergunde, zonder dezelve to bederven door zijne eencoonige
babbelarij en zijne van buiten geleerde ellendige fprookjes .
Ik was toen vergezeld van een' onnoozelen Neurenbergfchen
ftudent en eene Engelfche kamenier, welke haren groenen fluijer niet eens ophief, en hier niets anders zag dan
oude keldermuren . Ontwijken wij zulk vervelend gezelfchap ; laat ons Pompeji als dichters gaan befchouwen . De
bedienden zullen hunne korven met mondbehoeften vullen,
en met wijn, die evenwel den ouden Falerner niet zal evenaren . De Koning van Napels heeft mij eene eerewacht verleend , die ons zal vergezellen en de toortfen dragon . De
nacht is fchoon ; de Mei .maan fchenkt ons haar zacht licht,
hetwelk zoo wel ftrookt met de aanroeping eener goede Toovergodesfe, die ons hare befcherming niet zal weigeren . Wij
zuilen het palels van een' Bier voormalige grooten binnentreden ; wij zullen ons in het bezit itellen van diens feestzaal ~
aan het vermaak gewijd, en onze offeranden aan B A G C H U s
zullen daar, onder de eenzame gewelven, den wedrgalm der
weelde en des vermaaks doen hooren, die er in geen zeventien Eeuwen heeft geklonken !"
Ik nam het aanbod gretig aan . Wij waren met ons zesfen.
Den ganfchen dag had de zon , als beheerfcheresfe , den zuidelijken hemel daorloopen , wiens fchirterende helderheid
geene enkele wolk benevelde . Op eenen warmen fchemvr_
avond, zoo als Italie alleen dien heeft, en dien flechts een
C L A U D a L 0 R R A I N weec to malen, volgde een heldere,
doorfchijnende nacht , fchooner nog dan de dag zelf . Voor_
gelicht door ooze hars-flambouwen, trokken wij door Portit1,
Retina en _,Tree del Creco . Na eene menigee wijngaarden en
tutnen to zijn doorgegaan, en dikwijls het hoofd to hebben oftkgewend near de- cilanden Ifchia en Capri, die aid nit zee oprezen, en wier vehevenhedenm in den manefchijn flikkerd' ,
berelkteii wij , op 12 tnijien afflands van Napels, bet huisje,
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door den hoofdopzigter der werken bewoond . Hier vertoefden wij, en beftegen her Italiaanfche terras dezer woning,
ten einde her uitzigt over her omringende landfchap to genieten .
Eenige glazen overheerlijke lacryma-Christi, ons door den
bewoner gefchonken , verlevendigden den moed der reizigers, die zich in bet gewest der verledenheid en der verbeelding gingen verplaatfen . De hoogverheven Titan wierp
een' roodkleurigen rook uit . Onze geest verhief zich meer
en meer, en onze dichterlijke voorftelling leende aan alwat
ons omringde eene geheimzinnige tint, in overeenkomst met
her oord, dat oils verbeidde . Trapswijze verduisterde de
maan, en myriaden iterren ftrooiden hare vonken door bet
azuur des hemels . Wij togen door nog eenige wijngaarden,
en, vergezeld van een klein beer van Lazzaronis, die dag
noch nacht iets to doen hebben, en van toorisdragende wachten, bereikten wij her kleine houten traliehek , hetwelk tegenwoordig de flad der dooden affluit .
De foldaten, die, in hun wachthuis , belast zijn met her
bewaken der overblijffelen, bewezen ons krijgsmans - eere .
Her kletteren der geweren was her laatfte gedruisch, dat ons
aan de levende wereld herinnerde : wij traden in de ftraat der
Graven - een zeer gepaste toegang, om den bezoeker voor
to bereiden tot de plegtige flute der onbewoonde flad . Gekist , als 't ware , in de omringende ophooping van grond
ter wederzijden, geleidt zij zelve naar bet gebied van den
dood, maar van een' lagcbenden en Heldenfchen dood . Op
her mariner der graffteden blonken van alle kanten bloemen
in marmer , wel bewaard geblevene festoenen , bevallige beelden . Welke herinneringen ! welk eene les ! de meeste huizen
zijn verwoest, de graven beftaan nog, en die graven gelijken
paleizen . Ziehier dat van s C A U R U s , en verder dat van
De ronde tombe, waarvan men
CAL V E N T I U S QUIETUS .
niet den opfchrift heeft kunnen ontcijferen, trof ons alien
door hare ongemeene fierlijkheid . Wij bezagen naauwlettend
eenige dezer beeldhouwwerken . In de lustplaats van de
overwinnaars der wereld had de dood zelf eene feestelijke
houding. Overal Olimpifche fpelen , lagchende beelden , herInneringen des vermaaks en der weelde . Hier breede nisfeti,
in welke bedrukte bloedverwanten hunne droefheid kwamen
botvieren ; daar altaarbrokken, deuren met bloemwerk verfierd ,
door welke wij in de graf kelders drongen ; verderop werkelijke tempels, aan de gedachtenis der dooden gewid, waar-
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in deRomeinfche rouw een grootsch karakter vertoont ; elders
een triclinium , zaal voor bet doodenmaal ,, waar dezulken
bijeenkwamen, die de gedachtenis der afgeftorvenen wilden
vereeren, en drankoffers aan derzelver fchimmen plengen . In
een' ruimen grafkelder, welks donkerheid onze toortfen
naauwelijks konden verdrijven, ftonden eenige urnen nevens
elkander, wier marmer ons tegenblonk : de belangrijkitevoorwerpen, aldaar gevonden, waren reeds naar het Napelfche
Mufeum overgebragt .
Aldus meldde zich de geheimzinnige lad bij ons aan ; en
telkens meende ik, op eene tombe, een' Romeinfchen Raadsheer van den alouden tijd to zien overeind itaan, met zijnen
tabbaard door den wind bewogen en zijn gebiedend handge_
baar . Op een praalgraf ftelden zeer fraaije bas-reliefs een
gevecht van zwaardfchermers voor ; en de diepe fchaduw
derzelven, de beelden fcherp doende uitkomen, gaf aan bet
geheel eene buitengewone kracht . Te midden van deze dubbele geestbezwering (fantasmagorie) van dood en nacht,
naderden wij bet grafgefteente van A R R I U S D I O M E D E S .
In bet gezigt van hetzelve beyond zich bet prachtig Iusthuis diens mans, wiens naam, hoewel geen historisch belang wekkende, al de ruinen overleefde, en to midden der
algemeene verwoesting gefpaard bleef. Maar, welk ook uw
beroep, uwe zeden en uw karakter mogen geweest zijn, gij
bezat rijkdom, die alles afdoet! Ziedaar nog rijen afzonderlijke, overeindilaande kolommen ; ziedaar verwonderlijk fraai
fchilderwerk en arabesken, fresco's van den tijd van Keizer
T I TU s , en die door den Pefuvius niet zijn aangeroerd ; ziedaar wijnkruiken (amphoren) als in flagorde gefchaard in uwe
onderaardfche kelders, en heerlijke overblijffels uwer baden,
eenen Koning waardig ; ziedaar uw atrium en uw triclinium!
Hier ftaat uwe tuinpoort, bij welke men twee geraamten
vond , een van welke nog den fleutel vasthield , reeds in bet
Plot geftoken, en gereed om denzelven om to draaijen ter
ontvlugting ; bet andere op den grond liggende naast een' zak
met goud en eenige zilveren vaten . Ongetwijfeld poogde de
beer des huizes, gevolgd van een' ilaaf, bet algemeene noodlot to ontkomen ; hij vlugtte, terwijl zijne dochter en overig
gezin eene wijkplaats zochten in de onderaardfche kelders
des gebouws . Men weet, dat derzelver geraamten gevonden
zijn, en dat de vorm van den boezem eener jonge vrouw,
in de heete en vervolgens verharde asch, in welke zij om-
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kwam, als 't ware afgegoten, de werklieden, die deze katakomben opdolven, met verbazing vervulde . Zij bragten de.
zelve naar Napels, welks Mufeum thans al deze overblijffels
bezit. Arme jonge dame! hare gouden en zilveren verfierfels bezaaiden den grond , en de afdruk barer fchoonheid
beftaat nog, na verloop van zeventien Eeuwen, als bewijs
van den ijfelijken dood, then zij flierf!
Uit de villa van n I o M E D E S , bet laatfte huis der voorfad, traden wij de ftad zelve binnen . De enge ftraten ; de
overblijffels der muren, wier fcherpe, onregelmatige lijnen
zich aan den hemel afteekenden ; de voetpaden, finds zoo
vele Eeuwen onbetreden ; de uitgedroogde fonteinen ; de
pleinen, certijds bezocht door eene, bet vermaak najagende
bevolking ; de brood- en banketbakkers winkels ; de gaarkeukens, wier ongerepte fornuizen nog op kalanten fchijnen
to wachten , -- dat alles , door onze toortfen half verlicht ,
trof achtereenvolgend onze opmerking : hier woonde een wagenmaker, daar een fmid, ginds een beeldhouwer . Ongelukkige kunftenaar! zoo hij de maker is van deze frizen, dan
was hij een man van talent ; deze opgegravene brokftukken
kenmerken een' bekwamen beitel ; deze bloemkranfen zijn
met eene bevallige ftoutheid gevlochten . Het uithangbord
zijns winkels werd ongelukkig door den tijd niet gefpaard ;
maar hij bewaarde, daar naast, eene geit van gebakken aarde, die een melkhuis fchijnt aan to duiden.
Dit deed
hij desgelijks de kruiken vol olie, welke den winkel van
beider buurman ftoffeerden . De ronde kringen of indrukfels dhr vaten zijn op de toonbank nog to zien ; bet toeval
heeft aan de kruiken van een' koopman in olie vergund de
eeuwen to verduren, en zulks geweigerd aan de werken van
Wij zetteden den voet
T I T U S L I V I u s en van TACIT U S!
op eenige dwarsfteenen, befemd tot gemak der voetgangers,
die de ftaat wilden overfeken . De rust der fad, de diepe
ftilte rondom ons hadden niets, dat verwondering wekte :
al de inwoners fchenen nog to flapen ; en wij, met onze
bedienden, onze toortfen, onze wacht, onze korven met
wijn en fpijzen, wij geleken eenige jonge lichtmisfen, die
den nacht in den dag verkeerden ! Deze begoocheling werd
nog verfterkt, toen wij de faande geblevene zuilen en kolommen, bet mozaikwerk van binnen, en bet woord falve
voor den ingang der huizen van nabij befchouwden . Dus
naderden wij bet groote gebouw, het huis van $ A L L US -
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T I u s genoemd . Onze Vorften zelfs zijn niet zoo

wel

ge-

huisd : er is racer fmaak , meer kunst, eene meer uitgezochte
weelde in dit huis , dan in al de overige van Pompeji. Ik
verbeeldde mij in den voormaligen bewoner een fchatrijk man,
vriend der letteren en der weelde, die, het gedruisch van

het forum moede, zijn vermogen had to koste gelegd aan
het verfraaijen dezer bevallige wijkplaats . Hij had eene eetzaal in zijnen tuin ; dezelve was ais overdekt door een' wijngaard met deszelfs ranken ; eene kleine ronde tafel in het

midden, en rondom rustbedden, op welke de gasten waren
aangezeten ; ter zijde eene fontein ter koeling van den wijn.
Het fchijnfel onzer flambouwen gleed langs de marmeren muren, nu eene kroonlijst, dan een' pilaar verlichtende, of aan

den fomberen achtergrond beelden van Nimfen en Muzen ont-

rukkende ; boven ons de blaauwe hemel ; op eenen affand
de Vefuvius, gekroond met eene roode kolom, die overdag
niet dan eene kolom zwarte asfche fcheen .

Wij betraden het venereum , of geheim boudoir, van den
weelderigen S A L L U S T I U S . Ben vierkante zuilengang omgeeft een' kleinen tuin ; deszelfs wanden waren eertijds bekleed met zwart marmer, met goud ingelegd . In een der aan-

grenzende vertrekken heeft men de overblijffels van eenebedfponde gevonden, benevens een vrouwegeraamte, verfierd met

hals- en armbanden, alsmede drie of vier geraanlten van flaven . Ongetwijfeld was het eerfte de dame des huizes, wie ,

met hare ter hulpe toegefnelde bedienden, bier de ijfelijkfte
dood verraste . Hoe vele hartverfcheurende tooneelen hadden
er plaats , welke de Gefchiedenis niet heeft kunnen vermelden!

Hoe vele trekken van grootmoedige zelfopoffering en

van laag egoisme hebben deze onverwachte ontzettende omkeering gekenmerkt ! Deze en dergelijke voorftellingen vermengden zich in onze opgewekte verbeelding met de weel .

derige en dartele beelden, welke het verblijf van S A L L U ST I U S en dat van den Bouwheer P A N S A, hetwelk wij
vervolgens bezochten, in ons verlevendigden . Ik zag in het
Napelfche Mufeum de fpiegels, zilveren en gouden vaten,

candelabres van groote waarde, heerlijke ftandbeelden, enz .

welke deze beide woningen verfierden . Ik wenschte, dat de
Ironing van Napels eens eene dezer aloude Romeinfche woningen deed herftellen ; dat hij de zuilenrij van het atrium
oprigtte, en aan de arabesken, welke de wanden bekleeden,

derzelver oorfpronkelijke frischheid hergaf. Ik wenschte,
dat het impluvium en de fonteinen met zuiver water werden
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gevuld ; dat men bet altaar der Huisgoden in deszelfs luister,
en bet flavenvertrek en de breede gordijnen of parapetasmata,
welke de binnenkamer van de groote zaal fcheidde, waar de
talrijke befchermelingen bet ontwaken huns patroons verbeidden,
herftelde . Hoe gemakkelijk ware bet , met behulp van eenige
kunstkenners , bet ganfche ftoffelijke leven van een' Romeinfchen Sybariet van nieuws daar to ftellen! Meubelen, keukengereedfchap, amuletten - niets ontbreekt er. Een enkel bezoek
in zulk een huis zou over de oude wereld grooter licht verfpreiden, dan al de werken van C A N T E L L I N u s en J U S T U S
L I P S I U S . De Bouwheer P A N S A leefde in nog grootfcher
Grant, dan S A L L tJ S T I U S : met zijn paleis waren verfcheidene winkels verbonden, welke hij ongetwijfeld verhuurde,
en die hem zeker goede rente gaven (*) . Hetzelfde Napellche Mufeum, hetwelk op zijne beurt al de merkwaardigheden van Pompeji verzwolg, bevat thans de kist, waarin de
penningmeester de opbrengst der openbare belastingen en inkomften bewaarde. Eene opmerkelijke bijzonderheid verbindt
zich met de ontdekking dier kist . Het fchijnt , dat , kort na
de noadlottige uitbarfling van den Vefuvius, een Ponpejisch
inwoner, aan de ramp ontkomen, op de gedachte viel, in
den grond to graven , in de hoop van tot de plaats to geraken, waar de openbare fchatkist flond . Ongetwijfeld befteedde hij verfcheidene jaren tot dezen arbeid, en bediende
zich vooral van den nacht, om geene opmerking to wekken .
Toen hij nu de voorgenomene uitgraving had ten einde gebragt, ontdekte hij, dat de door hem gekozene rigting niet
de juisce was, en dat zijn put uitliep op een vertrek naast
dat, waar de fchat bewaard werd . Maar hij gaf den moed
niet verloren, en doorboorde eenen muur, door welken hij
in de fchatkamer wist to dringen . Zijne volhardende heb(*) Een grooc deel der archiven van dezen bewindsman
zijn wedergevonden, maar zoo vast aaneenverbonden en gekleefd, dat men wanhoopt dezelve ooit to zullen kunnen lezen . Welk een licht zou daardoor verfpreid worden over
bet fledelijk beftuur der Romeinfche fteden ! Om eenig denkbeeld to geven van bet aanbelang van Pompeji, halen wij
een biljet van verhuring aan, gevonden in de puinen dezer
flad, bij hetwelk JULIA FELICIA, dochter van SPURIUS,
voor den tijd van vijf jaren, hare goederen in huur aanbiedt ,
beflaande in een bad en negenhonderd winkels .
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zucht werd beloond : tijdens de jongile opdelvingen, vond
men op den grond , waar finds zeventien Eeuwen de kist
flond , niets dan eenige goudflukken , welke tusfchen de me-

talen platen waren gegleden , waarmede de bodem was bekleed .
Wij gingen met onze toortfen in al de ledige huizen, in
die van M E L EA G E R en der Nereiden ; namen, aan dezel-

ve gegeven , bij gebrek van beter . Nu trok het doorfchijnende van een masker, in albast uitgehouwen, dan bet
aloude mozaikwerk, na zoo vele Eeuwen nog fchitterende
van frischheid, onze aandacht . Eindelijk bezigtigden wij de

Taverne (de kroeg), en vonden er niet dan onreine voorwerpen, herinneringen aan gelneenevolks - losbandigheden ,
fchilderijen, verbeeldende zuippartijen van foldaten en ma-

trozen . Vervolgens, een' twin doorgaande, fraaije zalen,
naar 't fchijnt beflemd voor meer verfijnden wellust . Overal
leven, overal weelde en dartelheid op den voorgrond dezer
groote en geweldige omkeering ! 1k merkte op, dat de klee-

dij der boeren , zoo als de fchilder die op de wanders der
kroeg heeft gemaald, veel gelijkheids heeft met die der he .
dendaagfche Napolitaanfche visfchers en bQeren .
Bij her
eigenlijke yolk handhaven zich de overleveringen van klee-

ding, taal, en zelfs van denkwijze, het volflandigst . De kiel
der Gaulers dekt nog de fchouders der Franfche landlieden
de kap der drinkers van Pompeji wordt nog heden ten dage

gedragen op al de kusten der Middellandfche zee : 't is de
gewone muts der matrozen.
Vermoeid van den langen togt, zetteden wij ons eindelijk

neder in een ruim huis, onlangs ontdekt onder het opzigt
van den zoon van G O T H E , en door de Cicerones (gidfen)
gedoopt : Huis van G o T H E. Daar vindt men dat fraaije
mozaik , volgens de Oudheidkundigen voorflellende den veldflag van den Granicus en de vlugt van D A R I u s . Het hedendaagfche vernuft heeft niets voortgebragc, zoo vol uitdruk-

king en grootschheid! Wij konden ons niet verzadigen in
het bewonderen van de zegepralende en trotfche hooding des

overwinnaars en van de fombere onderwerping des overwon_
nelings, de verfchillende groepen, met groote kunst ver .
deeld, en die levendige kleurmengeling, dat ceuwig leven
eetls tafereels van marmer, hetwelk de zon kan veranderen

noch de vochtigheid bederven .
Sinds geruimen tijd verkeerden wij in bet gewest der Too .
vergodinnen ; de begoocheling werd thans verdreven door
MENGELW . 1835 . NO . 9.
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bet geraas des porfeleins, der flesfchen en glazen, door de

bedienden uitgepakt, en bet gerucht van bet opllaan der
etenstafel ; welk een en ander ons tot de grove wezenlijkheid terugbragt . De lange wandeling en de nachtlucht had .
den onzen eetlust opgewekt en gefcherpt . De Champagneen Rhijnfche wijn fchuimden ; en, zonder ons to bezwaren,
of de fchimmen der L u C U L u S S E N en A P I C I U S S E N van

voorheen op onze koteletten en onze macaroni Diet veelligt
met medelijden nederzagen, deden wij bet nachtelijk maal

eere aan : 't was een waar doodenmaal, als gehouden op de
grensfcheiding der levenden en dooden . Weldra, door den
wijn opgewekt, plengden wij dies ter eere van den gastheer

van weleer, en dronken op diens gezondheid .
Thans begaven wij ons andermaal naar bet Forum en bet
Amphitheater. Wij doorliepen de enge ilraten, aan welke

de Ouden de voorkeur gaven, omdat ze de voetgangers tegen
de hitte des dags befchermden . Wij zagen er de fporen der
rijtuigen, die bet voorkomen hadden, alsof ze gisteren gemaakt waren . Wij kwamen aan bet Forum, dat brandpunt
der aloude befchaving . Hoeveel paleizen in gruis ! hoeveel

tempels in pain! Wij vonden er de overblijffels van alle
gebouwen, welke voor een befchaafd yolk behoefte zijn .
Lang vertoefden wij bij den tempel van VENUS, bij de
fraaije zuilenrij en de marmeren trappen, eertijds geleidende
naar bet altaar der Godinne, doch thans verbroken en onbruikbaar. Wij wendden bet hoofd om : verwonderlijk tafereel! eene lange reeks van witte kolommen teekende zich of

aan den horizon, groote zwartblaauwe fchaduwen op den
grond werpende ; vervallene muren, wier onregelmatige lijnen

de maan verzilverde ; ondermijnde voorgevels , die als fpoken
zich vertoonden ; en overal op den bodem Ionisch lijstwerk,
befchadigde kapiteelen enz . enz ., bedekt met dat mos,
zoo heilloos voor de rumen, welke bet bemagtigt . Wanneer
een van ons gezelfchap ons voor een oogenblik verliet, en
hij dan opdaagde nit de duisternis, welke hem omgaf, fcheen

hij ons een wezen uit de wereld der geesten, die de tegenwoordige kwam bezoeken!

Ik zat op een brokfluk eener zuil van bet Forum, toen
mijne medgezellen mij nit mijne mijmering opwekten, om
mij naar den kant van bet Amphitheater to vergezellen . Het
heerlijk gebouw fcheen bij bet maanlicht nog groocer en on-

gemeener, Wij traden in bet renperk : van hier verhieven
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itch rondom ons de cirkels dier breede en ontelbare opklimmende banken, die we! bewaard waren gebleven ; daar bo .
ven waren groote bogen , die aan bet azuur des hemels en
bet zachte licht doorgang verleenden ; terwiji de maan zelve,
op oneindigen affland als opgehangen , tot nachtlamp verftrekte aan bet binnenfle des renperks, hetwelk zij met haar
blaauwachtig fchijnfel beftraalde . Het midden des ftrijdperks,
vijftien voet diep in den grond , was alzoo beneden de naastbijzijnde banken , en dit beveiligde de aanfchouwers tegen
alle gevaar . In bet middelpunt des flrijdperks flond eertijds

een altaar, aan D I A N A Of P L U T O gewijd, maar nog meerdere malen aan J U P I T E R , befchermer van Latium , eene
Godheid, alleen door menfchenbloed to bevredigen . Ben
aantal holen, hetzij aan bet uiteinde, hetzij onder bet Am-

phitheater, diende tot doorgang, zoo we] van de wilde beesten, welke men bij duizenden op dit bloedig tooneel om-

bragt, als van den flortvloed van water, hetwelk fomw!jlen

bet renperk in een groot meer herfchiep, waarop fchepen
tegen elkander flreden . De hokken, welke de wilde of
vreemde dieren bevatteden, waren geplaatst onder de banken .
Van bier kwamen beurtelings flruisvogels, wilde zwijnen,
elefanten opdagen . Rui'nen bedekten dit Amphitheater, waarop
NERD eertijds flof van vermiljoen, borax en goud deed flrooijen . Dikwijls wafemden verborgene bakken, door middel van

onder de trappen doorgaande pijpen, welriekende geuren, die
als een dauw op de aanfchouwers nederdaalden . De fland .
beelden zelve, die bet Amphitheater verfierden, fchenen

reukwerk to zweeten ; wolken van wierook bezwangerden
de lucht ; en, wanneer de zon zich met hare gloeijende flralen
wapende, dekte een groote fluijer, die zich boven aller
hoofden uitbreidde , en wier zamenitelling de bedendaagfche
werktuig- en oudheidkundigen vruchteloos hebben getraebt
na to fporen, de ganfche vergadering . Zoo veel weelde,
zoo veel wellust ten behoeve eener hebbelijke wreedaardigheid! Daar toch was bet, dat, op een' wenk des yolks,
de zwaardvechter den zwaardvechter om hals bragt, en hij,
zoo hij zich van zijne rot niet kweet met zekeren zwier

van vormen, met de bevalligheid , door bet moordenaarswetboek voorgefchreven, werd uitgefloten !
Wij bezochten achtervolgens de beide andere Theaters,
waar voor 't minst zulke bloedige herinneringen ons niet pijnigden . Ook daar, gelijk in bet Amphitheater, hadden de
Gg 2
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vertooningen onder den blooten hemel plaats (*) . Welk eene
weelde! Welk een rijkdom! Welk eene uitwerking moeten

eertijds die kolosfale flandbeelden van wit mariner, die candelabres droegen, gedaan hebben! Hoe moot de fem, de
koperen pijpen, waarmede het masker der Acteurs voorzien

was, doorgaande, geklonken hebben door deze uitgebreide
ruimte! - De tempel van Isis ontving nu ons nachtbezoek .
Wij zaten op de vervallene trappen des ouden heiligdoms
neder, toen de dageraad zich aan den hemel verkondigde
door breede lichtfrepen, die den horizon doorfneden . De
toortfln verbleekten .
Nog eenige glazen Rhijnfchen wijn
geplengd, en dan het laatst vaarwel gezegd aan de fad der

verbeelding! Ziedaar reeds de moderne berline en de gegalonneerde lakkeijen ! De verbeelding zwijgt ; het verledene
De roode zuil van den hefuvius verandert in
verdwijrt .

eene kleine grijze rookwolk . De frischheid der morgenlucht
roept ons terug in de wereld der leventden . Wij befijgen
's Prinfen rijtuig, en keeren naar Napels, gedompeld in
die verdooving der gedachten, in die afmatting naar ziel en

ligchaam, onvermijdelijke wederwerking van alle levendige
vermaken en buitengewone opwekkingen .

(*) „

Sommige Oudheidkundigen (zegt de Franfche Ver-

• taler van dit fuk) beweren, dat hetThedtre-Comique over„ dekt was . -

Verwondert zich veelligt iemand over het

• groot aantal gedenkteekens , in dit verhaal befchreven, zoo

„ wete hij , dat de opdelvingen gedaan zijn in de fraaifte
„ wijken van het aloude Pompeji . Deze opmerking wordt
„ bevestigd door de jongfle ontdekking van een zeer groot
• particulier huis , nog veel kostbaarder dan die , waarvan de
„ Engelfche Schrijver gewaagt . Drie tuinen, vijvers, zui-

„ lenrijen en gangen, met heerlijke fcbilderijen, waren de
„ voornaamfte fieraden dezer woning ."

NIEUWE ONTDEKKING

VAN EENE GROEP EILANDEN

IN DE ZUIDZEE .

D e eilanden in de Zuidzee hebben iets ongemeens ,

dat de
reizigers treft en boeit . Met bijzonder genoegen bezoekt
men deze gelukkige verblijven , die in den onmetelijken Oceaan verfrooid liggen . Op eene aangename wijze rust men
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char uit, verre van de bemoeijingen en beroeringen der oude

wereld. Dat eenvoudige leven bekoort denbefchouwer . De
zeevarenden fchijnen in hunne betrekkingen tot die eilanders
den invloed van zoodanige verandering zeer levendig to ontwaren . Aan range ontberingen en vermoeijenisfen gewoon,
verkwikken zij zich op deze lagchende eilanden, en kunnen

bet gevoel van dankbaarheid niet onderdrukken . Hebben zij
aan de inboorlingen de weldaden en gebreken der befchaving doen kennen, zij drongen die geenszins met geweld op,

en bier ten minile deed de overwinning geen menfchenbloed ftroomen .

Op de ellanden der Zuidzee trekt alles de opmerkzaamheid van den befchouwer . Hij kan duidelijk zien, hoe dezelve gevormd werden en ontflonden . Men weet, dat ze
ophoopingen van koralen tot grondflagen hebben . De klippen, die dezelve omringen, fchijnen zoo vele groote muren
to zijn, van welker hoogte bet oog, ter diepte van eenige
duizend vademen, loodregt in eene altijd doorfchijnende zee
nederziet .

Om zich een juist denkbeeld van de wording dezer eilanden to vormtn, is bet genoeg, to weten, hoe bet koraal

ontftaat . Dit komt van eene ophooping en zamenhechting
der celletjes , welke door zekere foort van polypen gemaakt
worden . Deze diertjes plaatfen hunne huisjes altijd loodregt
op elkander, tot dat dezelve de oppervlakte der zee bereikt

hebben . De ftoffe nu, welke, zoo door den invloed der

lucht, als anderzins , van deze celletjes zich afzondert,
wordt, op eene boven bet water zich verheffende rots, bet
beginfel van plantengroei ; terwijl dezelve zaden, door de
golven der zee aangevoerd, opvangt, en daaraan gelegenheid
tot wasdom verfchaft .

Welk een ruim veld voor befpiegelingen! Langzaam ,
maar zeker is de gang der natuur . Deze fchoone wouden
ontftonden op bet graf van een onbeduidend infektI Elken
dag komen er, nit den boezem der uitgeftrekte zeeen, nieuwe huisjes van dit diertje oprijzen, en andere, half bedekt

door de golven, jagen dikwerf den zeevarenden fchrik aan .
Welligt zal eenmaal de tijd daar zijn, dat alle deze over-

blijffelen van polypen, verbonden en vereenigd met andere
daar tusfchen gevoegde overblijffelen nit bet dieren- en plantenrijk, een verbazend grout vastland vormen, en de wate-

ren, die thans de eilanden van elkander fcheiden, noodza .
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ken, in andere gedeelten der aarde eene nieuwe bedding to
zoeken . Eeuwen zullen er noodig zijn, om zoodanige om .
keering to doen plaats hebben ; maar wat zijn eeuwen! en
hoe groote verandering heeft de oppervlakte van den aardbol
reeds ondergaan!
Eenige arme Indianen, met een gebrekkig vaartuig vertrokken van een der beide vaste landen, welke de Atlantifcbe
Oceaan befproeit, en door eenen florm op een dezer eilan .
den geworpen, hebben dezelve waarfchijnlijk bet eerst bevolkt . De bewoners zijn nog weinig in getal en leven verflrooid . Het is buiten twijfel niet lang geleden, dat bier
bet eerst menfchen aankwamen . Alles geeft aanleiding, om
dit to onderflellen . Onbedrevenheid in de zeevaart moest
de verhuizing van de eene plaats naar de andere zeer moeije
lijk maken . Ook ontdekt men in dit halfrond van tijd tot
tijd Dog eilanden, welke de noodwendigheden des levens in
overvloed aanbieden, maar geenszins door den mensch in
bezit genomen werden .
Ongemeen fchilderachtig en bekoorlijk zijn deze afgelegene
en onbewoonde gewesten . Dezelve hebben eene zeer groote
vrucbtbaarheid ; de warmte is gematigd, en bet weder niet
veranderlijk . Men ademt er gezonde lucht en frisfche levenskracht in . Deze voordeelen hebben ondernemende lieden
uitgelokt . Op onderfcheidene punten werden kleine volkplantingen aangelegd , en men heeft alle reden , om to denken, dat dezelve gelukkig zullen flagen .
Wij willen eene korte befchrijving geven van eene diet
talrijke groepen van eilanden, die nog niet algemeen bekend
is . Vooraf zij den lezer nog herinnerd , dat alle ellanden
in de Stille Zee veel gelijkheids onder elkander hebben .
De Kokos-4rchipel (zoo werd dezelve genoemd door de
genen, die de ontdekking deden) ligt op 12 graden zuider
breedte en 97 graden lengte . Dezelve beflaat nit een dertigtal eilanden , welke meerendeels eene langwerpige gedaante
hebben en eene waterkom van omtrent tien mijlen middellijn
omgeven . Van bet eene naar bet andere loopt een natuurlijke weg of dijk, die bij laag water zigtbaar wordt . Deze
dijk heeft flechts twee openingen, waarvan de eene den ingang tot de haven of waterkom uitmaakt . De fchepen kunnen er wegens de engte naauwelijks door komen ; doch eeumaal in de kom zijnde, liggen dezelve veilig voor de he- .
vigile ilormwinden .
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Uit deze kom of haven heeft men een verrukkelijk gezigt . Aan de binnenzijde, tegenover den ingang, werpt de
golvende beweging des waters een fijn zand op, dat door

witheid de oogen verblindt en doorzaaid is met prachtige
fchelpen, waarbij bet donker groen der wouden fraai affteekt . Kokosboomen ftrekken bunne fraal a takken tot aan
de altijd heldere wateren der baai uit . Terwijl in deze vreed-

zame verblijven eene liefelijke kalmte heerscht, doet de
echo der itranden in de verte bet geraas van de golven

des Oceaans hooren, wier krachtelooze woede breekt op
deze rotfen .
De gewone hoogte van deze eilanden boven de opper-

vlakte der zee is van vijftien tot twintig voeten . Eenigen
derzelven hebben , omitreeks bet midden , vrij hooge , kegelvormige bergen, die rondom geheel met liefelijk groen be-

dekt zijn, hetgeen den rijkdom en de fchoonheid van bet
landfchap vermeerdert . De Kokoseilanden hebben den naam
van de menigte dier vruchten, welke bier groeijen . Zij zijn
in de geheele uitgeffrektheid bedekt met kokosboomen, welke
er digte boschjes vormen . De grond is bezaaid met de noten, welke jaarlijks in groote hoeveelheid afvallen, brengende een boom bier, in den faizoen , meer dan honderdtwintig noten voort .

Als men onder de groene gewelven van deze ongerepte
wouden treedt , wordt men weldra door een onverwacht

fchouwfpel verrast . Dezelve dienen namelijk tot nachtverblijf voor de zeevogels, die, in weerwil van den platten

vorm hunner pooten, bij duizenden zich op de takken der
boomen komen nederzetten . De tegenwoordigheid van den
mensch maakt dezelve niet fchuw . Dit vertrouwen wordt
bun dikwerf noodlottig . Men vindt bier onder anderen een'
zeer fraaijen vogel, die, in gedaante op eene groote zwaluw

gelijkende, den kop zwart, de neb rood en helder witte
vleugels heeft. Dezelve legt zijne eijeren in de holte van
een kokosblad, en zit onbevreesd op dit broze nestje to

broeden, terwijl de wind hetzelve been en weder doet tlingeren . Slechts drie foorten van vogelen zijn bier, welke

niet tot bet geflacht der zeevogelen behooren .
Men vindt op de Kokoseilanden geene flangen, noch ander
kruipend gedierte ; doch men ziet er eene groote menigte
krabben van een' voortreffelijken fmaak en kreeften van de
grootfte foort, welke door zekere hijzondere eigenfchap zich
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onderfcheiden . De bewegingen van dezen kreeft zijn langzamer, dan die van de krab . Wanneer hij zich bedreigd ziet,
kan hij niet pntvlugten, maar weet zich to verdedigen . Hij
rigs zich namelijk op, en opent zijne ongemeen groote fcha .
ren . Alzoo op zijnen flaart, als op eene fpil, ronddraaijende, volgt hij telkens de bewegingen van zijnen vijand, en
wends en keert zich op zoodanige wijze, dat hij den aanvaller alom zijn wapeu tot tegenweer aanbiedt . Deze kreeft
heeft onder den flaart zekere hoeveelheid olieachtig vet, dat
zeer good is voor bet gebruik in de keuken .
Hot plantenrijk levert alhier weinig verfcheidenheden op .
De kokosboomen fchijnen alle voedfel van den grond weg to
nemen . Hier en daar treft men eenige boomen van eene
andere foort aan ; doch dezelve zijn weinig in getal en tieren
niet welig.
Deze Archipel heeft nog een voordeel boven de meeste
ellanden der Zuidzee . Overal, waar men graaft, vindt men
zoet water, bijna aan de oppervlakte van den grond . Varkens en gevogelte vermenigvuldigen en groeijen er op eene
verwonderlijke wijze . Men behoeft ze net to mesten ; onder de kokosboomen is voedfel genoeg to vinden . Deze dieren worden fpoedig vet en fmaken zeer lekker . Men heeft
op onderfcheidene plaatfen tarwe en ander koren gezaaid ;
maar doze proeven leveren nog geene voldoende uitkomflen .
De bodem van dezen Arc.hhlpel is zeer ruw en oneffen , uit
hoofde van de koraalpunten, die overal zich vertoonen . Deze
zelfilandigheid fchijnt in de geheele uitgeflrektheid der waterkom fleeds to blijven voortgroeijen ; men ziet dezelve naar
alle kanten zich uitflrekken en takken fchieten, terwijl bet
oog tot op eerie aanmerkelijke diepte den grond kan onderfcheiden , die met allerlei zeeplanten bedekt is . Her overvloedigst echter groeit dat gewas, hetwelk de Engelfchen
tartle-graaf (fchildpadden-gras) noemen . De fchildpadden,
dic zeer gretig naar deze plant zijn, komen bij geheele troepen in de baai . Drie mannen, flechts met flokken gewapend en in eene kleine boot zich begevende, kunnen er op
een' dag eene groote menigte vangen . Om op deze jagt gelukkig to flagen, moet men bet Bier, dat getroffen is, onophoudelijk vervolgen . De fchildpad, fchoon zwaar zijnde,
zwemt zeer feel , maar kan bet niet lang volhouden . In
weiilige minuten is dezelve geheel afgemat . Andere tweeflachtige dieren zijn er net op doze kasten ; doch men vangt
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bier allerlei visch in menigte, en de fchepen, die er zich
eenigen tijd ophouden, zouten gewoonlijk eene groote menigte in .
Vbbr drie jaren lagen deze eilanden nog geheel woest .
Toen kwam de Heer H ARE , met een fchip , dat hem toebehoorde, van Borneo overvaren, om met een talrijk gevolg
van Maleijers van beide fekfen zich bier to vestigen en den
grond to ontginnen . Hij bad levensmiddelen en allerlei benoodigdheden medegebragt . Deze eerfte bewoners verdeelden
zich op drie eilanden en floegen eerst hutten op, die vervolgens door betere gebouwen vervangen werden . Op bet tijdflip, toen de fleller van dit berigt de nieuwe volkplanting
bezocht, genoten de eilanders reeds alle de aangenaamheden
en genoegens van bet landleven . leder bezat in het klein
alwat noodig was , om eene boerderij behoorlijk in to rigten - eene woonkamer, fchuur, hoenderhok, duivenvlugt,
enz . Niemand ondervindt in zijne vlijt eenige belemmering ;
de grond behoort aan den eerstkomenden, die denzelven in
bezic wil nemen .
Zij hebben, gedurende bun kort verblijf, eenmaal eenen
fchok van aardbeving ondervonden ; dezelve was echter niet
hevig, noch van eenigen duur . Hun gevogelte en de overvloed van kokosnoten, die ban geene andere moeite, dan
bet opzamelen, kosten, zullen bun voorwerpen voor handel en gelegenheid tot gemeenfchap met Europefche fchepen kunnen verfchaffen . Maar, zoude dit een geluk voor
ben zijn ?

TOONEELANEEDOTEN EN BIJZONDERHEDEN VAN VROEGEREN
EN LATEREN TIJD .

Bekend is bet, hoe getrouw de onvergelijkbare tooneelkun .
ftenaar G ARRICS de menfchelijke hartstogten wist of to
beelden . Zijne voorftelling der krankzinnigheid in Koning Lear
was de vrucht eener diepe ftudie van de afdwalingen van den
menfchelijken geest ; doch hij vergenoegde zich niet met eene
bloote navolging der natuur, gelijk deze zich aan hem voor .
deed, maar nam allerlei, dikwijls ook grappige middelen to
baat, om de Incest verfchillende hartstogten in den mensch
op to wekken .
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Eens met twee zijner vrienden, de Heeren wI N D H A M
M O N S E Y, naar de city gaande , verliet hij hen plotfe-

ling, begaf zich naar bet midden der zeer breede fraat,
en ftaarde onafgebroken naar boven, van tijd tot tijd zeggende : „ Nooit zag ik meer dan twee ." Dit zonderling
gedrag had natuurlijk ten gevolge, dat verfcheidene menfchen

hem vroegen, wat hij zag. Hij zweeg, en ging voort met
nu en dan dezelfde woorden to herhalen . De eerfte gapers
werden nu weldra door anderen gevolgd, en onderfcheldene

gisfingen geuit, wat de Heer toch wel zag . Een uit den
hoop meende ftellig, dat G A R R I C K twee reigers zag, dewijl men zelden meer dan din dier vogels ter zelfde plaatfe
Act. Anderen, ech ;er, wilden dit niet gelooven, dewijl geen
hunner zelfs din reiger ontwaarde . De menigte werd eindelijk zoo talrijk , dat G A R R I C K's beide vrienden bet geraden
oordeelden zich to verwijderen , vreezende klappen to beloopen, zoo men hen voor medeftanders in eene klucht mogt

aanzien, die geen ander doel fcheen to hebben, dan zulk
een aantal menfchen voor 't lapje to houden . Dit, echter,
was geenszins de bedoeling van G A R R I C K , die de uitdrukking der verbaasdheid, bevreemding en nieuwsgierig-

heid, in verfchillende trappen en karakters, wilde waarnemen ; en dit gelukte hem volkomen : want, hoewel omringd
van een' grooten volkshoop, vond zijn fcherpe blik gelegenheid, den kring to doorloopen, en al de onderfcheidene
beelden, welke hij rondom zich zag, in zijn gelukkig geheugen onuitwischbaar to prenten . Het moeijelijkfle was,

zich zonder fchade nit bet gedrang to helpen ; maar ook
hier kwam hem zijne fchranderheid wel to ftade .
Op een' anderen tijd trad G A R R I C K midden onder een'
hoop knapen, die zoo nit de fchool kwamen, en deed hun

heftige verwijten over hunne onregtvaardige handelwijze omtrent din hunner, then hij met den vinger aanwees . Allen,
en ook de aangeduide knaap, verzekerden eenparig, dat hem

volftrekt geen ongelijk was aangedaan . Niettemin ging GARRICK voort met zijne verwijten ; want zijne grondftelling
was : „ de mensch is flechts een groot kind," en hij wilde
hier beftuderen, hoe zich bet gevoel eens valsch betigten
in de gelaatstrekken uitdrukt .

Nog dine Anekdote ten bewijze, hoe deze beroemde kunftenaar zelfs zijne benijders wegfleepte door zijn onnavolg-
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baar vermogen . - Mrs . C L I V E, to Londen, bezat , als tooneelfpeelfter , lang v66r dat G A R R I C K bet tooneel betrad ,
een' onverdeelden roem . Nadat echter z jn roem zlch in de
groote hoofdftad had verbreid, fonden weldra alle andere
Acteurs in de fchaduw , en zelfs Mrs . C L I V E zonk , bij
hem vergeleken, als 't ware, in bet niet weg . Zij was van
een heftig temperament en vrij ruw in zeden en manieren .
Onbewimpeld en in de fterkfte bewoordingen liet zij zich
omtrent G A R R I C K nit, en gaf zelfs voor, zijn gadeloos
kunstvermogen gering to achten .
Op lekeren avond, dat
G A R R I C K den Lear gaf, fond zij, terwiji hij fpeelde, tnsfchen de fchermen . In fpijt van haar manhaftig karakter,
werd bet haar weldra ondoenlijk, de aandoening to onderdrukken, die haar bij zijn fpelen aangreep,
Zij zuchtte,
fchreide en fchimpte beurtelings . Nadat zij alzoo eenigen
tijd met zichzelve had geftreden, of rranen dan verwenfchingen de overhand zouden bekomen, werd zij eindelijk
door haar gevoel overweldigd , en riep uit : „ God verd . . . .
mij 1 ik geloof, de kerel zou een braadfpit treffen 1"
De Maarfchalk van Sakfen was de minnaar der fchoone en
vermaarde Actrice L E C O tI V R E U R . Zijn hartstogt, echter,
verkoelde, zoodra hij van hare ontrouw onwederfprekelijk
overtuigd was , en hij maakte nu der Hertoginne VAN B .
zijn hof. Hoe weinig reden de eerfte had, om over haar
verlies zich to beklagen, zoo vatte zij evenwel een' doodelijken haat op tegen hare opvolgfter, en gaf aan denzelven
eens, op bet tooneel, op de tergendfte wijze, lucht . In de
rol van Fedra , in bet Treurfpel van then naam , rigtte zij ,
namelijk, de woorden , die zij tot hare vertrouwde, Enone ,
fpreken moest, tot de Hertogin, die, vlak tegenover bet
tooneel, in eene loge zat ; en, terwiji zij hear met een' blik
van verachting aanftaarde, fprak zij, met onbefchrijfelijken
nadruk , deze regels uit

Je fais mes perfidies,
Oenone , et tie fuis point de ces femmes hardies ,
Qua , goutant dans le crime tine tranquille paix,
Ont fu fe faire un front, qui ne rougit jamais .
Een groot deel des publieks verftond deze toefpeling volko .
men, en gaf zulks door een onftuimig handgeklap to ken-
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nen . De Hertogin was buiten zichzelve van woede . De
Actrice flierf kort daarop plotfelijk (20 Maart 1730), en
bet gerucht liep algemeen, dat zij, nit wraakzucht, vergiftigd was geworden . Men zegt, namelijk, dat, ten gevolge van bet ontwerp der Hertogin, een Abbd haar eenige
konfituren aanbood, na wier gebruik zij eensklaps ziek
werd en flierf.
De Catilina van c R E B I L L o N behelsde , oorfpronkelijk ,
de acht navolgende fraaije regels , door P R o B u s tot F U Lv I A gerigt , en wier doorfchrapping Madame D E P 0 M P AD o U R , voor een jaargeld van 1200 francs, wist to koopen
C'est ainf gue, toujours en pr oie a leur delire,
Fos pareilles ont du foutenir leur empire ;
Car vous n'aimez jamais : votre coeur infolent
Tend bien moins a l'amour gu'a gouverner l'amant.
Qu'il vous laisfe regner , tout vous paraltra juste ;
Mais vous mepriferiez l'a9hant le plus auguste ,
S'il ne facriflait aux charmer de vos yeux
Son bonheur, [on devoir, la justice et les dicux .
Toen de Italiaanfche Komedianten in den jare 1716 to Parijs hun tooneel openden, luidde hun aanplakbiljet aldus :
• In den naam van c o D , van de Jonkvrouw M A R I A , van
• den heiligen F R A N C I S C U S D E PAULA, en van al de
„ zielen in bet Vagevuur, zullen wij heden vertoonen," enz .
In eene landflad in Norfolk werd, ten jare 1788, op den
fchouwburg, de fchoone Boetelinge vertoond . In bet laatfte
bedrijf, waarin B A L I S T A de hand op een doodshoofd legt,
werd de Actrice, welke deze rol vervulde, 161istrefS BARRY,
eensklaps van eene huivering zoo flerk aangetast, dat zij op
den grond nederflortte . In den daarop volgenden nacht nam
hare ongefleldheid toe ; maar den dag daarna, hare fpraak
herkregen hebbende, verzocht zij den Directeur des fchouwburgs to fpreken , en vroeg hem , van waar hij diep fchedel
had bekomen . „ Van den doodgraver," antwoordde deze,
• die mij gezegd heeft, dat bet de fchedel was van den too• neelfpeler N O R R I S , die v66r twaalf jaren op zijn kerkhof
• werd begraven ." Deze N o R R I s was haar eerfte man geweest! Zij bekwam van dezen nieuwen fchrik niet weder,
maar flierf, zes weken daarna .
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De vermaarde tooneelfpeelfter J OR D A N , to Londen , was
door eene andere, met name R o s s, gevormd, welke laatfte
echter nooit aldaar was opgetreden, maar in de kleinere landfteden alleen bekend was . Ten laatfte, echter, eenige voorftellingen in Coventgarden gevende, waar hare leerlinge finds

lang als eene fter van de eerfte grootte fchitterde , zeide men
algemeen : „ Inderdaad i zij fpeelt goed ; jammer evenwel, dat
zij in alles onze J O R D A N naaapt !"
Tijdens den veldtogt in Italie verlangde N A P 0 L E o N, toen
nog Eerfte Conful , den beroemden zanger M A R C H E S I to
hooren , die niet dan na herhaald bevel verfcheen , en wel
met de bonding van eon groot man, die zich beleedigd
gevoelt : het eenvoudige Weed des Eerften Confuls, zijne
korte geftalte, zijn toen nog mager aangezigt maakten een'

ongunftigen indruk op den trotfchen zanger ; zoodat hij,
verzocht eene aria to zingen, fpottend antwoordde, dat zich
de Conful er eene in zijnen tuin door de vogelen kon la-

ten voorzingen ! Dat dit zeer euvel werd opgenomen, laat
zich begrijpen. M ARC H E S I bekwam arrest, en bleef tot

de terugkomst van N A P O L E O N van den flag bij Marengo
gevangen . Thans herinnerde men hem weder aan den man ,
die nu verlof kreeg, om andermaal voor hem to verfchijnen,

en zijne aria zonder wederfpraak zong ; waarop de zoen tusfchen de beide groote mannen getroffen werd .

RABBI MAYER .

Ais

't grievendst Teed den Christen treft,
Zijn leer kan troost hem bieden :
Hij buigt in 't ongeval zich near ;
Doch heft het hoofd bemoedigd wear,

En zegt, naar 't voorbeeid van zijn' Heer :
„ o God, Uw wil gefchiede!"

Rukt de onverzoen'bre hand des doods

De dierfle panden neder,
Geen Christen, die dan hooploos treurt ;
't Vooruitzigt houdt hem opgebeurd
Wie bier van hem words afgefcheurd ,
Bij God ziet bij then weder .
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Is onderwerping niet een deugd,
Die we in den Christen roemen?
Welaan, dees zang zij toegewijd
Hem, die eene and're leer belijdt,
En toch, de zwaarfte ramp ten fpijt,
God blijft ziju' Vader noemen !
Ja, 'k wit aan lot- en leedgenoot
Ben treffend voorbeeld geven
Van Joodfche deugd en lijdzaamheid .
o! Ware elk Christen fteeds bereid,
In 't wee, dat hem words opgeleid,
Dit voorbeeld na to ftreven ! 't Was Rabbi Mayer, met zijn gii,
Die. zich finds lang verheugden
In 't dccnig pand, dat God hun fchonk ;
Ben noon, waar heel hun ziel in blonk ;
Ben noon, wiens lof in 't ronde klonk ;
Ben zoon, zoo rijk in deugden .
Op ied'ren Sabbat bragt die zoon
Den grijsaard derwaarts henen,
Waar hij , als leeraar wijd vermaard,
Het Oud Verbond aan 't yolk verklaart,
Dat in Jehovah's naam vergaArt,
Om hem bet oor to leenen .
Lens, onverwacht, na kort verwijl,
Keert de ed'le Jakob weder ;
Maar 't is dezelfde Jakob niet
Hij, wien de dood nit de oogen ziet,
Stort, bleek en bevend als een riet,
Voor moeder Sara neder.
„ Mijn zoon I mijn kind!" roept Sara uit,
,, Wat is u overkomen ?"
Doch vruchtloos, wat zij vraagt of doet ;
Wat fmart vervult haar teen gemoed !
Ben ftilfland in het jeugdig bloed
Heeft reeds hem 't licht benomen .
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• Zoo-moest ik alwat ik bezat
• Ontzield ter aard' zien zijgen! . . . . .
Dus fnikt ze, aan Jakob's lijk gehecht .
„ Doch, wat God doet, is goed en regt ;
„ En wit ons hier worde opgelegd,
• Ilet past ons , Hem to zwijgen .

„ Maar, hoe 't mijn' echtgenoot gemeld?
„ Hoe hem voor fchok beveiligd ?
„ 'k Ga hem hereiden tot then flag ; „ Maar neen! ik toef ; dit kin noch mag
„ Het is de groote Sabbatdag,
• De dag door God geheiligd ."
Het !toflijk overfehot hairs zoons
Bedekt een kleed van linnen ;
In 't huisvertrek heerscht fomb're rust ;
En zoo, van 't onheil onbewust,
Terwijl de dag zijn lichttoorts bluscht,
Treedt Rabbi Mayer binnen .
• Waar is mijn zoon? geliefde vronw!"
Is de eerfte zijner vragen .
Die vraag wil Sara niet verftaan,
En , om van 't antwoord zich to ontflaan,
Biedt zij den beker wijn hem aan,
En zwijgt, en fmoort het klagen .

Hij drinks ; doch peinsc, dat op zijn vraag
Geen antwoord is gegeven.
Hij eet, wat hem words aangebo8n ;
Doch vangt we6r aan, op d' eigen Loon :
• Geliefde vrouw ! waar is mijn zoon ?
• Waar is ons kind verbleven ?"
Nog words door Sara 't Teed verkropt ;
Nog blijft zij 't antwoord fchuldig,
Tot Maver wien dit niet ontgaat,
Herneemt : „Mijn Sara, 't wordt reeds laat!
„ Waar is mijn zoon? 'k ben inderdaad
• Beducht en ongeduldig ."
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Nu vangc zij aan : „ Geliefde ga !
,, Een zaak, die mij bezwaarde,
„ Zij eerst beflist door u alleen !
• Een magtig Heer ('t is Lang geleen)
„ Vertrouwde mij een' ed'len Been
,, Van ongekende waarde .

• 't Bezit was mij een zaligheid,
• Een wellust in mijn leven ,
• Een fieraad in mijn' ouderdom

„ Dees dag wierp heel mijn' heilflaat om
„ Die Heer eischt nu den feeen weerom -• Moet ik hem wedergeven ?"

• Gewis , mijn Sara ! zoudt gij ooic

„ Eens anders goed begeeren ?
„ Hoezeer u ook 't bezit verheugt,
• Onwettig goed baart ons geen vreugd ;
„ 't Zou flrijdig zijn met pligt en deugd
,, En met de wet des Heeren ."
Nu voert zij Mayer, waar zij 't lijk
Haars zoons had heengedragen,
En rukt hem 't doodkleed van de le&n,
En zegt : „ Ziehier then ed'len fleen !
• En God, God is die Heer alleen,
• Die hem terug kwam vragen !"
De Rabbi fchrikt en deinst terug,
Barst los in jammerklagen,
En peinst, en wischt de tranen droog,
Die glimmen in zijn vaderoog,
En zegt , nu met den blik omhoog,
Dan op zijn kind geflagen
„ 't Was in Gods raadsbefluit bepaald,
„ En mogt met anders wezen .
„ Die raad is zegen wis , geen flraf.
• De Heer, die eens het kind ons gaf,
„ Die Heer nam ons dat kind wear of
• Zijn rraam zij dus geprezen!
„ Geprezen tot in eeuwigheid
• Geloofd zij 's Heeren name!"
En biddend blijft de grijsaard flaan ;
Zijn geest voelt zich van 't flof ontdaan ;
Hij flaart zijn Sara zwijgend aan,
En beiden zeggen : „ Amen !"
's Grarenhage .

M. G. V

MENGELWERK .
VERGELIJKING TUSSCHEN ALEXANDER DEN DIACEDONIeR EN KAREL DEN GROOTEN .
(Door den Schrijver der hergelfting tus[chen
en MARLBOROUGH.)

HANNIBAL

Wanner een veroveraar niets dan veroveraar i5, wan-

neer hij flechts weet to verwoesten , to moorden en fle .
den in puin to doen zinken, wanneer hij zich flechts
omverwerpen , niet wederopbouwen ten doel heeft gefteld, zoo rust welverdiende verachting en finaad op zijne
gedachtenis ; en de B R E N N U S S E N, de A L A R I K S,
de ATTILA' S, de GENGISSEN, de BAJAZET5
zijn namen , her zij vergeten , (behalve bij den opzettelijken Gefchiedonderzoeker) her zij met her brandmerk der
fchande geteekend . Maar anders wordt her geval, wanneer de veroderaar zijne zonde , tegen her Menschdom
gepleegd, door eene of andere weldaad vergoedt ; wanneer hij voor de Steden , die hij vernielt , andere weder
opbouwt, of de befchaving uit her eene gewest naar her
andere overbrengt , gelijk de beruchte T A A1 E R L A N
uit Perzie en Klein--dzie naar Samarkand ; of eindelijk
(en dit is her hoogfte) zijnen invloed over 't algemeen
doer ftrekken tot bevordering van befchaving, wetenfchappen eu kunften . Hoe vele misdaden ook her Romeinfche Yolk gepleegd heeft , om de heerfchappij over de
wereld to erlangen ; nadat die eenmaal gewonnen seas, kan
men niet ontkennen, dat Romes invloed naderhand, onder
AUGUSTUS, TRAJANUS en deANTONIJI.EN,
voor den vrede en de welvaart der wereld voordeelig geweest is . Her onmetelijke Rusfrfche Rijk is door onregtvaardigheid op onregtvaardigheid, verovering op verovering groot geworden ; maar her heeft zeer veel bijgcdragen, am aan zuidoostelijk Europa, (de Krim, de landen
aan den Dnieper en Dniester enz .) to voren woeste of
DIENGELW . 1835 . NO . 10.
H h
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door zwervende Horden bewoonde gewesten, de welda .
den der befchaving en van den landbouw to doen genieten . Maar ongelukkig, wanneer die veroveraars op zichzelve ftaan ; wanneer zij , als voorbijgaande luchtverfchijnfels , als blikfemftralen , tevens in vlam zetten en
verlichten , terwijl na hun fpoedig verdwijnen naauwelijks een fpoor hunner ontwerpen en verrigtingen overblijft . Dus zien wij oolc twee dier fchitterende verhevelingen in de oude en nieuwere Gefchiedenis , mannen ,
wier naam aan niemand onbekend is, die eenige aanfpraak
maakt op befchaving, die Wereldmonarchijen ftichtten
en nieuwe tijdperken voor de flaat- en letterkundige Gefchiedenis beide deden geboren worden , maar wier plannen zeer kort na hunnen dood to gader met hunne Rijken
onder zwakke of fnoode opvolgers to niet gingen . Wij
bedoelen ALEX A N D E R ell K A R E L den Grooten .
In beider lotgevallen zijn treffende blijken van overeenkomst . Zonen van ondernemende mannen en flichters van aanzienlijke Rijken , (P 111 L I P P U S en P I P IJ N
de Korte) fchenen zij to kunnen vol(taan met bet handhaven van den vaderlijken roem . Doch hiermede waren
zij Been van beiden tevreden ; zij breidden hun gezag veel
verder uit ; A L E X A N D E R over de landen tusfchen den
1lrchipel en den Donau , over bet geheele door hem veroverde Perzifche Rijk en over Noordelijk Indostan tot
den Ganges ; -- K A R E L over zuidelijk Frankrijk aan
gene zijde der Loire, over Italie, van de Alpen tot
Napels , over Spanje tot den Ebro , over Duitschland
tot aan gene zijde de Elve , en diep in Hongarije tot
aan de Theisf; landen, zekerlijk niet in uitgebreidheid
met A L E X A N D E R'S veroveringen to vergelijken , Inaar
ook door geheel andere Volken, dan de verwijfde Perzen of zwakke Indianen , bewoond , -- door de krijgshaftige Sakfers , de Route Lombarden , de woeste flvaren, de veroverende Sarracenen . Het was voorts beiden
niet genoeg, de landen to veroveren ; zij wilden die ook
tot een geheel vormen . A L E X A N D E R nam tot dat
cinde zelf de kleeding en gewoonten der Perzen , (thans
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het meerendeel zijner onderdanen) in weerwil zijner Macedoniers, aan, om daardoor de eerften to winnen, (van
de laatften meende hij zeker to zijn) en alsdan langzamerhand een Wereldrijk to ftichten , waar, door wederzijdfche toegevendheid, Griekfche befchaving met Aziatifche pracht , Babylonifche nijverheid en Phenicifche handelgeest zouden ineengefmolten zijn . Hij vierde zelfs in
het laatst van zijn leven een feest, waarin Griekfche
Wigchelaars en Perzifche Magiers nit dnnen beker moesten drinken , als een zinnebeeld van verbroedering . - Ook
K A R E L wilde zijn Rijk tot een geheel vormen, maar Tangs
een' geheel anderen weg. Hij meende zulks door het
Christendom (naar zijne begrippen) en door de eenheid
der Kerk onder een geestelijk, gelijk van den Staat onder
een tijdelijk Opperhoofd to bereiken .
Tot dat einde
de
Heidenfche
Volken,
die
hij
onder
zijn gezag
moesten
vereenigde, Sakfers, Friezen en anderen, de Christelijke Godsdienst aannemen . Hoe verfchillend van ALE xA N D E R'S toegevendheid ten aanzien der overwonnelingen ! De hardheid, ja wreedheid, daarbij gepleegd, (hoezeer dan ook door herhaalden afval der Sakfers en verwoesting van Christenkerken veroorzaakt) kunnen niet
worden verontfchuldigd, en fteken zeer ongunftig bij
A L E X A N D E R's verdraagzaamheid af. Maar de aanbiddelijke Voorzienigheid heeft deze verkeerdheid der menfchen tot de heerlijkfte einden doen uitloopen . De Noordelijke Duitfchers zijn Christenen geworden , en nit hun
midden werd zelfs , zeven Eeuwen na K A R E L's dood ,
ten fpijt der zelfde Hierarchij, die K A R E r, hier meende to vestigen , de banier van het Evangelie en der
Christelijke vrijheid opgerigt voor de Volken .
De veroveringen van K A R E L den Grooten werden
volbragt gedurende drieEndertig jaren ; die van A L E XA N D E R , van zoo veel grootere uitgebreidheid , in
twaalf . Doch men moet hier de gedurig herhaalde opftanden der overwonnene Volken , vooral der Sakfers ,
in aanmerking nemen , die , teritond na het vertrek van
KAREL uit hun land, afvielen . - ALEXANDER
H h 2
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is niet zoo beroemd om den ongewonen fpoed zijner be»
wegingen als de Frankifche Vorst, die, met eene fnelheid,
welke men federt vooral in N A P O L E 0 N bewonderd
heeft , van Spanje naar Duitschland, van Duitschland
naar Italie vloog . Beiden hadden voor 't overige de
gaaf, zich bij hunne troepen to doen beminnen, en uitnemende Veidheeren to vormen . Maar K A R E L droeg
zorg, dezelve niet zoo magtig to laten worden, dat zij
later zijn kroost uit de Regering konden verdringen en
zijn Rijk onderling deelen . De fpoedige ondergang van
R A R E L'S Rijk had andere oorzaken , -- een zwakke
opvolger,, en de kanker der landverdeeling onder de
Vorftenzonen.
KAREL was niet alleen Veroveraar ; hij was ook
Wetgever . Behalve de wetten der onderfcheidene Volken van zijne heerfchappij, die hij deed verzamelen, in
orde fchikken en voor de vergetelheid bewaren, gaf hij
ook eigene wetten, de Capitularia voor zijne geheele
heerfchappij . Dezen roem heeft A L E X A N D E R nimmer gezocht . De Macedonifche ftaatsregeling was eene
door gewoonte , niet door gefchrevene wetten (zoo bet
fchijnt) beperkte Alleenheeriching . ALEXANDER,
wiens fpoedige overwinningen hem bet hoofd deden duizelen, wilde zich voor den Zoon van j U P I T E R hebben
aangezien ; hij deed zich daartoe door de in Egypte zoo
vereerde Godfpraak van AMAZON verklaren, en fchijnt
daarmede tevens eene onbepaalde Monarchij to hebben
willen ftichten, waartoe de Perzen zeer genegen waren .
Dit ontwerp Teed echter gedeeltelijk fchipbreuk op den mannelijken tegenftand der Maccdoniers . K A R E L riep getrouwelijk zijn Volk op ten jaarlijkfchen landdage op bet
Meiveld (dezen tijd veranderde hij flechts , in plaats van
bet Maartveld , om dan tevens ten oorlog uit to trekken) .
Hij liet ook aan de overwonnene Volken hunne eigene
wetten , en verklaarde die voor vri/ , onder denzelfden
Monarch , en met gelijke regten als de Franken. Van
bet denkbeeld , zich eene bovenmenfchelijke waardigheid aan to matigen, verwijderde hem zeer verre zijn diep
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godsdienftig gevoel als Christen ; maar hij liet bet toe, dat
zijn Vriend, de fluwe Paus L E o, hem op Kersdag 800
de Keizerskroon op bet hoafd zette, om zoo doende
zich als den perfoon voor to flellen, die, als Hoofd der
Christenheid, de Keizers kon aanftellen . Van meer duurzaamheid was deze meer befcheiden titel van K A R E L ,
dan de vernietele en lasterlijke aanmatiging van A L E xA N D E R : de laatfte verdween bij zijn leven ; de eerfte
duurde nog over de duizend jaren voort . En toch was
het een noodlottige titel , die den daarmede gekroonden
in de magt des Paufen en der Geestelijkheid bragt .
Voor de letterkundige befchaving deed A L E X A N D E R
zeer veel . Als leerling van den beroemden A R I S T 0T E L E s , flelde hij veel prijs op de wetenfchap . Hij
flelde wel duizend jagers , vogelvangers , visfchers en
andere perfonen ter befchikking van dezen zijnen leermeester, en fchonk hem 800 talenten , of omtrent anderhalf millioen van ons geld , om de voorwerpen van zijn
groote werk over de Natuurlijke Historie to leeren kennen . De flarrekundige waarnemingen federt eene reeks
van Eeuwen, to Babylon gevonden, die hij lief affchrijven en aan A R I S T 0 T E L E s zenden, verblijdden hem
meer , dan alle de fchatten dier wereldflad . Hij was zoo
naijverig op de van zijnen leermeester verkregene kundigheden , dat hij wenschte fommige uitfluitend to bezitten . De gedichten van x 0 M E R u s beminde hij uitermate, en voerde de uitgave der Ilias, door A R I S T oT E L E s bezorgd, in een kostbaar kistje op alle zijne
togten met zich . Hij was de vriend en hoogfchatter van
den grooten fchilder A P B L L E s, en wilde alleen door
den eeri' en beeldhouwer van zijnen tijd , L Y S I P P U S,
in fleen worden gebeiteld . Ook is door zijnen invloed
Griekfche kunst en wetenfchap, voaral in de door hem
gebouwde iteden, tot diep in 4zie en in 1lfrika doorgedrongen ; en voor de Aardrijkskunde dagteekent van
then tijd of een nicuw tijdperk . -- K A R E L'S verdienflen omtrent de wetenfchap moeten, om billijk to zijn,
Diet naar bet flandpunt der Eeuw van A R I S T o T E-
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maar naar dat der Eeuw van A L C U1 N worden
beoordeeld. In zijn' Vader P I P IJN vond K A R E L ook
geenen kunst en wetenfchap lievenden P H I L I P P u s . En
toch was hij , uit, eigene innerlijke aandrift , met onverzadelijken dorst vervuld naar kennis en wetenfchap . Hij
zelf was in zijne opvoeding zoo verwaarloosd, dat hij
zelfs geen /ehrjven geleerd had . Dit zocht hij in zijnen
ouderdom to verbeteren : hij beriep de geleerdfte mannen
van zijnen tijd , onder anderen A L c u l N , aan zijn Hof,
benoemde den kenner der zuivere Lat jnfche taal , E G I NH A R D , tot zijnen Geheimfchrijver , en flichtte eene foort
van Akademie, waaraan hij zelf, onder den naam van
D A V I D , deel nam . Hij liet overal in de kloosters fcholen aanleggen , om de Latjnfche taal en de beginfelen
der letteren to onderwijzen . Met edele onpartijdigheid
deelde hij bier lof uit naar verdienflen , geenszins naar
den rang der leerlingen . Ook zijne Duitfche moedertaal
verzuimde hij niet ; hij begon daarvan eene fpraakkunst
op to flellen of to doen flellen ; hij gaf inlandfche namen
aan de maanden en winden , en deed zelfs oude krijgsliederen in de Duitfche tale verzamelen . Op rekenkunde ,
redeneerkunde en redekunst , alsmede op de flarrekunde ,
leide hij zich , volgens E G I N H A R D , met alle vlijt toe .
Onder alle wetenfchappen ging hem, naar de zeden van
(lien tijd, de Godgeleerdheid bet meeste ter harte, en in
de Kerkvergadering to Frankfort verklaarde hij zich ten
ijverigfle tegen de, destijds in voile kracht herlevende,
beeldendienst . Wanneer men dus in dit opzigt de beide
Vorflen vergelijkt, zoo toonen zich in ALEXANDER'S
tijd wel veel grootere vorderingen ; maar wanneer men
daarbij in aanmerking neemt, hoe hoog kunflen en wetenfchappen reeds v66r hem in de Eeuw van z E u x I s,
PRAXITELES, PLATO en DEMOSTHENES flonden , en hoe zij v66r K A R E L in het Westen bijkans
uitgeflorven waren, zoo komt , onzes inziens , aan den
laatstgenoemden , om de hoogte , waarop hij haar bragt ,
nog n;eer lof toe, dan aan ALEX A N D E R .
Keeren wij nu tot de eigenlijke Regentenpligten terug,
L E S,
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zoo zijn beide Vorften geenszins van onnoodige Oorlogen
vrij to pleiten . Die tegen Perzie was zekerlijk eene erfelijke veete der Grieken , en de Perzen hadden. door
kuiperijen tegen P H I L I P P U S wel aanleiding tot den
oorlog gegeven ; maar door de aanneming der voorflagen
van D A R I U S , die den overwinnaar in de twee eerfte
veldflagen het geheele land tot den Euphraat toe aanbood , ZOU A L E X A N D E R den eerlijkften en zelfs roemrijkften vrede hebben kunnen verkrijgen : nu moest hij
niet alleen het geheele Perzifche Rijk vernielen, maar
daarbij ook Scythie, Sogdiana en Indie bij zijn reusachtig gebied voegen, tot dat zijne troepen hem de gehoorzaamheid opzeiden, toen hij naar den Ganges wilde
voorttrekken . - K A R E L de Groote kon den oorlog tegen
de Sa fers even bezwaarlijk vermijden als A L E X A N D E R
then tegen de Perzen ; maar hij had denzelven mede niet
tot dat uiterfte behoeven to drijven , waardoor zoo vele
ongewapende Sakfers van het leven (eens 4500 to gelijk)
en velen van hun Vaderland werden beroofd . Ook de
oorlogen tegen de Longobarden, (alleen ondernomen om
den Paus to believen) die tegen Spanje, de Slavoniers,
Beijeren en de 4varen waren niet ftellig noodzakelijk ;
en de laatfte was toch zoo verfchrikkelijk , dat daarin ,
volgens het getuigenis van K A R E L'S eigen' Gefchiedfchrijver E G I N H A R D, Hongart~e of Pannonie volkomen van inwoners ontbloot werd, en van den Rijkszetel der Avaren zelfs geen fpoor meer overig bleef .
In dezen oorlog werd zware buit gemaakt, en men mag
wel denken, dat de hebzucht aan denzelven heeft deel
gehad . De laatfte oorlog van K A R E L tegen de Deenen
of Noormannen was verdedigend, en waarfchijnlijk een
gevolg der opruijingen van de derwaarts gevlugte Sakfers .
Roemzucht was dus eene gewigtige drijfveer der beide
Helden , -- roemzucht , verlangen naar krijgseer, dat helfche fpook, hetwelk in alle tijden zoo veel menfchenbloed heeft doen ftroomen, en zelfs de edelfte Vorften,
zelfs eenen T R A J A N U S en JOSEPH II bezield
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heeft ! A L E X A N D E R was verder (doch eerst later)
tot dronkenfchap , K A R E L tot overmaat van fekfenliefde genegen, getuige zijne talrijke bijzitten en onechte
kinderen . Van andere hartstogten waren beide Vorflen
aan opvliegendheid en gramfchap onderhevig, doch A L E xA N D E R veel meer dan K ARE L , getuige de moord zijner beste en getrouwfle vrienden , van K L I T U S, P A RM E N I 0, P H I L O T A S, en naderhand van den wijsgeer K A L L I S T H E N E S .
Ook ftaat tegen de verwoesting van Hongari e en de wreedheden van K A R E L
in Sakfen A L E X A N D E R'S verwoesting van Tyrus ,
Gaza en Perfepolis over , bet laatfle een gevolg zijner
dronkenfchap . Doch beiden hebben die vernielingen door
opgebouwde fleden of burgten als 't ware weder goed .
gemaakt . A L E X A N D E R gaf aan zeer vele door hem
gebouwde fleden zijnen naam, waaronder echter bet Egyptifche Alexandria den eerften rang bekleedt ; eene flichting, die de gelcerdheid, kunst en fmaak van Griekenland met die van bet Oosten als in ddn brandpunt vereenigd heeft. Zelfs tot op de uiterfte grenzen van Sogdiana en in India werden fleden gebouwd ; waarbij men
zich echter niet ontveinzen moet, dat vele niet meer
dan verplaatfingen van inwoners waren, gelijk toen K AP. E L de Graote eenige duizende Sakfifche huisgezinnen
naar elders deed verhuizen . Voorts heeft K A R E L .1ken
zeer veel vergroot en tot eenen waardigen koningszetel
gemaakt, waar hij een prachtig paleis ftichtte, en kasteelen of paleizen gebouwd to Ni megen (bet beginfel
van de welvaart dier flad) , to Ingelheim bij Mentz en
vela andere kasteelen en bisfchopszetels , die beginfelen
geworden zijn van aanzienlijke fleden in Duitschland.
Overal deed hij de kusten door wachtposten tegen zeeroovers bezetten . Had A L E X A N D E R bet groote ontwerp opgevat, om to Babylon den hoofdzetel des wereldhandels to vestigen , en de fcheepvaart van den Euphraat en Tigris daartoe op to ruimen, K A R E L had
bet oogmerk , om den Rht n met den Donau, door
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middel van den Main en de llltmuhl, to vereenigen,
en daardoor den handel tusfchen bet Westen en bet Oosten van Europa, ja met Konflantinopel, gemakkelijk to
xnaken. Doch beiden worden door den dood in deze
ontwerpen gefluit .
Om echter beiden, als Helden en Regenten, naar
waarde to fchatten, moet men deeds in bet oog houden, dat K A R E L'S Regering zesenveertig, die van
A L E X A N D E R niet meer dan twaalf jaren geduurd
heeft . De laatfle was terug van zijne veroveringen, en
zou misfchien bet overfchot van een leven, dat hij flechts
tot bet tweeendertigile jaar mogt brengen, aan de ineenfinelting en de welvaart der door hem beheerschte Nation toegewijd hebben . Dit is niet gefchied, maar- alleen
door zijne eigene fchuld . De man, die zoo vele and&ren had overwonnen , kon bet zichzelven niet doen .
Door drift, toomeloozen wellust en, vooral ongebondenheid weggefleept, haalde hij zich door misbruik der tafelvreugde to Babylon de ziekte op den hals , die een
einde aan zijn leven maakte . - K A R E L , matig in
bet genot van fpijs en drank, bragt zijne jaren tot eenen-zeventig . Hij bleef ook in andere opzigten aan zichzelven gelijk, een voortreffelijk Regent, die den flaf des
gebieds in vaste handen klemde , zonder daarvan ten aanzien zijner onderdanen , die hem en zijne Godsdienst getrouw bleven, misbruik to maken .
Zoo wij eiudelijk over beiden de flotfom zullen opmaken, komt bet ons voor, dat de Regering en daden
van ALEXANDER meet fchitterend, die van K A R E L
meer hecht (folide) waren ; dat A L E X A N D E R volkomen verdraagzaani was , wanneer men flechts hem als
den Zoon des allerhoogflen Gods erkende ; terwijl K AR E L , zeer verre van zich eenigzins boven den rang der
flervelingen to willen verheffen , irtegendeel voor zijne
Godsdienst eenen ijver zonder verfland betoonde , then
men mag liken , maar toch , wat bet beginfel betreft ,
verre boven de egoastifche verdraagzaamheid van den zich
noemenden Zoon van j U r I T E R moot plaatfen . In den
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beginne betoonde A L E X A N D E R, die zich zorgvuldig
van alle Oosterfche weelde onthield en de vrouw en
dochter van D A R I U S met uitflekende achting behandelde , zich meer zelfoverwinnaar dan K A R E L , die de
dochter van zijnen vijand D E S I D E R I U s, Koning der
Longobarclen , na het huwelijk van een jaar veriliet ;
dock naderhand bleef hij veel meer verwinnaar der zinnelijkheid (het fluk der vrouwen uitgezonderd) en bereikte daardoor een' vrij hoogen ouderdom , terwijl A L E xA N D E R zijn' eigen' dood verhaastte . Eindelijk : A L E XA N D E R heeft , door geene befchikking over de opvolging to willen maken , de burgeroorlogen in zijn Rijk
zelf veroorzaakt ; K A R E L'S ongeluk was het, dat hij
zijne bekwaamile Zonen verloor, en het Rijk aan den
zwakflen en minst gefchikten , L O D E W IJ K , die alleen
was overgebleven , moest achterlaten .

DOCTOR JENNER .
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Met 's Mans PORTRET .

(*)

werd geboren to Berkeley ,
Gloucestershire , op den 17 Mei 1749 . Ben zijner Levensbefchrijvers vermeldt , dat het lijden , door hem in
zijne jeugd ondergaan bij eene kwalijkbefluurde Kinderpokziekte, in zijne ziel de begeerte opwekte, om die
kwaal uit to roeijen, of ten minfle de haar vergezellende
ellende re verzachten . In zijnen vroegeren leeftijd was
de Natuurlijke Historie zijne geliefkoosde fludie, en zijn
geest als van nature gehecht aan wijsgeerige nafporingen .
Op zijn dertiende jaar werd hij geplaatst onder het opE D W A R D J E N N E R

(*) Wij vermeenen onzen Lezeren genoegen to verfchaffen,
door hun in handen to fiellen eene even welgelijkende als weluitgevoerde kopij van bet oorfpronkelijk Engelsch afbeeldfel
van dezen Weldoener der Menschheid , wiens open en minzaam
gelaat zoo geheel beantwoordt aan bet karakter, hem door
tijdgenooten en levensbefchrijvers eenparig toegekend .
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zigt der Heeren L U D L 0 w, toenmaals beroemde Geneesheeren to Sodbury ; en , na gepaste inleiding in de
voorbereidende deelen der wetenfchap , werd hij huisleerling bij den vermaarden j o H N H U N T .R R . Bij zijne
terugkomst to Berkeley befloot hij , de prakti k to beginnen in zijne geboorteplaats , vervolgde daar zijne ontleed- en natuurkundige onderzoekingen , en legde een
Mufeum aan van Natuurlijke Historie en vergelijkende
Ontleedkunde .
Bij zijn graf to vermelden , dat hij de uitvinder was
der Koepokinenting , is genoegzaam , om hem , bij voortduring, aan volgende eeuwen to wijden, als den grootften bevorderaar der ligchamelijke belangen des menschdoms , die ooit bij zijne of eenige andere natie beftond .
Geene vroegere ontdekking in bet geneeskundige kan in
regtilreeksch nut bij deze halen . In al de vier werelddeelen, waar dezelve verfpreid werd, heeft zij onberekenbaar heil aangebragt , zoo wel tot behoud van menfchenlevens , als ter voorkoming van lijden en misvorming. In onze (de Britfche) Oost en West, en over
bet geheele vasteland van 4merika , werd de Kinderziekte
algemeen beteugeld en aanmerkelijk verminderd . Bij de
Europefche volken van Rusland, Frankr!~k , Pruisfen ,
Oostenrijk, Zweden en Holland zijn de Kinderpokken,
betrekkelijk gefproken, zeldzaam geworden ; ja bij fommige derzelven , met name Pruisfen en Zweden , volkomen uitgeroeid . De fnelst en flerkst om zich been grijpende epidemie van Kinderziekte werd op CCns als 't
ware ontwapend door bet vermogen der Koepokinenting .
In Grootbrittanje en Ierland getuigen de terflijsten ,
de opgaven van Gasthuizen , Hospitalen en van bijzondere perfonen , eenparig zeer groote vermindering der
gevallen van Kinderziekte .
Zoo er immer een man beflond, die aanfpraak mogt
maken op den naam van Naturalist en Phyfiologist, 't was
Dr . J E N N E R . De Natuur had hem toegerust met genie , fcherpzinnigheid , lust , ijver en volharding in de
beoefening van Natuurlijke Historie , Phyfiologie en Pa-
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thologie , en zijne nafporingen waren bondig en zamenhangend . In vroegeren leeftijd werd hij beftemd tot de
fludie der Heelkunde . In den aanvang derzelve genoot
hij Diet alleen den omgang met een aantal vermaarde
mannen, maar vond zich vereerd met de bijzondere
vriendfchap en befcherming van wijlen Mr . J . HUNT E R , die , bewust van 's leerlings buitengemeene talenten , hetn in alles zijnen veelvermogenden bijfland aanbood . Maar Dr . J E N N E R gaf de voorkeur aan bet
vast verblijf in zijne geboorteplaats -Berkeley , waar hij
Diet flechts grooten plaatfelijken roem , maar, door zijne
openbaar gemaakte waarnemingen en ontdekkingen , hooge
achting verwierf bij de beroemdfte wijsgeeren en geneeskundige Hoogleeraren . Na eenige minbelangrijke mededeelingen aan de Koninklijke Societeit to Londen, (van
welke hij reeds vroeg lid werd) fchonk hij haar eene
volledige Natuurlijke Historic van den Koekoek, wiens
leefwijze en gewoonten tot duslange onbekend waren gebleven . De ongemeene fcherpzinnig- en juistheid van
waarneming , in dit gefchrift uitblinkende , deed zijnen
naam in de geleerde wereld ftijgen ; gelijk mede zijne
ontdekking van de innerlijke ziekelijke gefteldheid van
bet hart , welke de angina pectoris ten gevolge heeft,
tot dusverre onbekend, of althans flechts op gisfingen
fleunende .
Na een lang en volijver'g onderzoek der ziekte , IKoepokken genaamd , (eene zeer gewone kwaal bij de koeijen
in Gloucestershire en eenige andere Graaffchappen, welke , volgens overoud befcheid , geacht werd, hun , die
haar door bet melken kregen , algeheele vrijwaring van
de Kinderpokken, hetzij natuurlijke of ingeente, to verfchaffen) befloot Dr . J E N N E it , deze daadzaak op den
toets der proefneming to ftellen , en entte diensvolgens ,
in 1797 , eenige jonge voorwerpen in met floffe, van
koeijen genomen . Door de ontwijfelbaarfte uitkomften
werd Dr . J E N N E R , in 1798 , gedrongen ter gemeenmaking derzelven . Dat hij zulks deed met al de eenvoudigheid des wijsgeers zoo wel , als met al de be-
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langeloosheid des menfchenvriends , words algemeen erkend en gewaardeerd . Hadde hij deze onfchatbare weldaad gehuld in het kleed van een empirisch geheim , onberekenbare geldelijke winst ware hem voorzeker ten
deel gevallen ; maar 's mans zuivere en milde gevoelens
verwierpen, ja verfoeiden dusdanige baatberekening , offchoon zijne inkom flen , de gelden , hem door het Parlement verftrekt , daaronder begrepen , zeer middelmatig
waren , in aanmerking genomen zijne uitgebreide werkzaamheden , zijne briefwisfeling met gansch Engeland
niet alleen , maar met al de vier werelddeelen , alsmede
zijn beflendig verblijf to Londcn, ter bevordering en befturing der Koepokinenting .
De vaste grondflag, op welken die inenting thans
rust, laat geen' redelijken grond van twijfel over aan
derzelver vermogen , om het menschdom to bevrijden
van een ligchamelijk kwaad van den grootflen en ontzettendften aard ; voor welken zegen de nakotnelingfchap
aan j E N N E R eerst den verfchuldigden tol van erkentelijkheid ten voile zal betalen .
Eene ongemeene oorfpronkelijkheid van gedachten was
's mans kenfchetfende hoedanigheid . Hem fcheen als 't
ware aangeboren , wat bij anderen het gevolg is van de
meest gezette ftudie . Zijne denkbeelden ichenen nit hemzelven , niet van elders beftaan to erlangen . Een oogopflag , als 't ware , deed hem befluiten vormen , welke
bij anderen een langdurig nadenken vorderen . In de
Ziektekunde van mensch en dier, in de vergelijkende
Ontleedkunde , in de Aardkunde deden zich eensklaps
daadzaken aan hem voor, en vormde hij zich, in zijn
onderwerp vernuftig doordringende , theorien , welke den
langzamen gang zelfs van meer geleerde mannen als befchaamden .
Waren 's mans geestvermogens buitengewoon , de eigenfchappen , welke dezelve vergezelden , waren inderdaad niet min gelukkig . Hij paarde eene bijzondere minzaamheid van gemoed aan het diepfle gevoel, eene zeldzame eenvoudigheid aan een ongemeen rijk vernuft .
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In de hoogil e onderfcheiding en verkeering , welke zijne
ontdekking hem verfchaften , bleef de oorfpronkelijke
flempel zijns karakters onvervalscht . Voor de grootf}e
Vorien van Europa, die, in Engeland zich bevindende , zijne bekendfchap verlangden , verfcheen hij, geheel
als Dokter J E N N E R van Berkeley , zonder eenige aanmatiging of bevangenheid . Ten aanzien van andere zedelijke karaktertrekken , waren goedwilligheid , vriendfchap , menschlievendheid en mildheid zijne kenmerkende
hoedanigheden ; en geene fcherpheid werd ooit in hem opgemerkt, ten zij onzedelijkheid of onregtvaardigheid zijne
verontwaardiging wekte . In bet godsdienI'cige was hij
even verre verwijderd van laauwheid als van geestdrijverije . Kort v66r zijnen dood zeide hij nog tot een' vertrouwd' vriend : „ dat bet hem niet bevreemdde , dat her
yolk ondankbaar omtrent hem zich betoonde wegens zijne
ontdekking ; maar bet baarde hem fmart en verwondeGOD voor
ring tevens, dat bet ondankbaar was omtrent
de weldaad, tot welker gemeenmaking hij als bet geringe
werktuig had mogen dienen ."
J B N N E R overleed in den morgen van Zondag 26
Januarij 1823, na een zeer kortfl :ondig ziekbedde . Zijne
ftoffelijke overblijffels werden bijgezet in bet koor van
de kerk der gemeente van Berkeley .
EGYPTE ,

ONDER DE HEERSCHAPPIJ VAN
MEHEMET - ALI .

.e
gypte had reeds zeer vroeg eene talrijke bevolking ,
en was tevens andere landen verre vooruit in aanvankelijke befchaving . Die aloude Mister verdween , en eeuwen lang heerschte er barbaarschheid . Daar fcheen weleens hoop op betere dagen zich to vertoonen ; maar die
verdween ook weder, en bet ijzeren juk der dwingelandij
bleef zwaar drukken . Is welligt DI E H E M E T de man,
welke in Egypte befchaving zal brengen, ontwikkeling
van den geest bevorderen , en nieuw leven aan bet volks-
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beflaan fchenken ? Onderkoning in naam , regeert hij
geheel naar eigene willekeur , en toont reeds lang door
daden, dat hij den Grooten Heer niet vreest, van wien
hij beet of to hangen . Dat hij groote ontwerpen van
hervorming , en van verovering ook , in den zin heeft ,
blijkt genoeg uit zijne handelingen . Het is derhalve
geenszins to verwonderen, dat fommige lieden in Europa
eerlang groote gebeurtenisfen in het Oosten verwachten,
en zelfs de wedergeboorte van Egypte of de oprigting
van een nieuw en uitgebreid Arabisch rijk meenen to
mogen voorfpellen . Anderen daarentegen , die mede den
loop der dingen opmerkzaain gadeflaan, zien in M E H EM E T- A L I flechts den heerschzuchtigen dwingeland,
die geenszins het geluk zijner onderdanen , maar enkel
het vestigen en uitbreiden van willekeurig gebied bedoelt -- eenen man , die flim genoeg is , om listiglijk
van de omftandigheden gebruik to maken, en die tot
dusverre flaagt in zijne ondernemingen , dewijl hij fteun
vindt in de ftaatkunde van deze en gene der Mogendheden in Europa, welke hem nu eens begunfligen en dan
weder bedreigen , naar mate hunne vermeende belangen
het fchijnen mede to brengen . -- I B R A H I M , de Zoon
van M E H E M E T, was met zijne Egyptenaren in aantogt, en fcheen weldra den Sultan in zijne eigene hoofditad to zullen belegeren . Door eenen brief van een' Europefchen Gezant liet de veroveraar van Syrid zich terughouden, en Konflantinopel was vooreerst van gevaar
bevrijd . „ De kanonfchoten van Navarino hebben een'
vreefelijken weerklank gehad in bet Oosten . Een Tartaar van eene enkele Mogendheid was genoeg , om
I B R A H I M in zijne veroveringen to ftuiten . Dit bewijst op nieuw de meerderheid der befchaving , die heerfchappij voert over de ruwe Barbaren . Zelfs de zegevierende barbaarschheid heeft bet inwendig gevoel barer
zwakheid . Hieraan blijkt , wat Europa kan doen , wanneer het zijne roeping volgt . I B R A H I M befchaaft
niet -- hij verovert . Aan zijn genie en aan zijne ftoutheid onderwerpt hij fidderende volken , voor welke het
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vrij onverfchillig is, hoe hun onderdrukker beet . Hij
houdt zich flechts met zijne foldaten , met bet inwendig
beftnur van zijn leger bezig ; terwijl Egypte en Syrie ,
wat al bet overige betreft , in dezelfde barbaarschheid verzonken blijven . Hij is een fchitterend luchtverfchijnfel ,
dat zijnen weg alleen door verwoestingen kenmerkt ; en
bij zijnen dood laat hij niets achter, dan de geheugenis
van her gedruisch en van den verblindenden glans eens
zoodanigen verfchijnfels . Hetgene weleer bet oude Rome
deed, behoort Europa thans to doen , maar niet door
geweld van krijgswapenen . Eertijds fprak men van bet
regt des fterkflen ; thans moot men bet regt der befchaving doen golden ." (*)
De ondernemingen van M E H E DI E T en diens Zoon
I B R A H I M zijn allezins merkwaardig . Wat daaruit eenmaal zal voortvloeijen, is met geene mogelijkheid to gisfen .
Intusfchen achten wij bet volgende verflag , dat wij uit
Engelfche tijdfchriften overnamen , belangrijk genoeg ,
om bet bier mede to deelen I offchoon wij geenszins met
alle de redeneringen van den (teller initemmen .
Egypte is, uit hoofde van bet karakter der inwoners,
bijzonder gefchikt, om alle magt in gene hand to brengen .
Ook heeft M E H E DI E T-A L I partij getrokken van deze
gefleldheid der taken . Hij alleen is gebieder , en beftuurt naar eigen goedvinden hot uitgebreide rijk , dat
vooral langs de boorden van den Nil een' ongemeen
vetten en vruchtbaren bodem heeft . Burgerlijke zaken,
krijgswezen, fcheepsmagt en koophandel -- de Pacha
regelt er alles . Met bet aanbreken van den dag is hij op
de haven, en komt aan boord de vloot in oogenfchouw
nemen . Van daar gaat hij naar hot tuighuis , alwaar hij
beurtelings gehoor geeft aan zijne krijgsbevelhebbers, aan
de voornaamfte ambtenaren van hot burgerlijk beftuur en

(*) Deze gezegden zijn overgenomen nit cene Aanfpraak
van den Dichter D E L A M A R T I N E In de Kamer der Afgevaardigden to Parjjs, den 8 Jan . 1834 .
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tan de kooplieden . Des namiddags begeeft hij zich weder naar de reede, en dan ziet men hem dikwerf aan
boord der fchepen, die gereed zijn, om onder zeil to
gaan . Het overige van den dag is gewijd aan het werk
en aan de pligten van eene Godsdienst , welker voorfchriften hij , wat uitwendige verrigtingen aangaat , met
voorbeeldige naauwgezetheid waarneemt .
M E H E M E T-A L i, eerzuchtig van aard zijnde, had
ongemeenen voorfpoed, en wist uit de geringheid zich
to verheffen . Te Cavale of Cavalla, een vlek in Romelie , werd hij geboren , en verloor reeds vroeg zijnen
vader . Nog jong trad hij , als invorderaar van de fchattingen , in dienst van den overheidsperfoon dezer plaats .
Het aanzien , in zijnen post verkregen , en het rijke huwelijk, dat hij aanging, deden hem opklimmen tot den
rang van Bimbafchi , of aanvoerder eener krijgsbende van
driehonderd man, welke het landfchap Cavale moest leveren voor het leger, dat ten jare 1798 naar Egypte tegen de Franfchen werd gezonden . Van den eerften dag
af, dat hij ontfcheepte in dit land, hetwelk het tooneel
van zijnen roem en van zijne magt moest zijn, heeft de
fortuin geen enkel oogenblik opgehouden hem to begun .
fiigen . In then ftrijd trok hij de opmerkzaamheid van den
Kapudan-Pacha , en wist vervolgens , to midden der
algemeene verwarring, Heeds hooger en hooger zich to
verheffen , terwijl hij de genen , die hem in den weg
ftonden, verfchalkte en vermoordde.
Wreede willekeur en bloedige partijwoede teisterden het
land, toen de Franfchen hetzelve verlaten hadden . Na
den dood van A L I-Bey , in 1799 , hadden de Turken
en Mammelukken elkander de heerfchappij van Egypte
betwist . M E H E M E T-A L I was flim genoeg, om de
eene partij door de andere to verzwakken . Hunne on .
derlinge twisten en ftrijden gaven hem gelegenbeid, om
zijne magt to vergrooten . Aan het hoofd van eene Turkfche afleeling tegen de Mammelukken gezonden zijnde,
vereenigde hij zich met he-ft, trok tegen Cairo op, en
verjoeg den Gouverneur, van wien hij zijn gezag ontMENCELW . 1835 . NO 10
1i
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leende. Later dreef hij de Mammelukken op hunne beurt
weder uit , en riep den Gouverneur terug, dien hij verbannen had . Weldra ftookte hij heimelijk den opftand
aan , die hem in deszelfs plaats deed optreden . Zes
jaren duurden deze worftelingen . Eindelijk kwam hij
alle beletfelen, die zijner heerschzucht in den weg fconden,
to boven , en de Divan Bond bet Onderkoningfchap van
Egypte , als leen , hem toe. Van dien tijd of had zijn
ijzeren wil flechts een doel - de befchaving (?) van
zijn aangenomen vaderland . Alle aanflagen tegen hem ,
tegen zijn gezag en tegen zijne bezittingen zijn met ongemeene kracht en met ongehoord geluk afgeweerd geworden ; en elke overwinning diende, om zijne magt
van binnen to verfterken, en zijn gebied naar buiten verder uit to breiden . Hij beireed de Wechabiten, en veroverde op hen Mekka en Medina ; plaatfen, voor welke
de Muzelmanneti bijgeloovigen eerbied hebben . Door
die Route liervormers (*) to overwinnen , verkreeg hij
bet vertrouwen en de achting der genen onder de Mahomedanen, die zich ware geloovigen noemen . In bet
zuiden heeft hij zijne overwinningen in Nubie uitgelrekt, veel verder, dan oudtijds de Grieken en Perzen
gedaan hadden . Op eene krachtdadige, maar verfchrikkelijke wijze vernietigde hij bet geweld der regeringloosheid
onder de Mammelukken , en maakte een einde aan hunne
oproerigheden .
Zoodra hij de oppermagt in hadden had, zocht hij
de Turkfche en Albanefche benden op den voet der Eurapefche legers to brengen . foe weinig deze verandering flrookte met bet volkskarakter, dat af4erig is van
nieuwigheden, deze inrigting van bet krijgswezen hield
echter eenigen tijd (land ; dit had hij deels aan zijne
,overwinningen, deels aan de flrengheid der Oosterfche
ulleenheerfching to danken . Maar deze ftrengheid gaf
echter aanleiding tot verfchrikkelijke wedrwraak . In 1815
(*) De Wechabiten wilden de volgelingen van
tot eenvoudiger eerdienst terugbrengen .
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floegen de krijgslieden aan het muiten, vermoordden hunne
bevelhebbers , plunderden Cairo, en noodzaakten M EH E i1i E T , zijn levensbehoud in eene overhaaste vlugt
to zoeken . Zoodra de ftorm begon to bedaren, verfcheen
hij weder, en gedroeg zich in deze moeijelijke omftandigheden met verwonderlijke bedaardheid en kloekzinnigheid . Welverre van ongepaste vrees to toonen , trad hij
fier voor zijne legerbenden, en gebood hen, dat zij tot
hunnen pligt zouden terugkeeren ; terwijl hij van zijnen
kant beloofde , dat hij hen geenszins aan de krijgsgebruiken der Europeanen zoude onderwerpen -- dat hij
de kooplieden , wier winkels geplunderd waren geworden, fchadeloos zoude ftellen , en eene algemeene vergiffenis toeftaan . Hij bleef getrouw aan zijne belofte,
maar verlangde desniettemin een geregeld leger to hebben. Hij deed dus geene pogingen meer , om de Turken en .Albanezen aan Europefche krijgstucht to gewen.
nen ; maar hij zocht onder de inboorlingen van Egypte
voorwerpen, waarmede hij zijne oogmerken kon uitvoeren . Hij begreep , dat bet mislukken zijner eerfte proe .
ven , ten deele aithans , was toe to fchrijven aan zijne
ftrenge maatregelen . Hij trachtte derhaive zijne plans van
verbetering in bet krijgswezen finakelijk to maken, door
den foldatenftand to verheffen en to doen beminnen . Zijne
krijgslieden worden thans goed gekleed en wdl betaald .
Eene voortreffelijke wet beveiligt hen voor mishandeling .
Bekwaamheid en dapperheid geven aanfpraak op bevordering . leder kan tot fteeds hoogeren rang opklimmen .
Hierdoor bragt hij een' geheel anderen geest onder zijn
leger, en boezemde heilzamen naijver in . Hij heeft thans
wdl geoefend en door de overwinning krijgshaftig geworden voetvolk , behoorlijk opgezetene ruiterij, waaronder een regement Lanciers van eene fehoone houding uitmunt, bovendien voortreffelijke kanonniers, en een aantal
bekwame lieden voor de dienst met Congrevifche pijlen .
De krachtige wil van M E H E M E T-A t i en de krijgskundige bekwaamheid van zijnen Zoon zouden echter op
zichzelve niet toereikend geweest zijn , om zoodanige uitIi2
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komften daar to lellen ; maar hij riep tot zich en verbond aan zijn lot verfcheidene mannen van ervarenheid ,
welke, ten gevolge der gebeurtenisfen van 1815 in Frankr% k en van 1823 in Italie en Spanje, (en later in Polen) hun vaderland hadden moeten verlaten . Eene menigte dezer flagtoffers van N A P O L E 0 N'S val of der
opftanden van 1820, moedig, vurig, ondernemend van
aard , de verfpreiding van liberale begrippen uit beginfel
toegedaan , kwamen in zijn rijk zich nederzetten, en waren hem welkom , als gefchikte lieden , om zijne plannen
van hervorming to helpen uitvoeren . De Pacha van
Egypte, voor ieder toegankelijk zijnde, riep hen tot zoodanige posten, waarvoor zij de meeste bekwaamheid
bleken to hebben ; hij had echter bet liefst zoodanige
Officiers , welke zijn nieuw leger de exercitie konden
leeren . De zoodanigen vonden bij hem eenen befchermer
en vriend in den voormaligen Franfchen bevelhebber
s t V E s, die thans onder den naam van S O L I M A NBey bekend en tot de waardigheid van Pacha verheven is . Deze onverfchrokken gelukzoeker heeft, in weerwil van zijnen overgang tot de Mahomedaanfche Godsdienst , zich de achting der Franken en der Arabieren
to Alexandria weten to verwerven . Andere in Egypte
gevestigde Europanen hebben den Pacha hunne dienften aangeboden , a!s geneesheeren , apothekers , kooplieden, kunftenaars en zeevarenden . Zonderling is het,
dat velen hunner, geroepen tot werkzaamheden, die van
hunne vroegere oefeningen en bedrijven grootelijks verfchillen , nogtans zich wonder wel fchikken in de nieuwe
betrekkingen . Die genen echter, welke na eenige proefdagen
blijken gaven , dat zij niet de minite gefchiktheid hadden
voor bet werk , dat zij voorgaven to kunnen doen , werden
zonder mededoogen heengezonden . Op deze wijze is bet
den Pacha gelukt , een corps van -Inflructie-ojiciers to
verkrijgen, die de ellendige firabifche benden in cen geregeld en welgeordend leger hebben veranderd . Men
moet hier geenszins de krijgshaftige houding noch bet
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fraaije voorkomen van den foldaat bewonderen ; verbeeld
u een' troep ongelukkigen, met een bronskleurig gelaat,
wier havelooze kleeding (*) uit lompen beftaat , terwijl
zij op bet geluid van fluit en trom met verfnelde
fchreden voortftappen, hebbende aan bun hoofd een' hunner landslieden, die met een zeer groot krom zwaard gewapend is -- zoo zult gij een denkbeeld van bet geregeld leger van M E H E M E T-A L i hebben . Een foldaat,
die op fchildwacht is , blijft niet ftaan met bet geweer
in den arm ; hij zet zich op den grond neder, en brengt
den tijd door met rooken .
De jonge fIrabifche krijgslieden beginnen meer en meet
lust voor de dienst to toonen . Meermalen ziet men ,
dat zij , na onderwijs van den drilmeester ontvangen to
hebben , onder elkander zich oefenen in de behandeling
van bet geweer .
De ligting van manfchap voor de land- en zeemagt gefchiedt op eene wijze , zoo als alleen plaats kan hebben
onder eene geheel willekeurige regering en bij een yolk,
dat volftrekt geen denkbeeld van perfooniijke vrijheid heeft .
Men zendt aalr alle de Sheiks, of opperhoofden der dorpen , bevel , om ieder een zeker aantal der inwoners binnen een' bepaalden tijd to leveren , en ze naar Cairo of
naar fllexandrie op to zenden , ten einde bij bet leger
to velde of op de vloot to dienen . Kan een Sheik bet
hem opgelegde getal niet vol krijgen , zoo moet hij zelf
met zijne nabeflaanden , in de plaats der wederfpannigen,
uittrekken . De voor de krijgsdienst beftemde lieden gaan,
aan elkander gebonden met touwen, die bet wegloopen
beletten . Bij hunne aankomst fchijnen zij weldra geheel
andere menfchen to worden . Deze lieden, welke men eerst
zoo moeijelijk onder de vanen kon brengen, en die zoo
hard behandeld moesten worden om hunne ongefchiktheid, vinden fpoedig behagen in hunnen nieuwen toe .
ftand , zoodat ze , uitgezonden wordende , om ligtingen
to doen , er een vermaak in ftellen , om hunne nieuwe
(*) Hoe is dit overeen to brengen met bl . 479. - Vert .
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krijgsmakkers dezelfde gewelddadigheden aan to doen, welke
zij zoo zeer verfoeiden, toen deze hun aangedaan werden .
De perfonen , die voor de zeedienst beftemd zijn ,
worden op den Nijl ingefcheept . Om hen to herkennen, in geval van wegloopen, prikt men hun een anker
boven op de hand . Als zij aangekomen zijn , oefent
men hen in de behandeling van zeilen en gefchut . Gewoonlijk leeren zij iu weinig tijds alles met veel behendigheids verrigten . \'Vanneer een nieuw oorlogsvaartuig
wordt uitgerust, bemant men hetzelve met oude matrozen, die hiertoe van de vloot uitgezocht worden . Dus
kan de Pacha zich van het fchip bedienen , zoodra
bet gereed is .
Zoo dikwijls it E H E Al E T eerie ligting niet voltallig
kan krijgen , zendt hij eerie bende foldaten in de groote
fteden , om daar eene presf ng to doen . Doch dewijl
zoodanige handelwijze eene menigte perfonen aan de
dienst der Europeanen zou onttrekken, laat men alle
die genen los , welke door hunne meesters teruggevorderd worden ; en dan flelt men hun eene veiligheidskaart
ter hand, welke hen vrijwaart voor nieuwe kwellingen .
Behalve bet geregeld leger , heeft de Pacha nog ongeregelde troepen, zamengefteld uit iilbanezen en Kandioten voor de infanterie, en ilrabifche Bedouinen voor
de kavallerie . Het gezigt der eerften, die met yatagans en lange pistolen zijn gewapend , heeft iets verfchrikkelijks voor den weerloozen mensch , die hen ontmoet . Als iemand op eene, naar hunne gedachten, onbefcheidene wijze hen aanziet, kunnen zij weleens zeer
onbefchoft daarvan verantwoording vragen . Er zijn geene
Barbaren, die woester aanzien hebben, dan de Albanezen ; zelfs Bedouinen jagen minder fchrik aan . Deze
ongeregelde benden doep uitftekende dienst bij eerie fchermutfeling eu op eenen terugtogt .
M E H E M E T heeft zich inzonderheid toegelegd op
het vormen van eene aanzienlijke zeemagt . Zijne vloot
beftaat thans uit zes liniefchepen, vijf groote fregatten,
vijf korvetten , acht brikken en den kotter ; bovendien
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zijn er nog zes branders en dertig transportfdhepen . De
twee grootfte oorlogsfchepen, de Cairo en Akre, voeren elk
138 ftukken en zijn beide bemand met 1500 koppen . De
MahaLtet-Ekeby en de Manfoura hebben elk 100 kanonnen
en 1200 perfonen . De manfchap der geheele • vloot bedraagt
13y155, en het aantal der ftukken is 1,302. Men ftaat verbaasd over zoodanige zeemagt , als men in aanmerking neemt,
dat de Egyptifche vloot aanmerkelijke verliezeu in den flag
van Navarino heeft geleden, en dat er flechts ddne zeehaven, die van Alexandria, is . Maar welk eene drukte, welk
een ireng toezigt op de fcheepstimmerwerf ! Het is weinig
tijds geleden, dat de Pacha flechts twee gewapende en bemande liniefchepen had ; thans bezit hij er zes, die zee bouwen, en vier ftaan er op lapel, waarvan twee van 100 en
de beide anderen van 80 ftukken. De werf is ruim genoeg,
om vier groote fchepen en ddn brik of korvet to gelijk to
bouwen . In den zomer van 1833 heeft men een fchip van
138 ftukken to water gelaten, dat terftond naar de kusten
van Klein-Azia werd gezonden . De zamenftelling van deze
vaartuigen is wet niet zoo hecht als die der Engelfche fchepen, maar voldoet evenwel aan bet oogmerk, waartoe ze
moeten dienen. De haven is zoo modderig, dat men genoodzaakt is , de groote fchepen van ftapel to laten loopen , v66r
dat ze geheel voltooid zijn . Bijkans al bet fcheepstimmerhout komt nit de bosfchen van Klein-Azia . De Groote Heer
heeft vroeger bet vellen der boomen begunftigd , welke met
weinig kosten op Turkfche of Egyptifche fchepen vervoerd
worden . De andere benoodigdheden, als kanon, kruid en
food, worden meestal door Engeland geleverd .
De fpoed, waarmede men fchepen bouwt to Alexandria,
komt echter niet enkel van de waakzaamheid des gebieders,
maar grootendeels ook van de menigte werklieden . Zoolang
de vloot op de reede is , laat M E a E M E T de helft der matrozen op de werf arbeiden . De dag, waarop een fchip to
water loopt, is een feestdag voor al bet yolk, Zoodra betzelve drijft, hoort men bet gefchut der vloot en batterijen
bulderen ; de foldaten, die aan de haven gefchaard ftaan,
doen eene algemeene losbranding, en de Pacha, die zelf altijd de hoofdperfoon bij bet feest is , geeft een rijk gefchenk
aan den fcheepstimmerman .
De werkplaatfen van bet tuighuis zijn niet minder merkwaardig, din de werf voor de oorlogsfchepen . Men ziet,
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dat M E II E M E T-A L I zijne onderdanen wil vormen tot bekwame lieden, en men bewondert hunne vorderingen in de
werktuigelijke kuniten . Daar bewerkt men bet metaal tot
verfiering van bet fchip ; timmerlieden, fchrijnwerkers enz .
beijveren zich , om ieder bet zijne toe to brengen, terwiji
fmeden en anderen zich bezig houden met de wapening . De
lijnbaan is vooral bezienswaardig ; men vindt er weinige zoo
fraai in Europa .
(Het vervolg en Jlot hierna .)

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DER
NOORD-AMERIKANEN .

(Vervolg van bl. 398.)
De Zeereis . -

T

Charlestown . -

Affcheid van den Lezer.

egen den winter kwamen wij van ons uitftapje in bet binnenland weder naar Philadelphia terug . Wij hadden vele
flechte wegen, maar de zonderlingile bruggen en kanalen gezien . Razend huilden de winterflormen , en , gelijk veelal
ieder menfchenkind zich fchijnt to verbeelden , dat zijn eigen
dierbare perfoon bet middelpunt is , waarom de geheele wereld draait, zoo dachten ook wij, dat de orkanen ons vertrek
naar bet zuiden wilden beletten . Maar wij hadden niet vergeefs zoo langen tijd Amerika's lucht ingeademd ; de reiswoede had ook ons nu eenmaal aangegrepen, en wij befoten , den ftrijd cegen de hoofdfloffen to wagen .
Behalve de aanflekende ziekten, zijn bier nog twee aan
bet land eigene krankheden, namelijk maagkwalen en borsttering. Voor de gele koorts is geen middel . De overladen
maag words met bevervet gereinigd, en cegen de tering fchrijfc
de Doctor des winters eene reis naar bet zuiden voor . Men
kan dus verzekerd zijn, in dit jaargetijde Heeds een talrijk
gezelfchap uit de zoogenaamde groote wereld op de overvaart to zuli.en aantreffen . Om evenwel met bet meeste genoegen to reizen, moet men, althans van Philadelphia, eersc
weder een weinig noordwaarcs zich begeven ; want alleen
van New-Tork varen geregeld pakkecbooten op alle havens en
terug. Elke week zeilen er twee naer Charlestown af ; men
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betaalt dertig dollars, waarvoor men dan tevens zeer goed
eten heeft, maar voor den drank moet men zelf zorgen, of
then onmatig duur van den maitre d'h6tel koopen . De Kapiteins van deze fchepen zijn zeer aardige, befchaafde men .
fchen en bekwame zeelieden . De reis duurt gewoonlijk omftreeks de acht dagen ; dezelve wordt echter meermalen eersc
in vier weken , en foms ook in vier dagen volbragt . Daar
is gelegenheid, om voor minder geld de reis to doen . Men
betaalt dan flechts vijftien dollars ; doch deze fchepen zijn
kleine brikken - de kost, welken men krijgt, is gelijk bet
gezelfchap , dat men aantreft , en de bevelhebbers van de
weleens lekke vaartuigen kunnen juist geene aanfpraak op
welgemanierdheid en kennis waken . Zij geraken fours verdwaald, weten niet, waar zij op zee zijn, komen eindelijk
nog gelukkig ter beftemde plaatfe, en verwonderen zich dan
over hunne eigene hekwaamheid . Men heeft dus eigenlijk
geene keus. Ook gingen wij , zonder lang bedenken , aan
boord van de fraaije pakketboot Aivalia, en zeilden met bet
fchoonfte weder af. Hoe veel een vriendelijk en voorkomend
Kapitein tot veraangenaming van zoodanige reis bijdraagt,
zal ieder ondervonden hebben, die ooit zulken togc deed .
De Amalia werd gevoerd door Kapitein P E R R Y ; men kan
hem Met genoeg prijzen wegens zijne zorgvuldigheid voor de
reizigers . De inrigting op de fchepen voor deze vaart is be .
ter, dan die op de pakketbooten van Havre. De flaapplaatfen zijn van de eetzaal flechts afgefcheiden door gordijnen,
welke men naar believen kan vooruitfchuiven -- een groot
gemak voor de genes , die ligt zeeziek worden , en voor
alien, die de inkerkering in eene enge kajuit niet kunnen verdragen . Men leeft bier dus in geene zoo ftrenge afzonde .
ring, terwijl echter de welvoegelijkheid niet bet minfle wordt
verwaarloosd . Ligt iemand een weinig krank achter zijne
gordijnen, zoo neemt hij evenwel deel aan bet gefprek in de
zaal, en er is geen beter middel tegen de zeeziekte, dan afleiding en foms een glaasje porter-bier.
Zelden misfchien komt op een Amerikaansch fchip een zoo
vrolijk gezelfchap bijeen, als wij op de Amalia aantroffen .
Eene jonge vrouw van New-Tork, welke de tering reeds in
zoo hoogen graad had , dat de zuidelijke lucht haar niet
meet hielp, was door de geneesbeeren tot een aanhoudend
verblijf op zee veroordeeld geworden . Men is namelijk van
meening, dat deze ziekte in hare ontwikkeling geheel ilil,
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flaat, zoo lang de lijder of lijderes zich op zee bevindt.
En de teringachtige vrouw fcheen ook inderdaad op her fchip
zich zeer wel to bevinden . Niet tevreden met de beweging
van bet vaartuig alleen, bad zij Karen fchommelftoel mede .
genomen, waarop zij den ganfchen dag zat, ten einde alzoo
her genoegen van eene dubbele flingering to hebben . Zij had
bij zich hare jeugdige dochter, en bovendien tot gezelfchap
eene vriendin, die beide bet hare tot her aangename onderhoud toehragten . Eene fchoone Franfche vrouw, die naar
Florida reisde, alwaar haar man her opzigt over bet maken
der haven van St. ddugustin had, vervrolijkte alien door hare
levendigheid en geestige invallen zoo zeer, dat een rijk En .
gelschman, wien de miltzucht op zee en to land omdreef,
zijne kwaal geheel vergat, en, ten gevalle der Franfche
vrouw, eene heuschheid toonde, die her ganfche gezelfchap
to flade kwam . Hij had zich rijkelijk voorzien van de
fijnfte wijnen en van lekkernijen nit alle werelddeelen ; met
den Kapitein deelde hij dus de rol van beer des huizes, en
deze overvloed van verfnaperingen droeg niet weinig bij , om
de vrolijke hemming to onderhouden en to verhoogen . Onuitputtelijk in luimige invallen was een jonge Schot. Wanneer her gezelfchap verzadigd van vrolijkheid fcheen ; wanneer her vuur van her gefprek verflaauwde, en flechts fpaarzaam nog puntige gezegden, als enkele vonken, opglommen ;
wanneer men flechts zachtkens en niet meer hartelijk lachte ,
zoodat de lever kon fchudden, dan nam onze Schot zijne
guitar, en zong daarbij, in den tongval van zijn land, met
eene voortreffelijke item, een berglied, eene oude Schotfche
romance, zoo als hij er in menigte kende, of improvifeerde .
Bovendien niet onervaren in bet buikfpreken, bootfte hij alle
initrumenten na, en gaf ons, onder begeleiding van zijne
guitar, de zeldzaamfle concerten , waarbij her noch aan oorfpronkelijkheid, noch aan harmonie ontbrak . Een jong lime .
rikaan, die voor een' kenner van de toonkunst, en bijzonder
voor een' zanger wilde doorgaan, viel ook dikwerf mede
in. - Zoo ging de lange avond voorbij , en men legde zich
vergenoegd ter ruste .
Drie dagen en twee nachten waren wij met zoo gunftigen
wind gevaren , dat wij , ondanks bet jaargetijde, - her was
omftreeks kerstijd - reeds de aangename warmte van her zui .
den begonnen to ontwaren . De Kapiteins hebben niet gaarne,
dat men hun vraagt, wanneer zij denken aan to komen ; bet
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pleuwsgierig verlangen der reizigers blijft dus altijd onbe-

vredigd.
Intusfchen deed het vergenoegde gelaat van den
Kapitein, en de groote beweging onder bet fcheepsvolk, in-

zonderheid bet affpoelen en opknappen van bet fchip, ons
befluiten, dat wij den volgenden voormiddag wel to Charles-

town zouden binnenloopen ; want de ilme,'ihanen bevlijtigen

zich heeds, om eene haven zoo binnen to komen, alsof bet
fchip zoo even van flapel geloopen ware . Alles moet er zin .
delijk en netjes uitzien . De matrozen zijn niet gekleed , als
kwamen zij van bet moeijelijk en morfig werk eener zeereis, maar alsof zij ten dans gingen . Toen des avonds zelfs
zeil werd geminderd , om de fnelle vaart van bet fchip to

vertragen, en Kapitein PEP, R Y met Lord M A R S H AL, ZOO
als hij boertende den Engelschman noemde, reeds affpraak
maakte , om een feestelijk avondeten met eikander to hebben,
dacht ieder fiellig, den volgenden morgen op bet vaste land
to ontbijten .
Het is opmerkelijk, dat eene reis over zee zoo veel aantrekkelijks heeft . Velen althans, die eenmaal de onaange,
naamheden daarvan ondervonden hebben, verlangen er toch
weder naar. Ik geloof, dat bet trotferen des gevaars een

eigen genoegen medebrengt . Het is eene floute bewustheid,

daar op de golven to zweven tnsfchen leven en dood, en
dan met een opgernimd gemoed to genieten, wat bet oogenblik aanbiedt . Nadert men eindelijk bet land weder, dit ge-

zigt heeft voor een' ieder nieuwe bekoorlijkheid, en reeds
vooraf, zoodra men de landlucht, met de aangename uitwa-

femingen van grond en planten, bemerkt, begint men zich
zoo ligt, zoo vrolijk to gevoelen - de onaangenaamheden
der zeeziekte houden op . Evenwel is nog niet alle gevaar
to boven .
De zeelieden verwachten veelal geenszins bet
beste, of verklaren zich althans niet duidelijk ; onkundige

reizigers daarentegen geven zich gaarne aan hun gevoel over.
Zoo plaatften ook wij alien ons aan den avonddisch , en
waren vrolijker, dan ooit .
Terwijl ons gefprek zeer levendig was , kwam de ftuurman binnen, en bragt bet berigt, dat geheele troepen van

dolfijnen ons kwamen tegenzwemmen . Men liep op bet dek,
om ze to zien ; men wierp harpoenen, en ving er eenen .
Daar deze dieren gewoonlijk voor den wind of zwemmen,

was hunne verfchijning niet bet gunftigfte voorteeken voor
ons volgend ontbijt in Charlestown ; wij lieten ons daardoor

4

TAFEREELEN 111? HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

evenwel niet floren in ons genoegen , maar fchenen veeleer
boven alles ons to willen verheffen .
Het was Zaturdagavond ; de Methodist en de Kwakers haalden hunne Bijbels
voor den dag , legden die op de tafel , en begonnen zich
voor to bereiden tot den nabijzijnden Zondag . Van tijd tot
tijd kreeg deMethodist eene krampachtige trekking in de vingets, en vervolgens ook dergelijke beweging in de amen ;
de Kwakers hoesteden, maakten de keel ruim en fnoten den
neus . De Methodist, bet gevaar ziende, dat men hem niet
zou booren, begon terflond luidop to lezen en voorts to
prediken . Toen hij zijne flem verhief, was ons gefprek zeer
luidruchtig ; doch plotfeling werd bet geheel flil - men
hoorde niets, dan den prediker, en, hetgeen to voren geheel onopgemerkt was gebleven, bet klotfen der golven regen bet fchip .. Allengs werd bet geraas flerker en bet flingeren deeds geweldiger . Schotels, borden en glazen vlogen
op tafel door elkander ; de oppasfers raapten deoverblijffelen
bijeen, en kropen daarmede op de knieen naar bet bufet ;
de mannen vielen van de banken ; de vrouwen hadden moeite,
om op de kooijen to komen -- met handen en voeten kiemden zij zich daar vast, en de fchommelfloel flingerde wonderlijk in de kajuit om ; niemand waagde bet, denzelven to
grijpen ; ieder oncweek flechcs, zoo goed hij kon . Eindelijk
kwam de Kapitein, die federt bet verfcbijuen der dolfijnen zich niet van bet dek had verwijderd, even in de kajuit ;
afgemat van vermoeijenis, wierp hij echter een touw om den
flingerenden floel, bond then vast, opdat hij geen glazen of
fpiegels zou verbrijzelen, fprak woorden van troost en bemoediging tot bet gezelfchap , en begaf zich nu weder naar
boven op zijnen post . De Methodist zat nog deeds, hield
met de eene hand zich vast aan de bank, met de andere
den Bijbel benevens een licht op de tafel, en predikte maar
voort . De Kwakers met hunne Bijbels rolden over bet vloerkleed . De woede van den florm nam meer en meer toe ;
met donderend geraas flortten de golven op bet £chip ; in

onze kajuit geraakten een paar koffers los, die met touwen
onder de flaapplaatfen vastgemaakt waren geweest - dezelve
werden in ons eng verblijf geweldig been en weder geworpen, zoodat de fraaifle fpiegel daardoor in flukken floeg .
Eindelijk brak ook bet touw, 't welk den fchommelftoel
had bedwongen, en nu fcheen die bet verzuimde met ver-
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dubbelden woeker weder in to halen . Hec was pikdonker ;
de lampen waren verbroken en de lichten uitgegaan .
Drie voile dagen duurde deze orkaan . Waren wij fpoedig
tot digt bij Charlestown gekomen , nog fchielijker geraakten
wij veel verder, dan wij ooit geweest waren, daarvan verwijderd ; want als de wind eindelijk wat ging liggen, en de
zee een weinig bedaarde , bevonden wij ons in bet gezigt
van Boston , 130 mijlen benoorden New-2°ork . Een frisfche

noordewind bragt ons ecbter weldra weder in den regten koers .
Als de wind draait , en , gelijk bier bet geval was, de
naar bet noorden bewogene zee dan in eene tegenovergeflelde rigting zich begint to bewegen, words bet fchip door
deze tegenftrijdige werking derwijze geflingerd , dat bet niet
to verdragen is . Tegen den avond nu liepen de golven niet

meer zoo hoog als bergen, maar begonnen vroeger en op
geringere hoogte to breken . Als vuur verlichtte bet fchuim
des woelenden waters den donkeren nacbt, en een gloed
fcheen op zee to drijven -- de Oceaan was als in brand.
Zag men van bet dek in de diepte neder, zoo aanfchouwde

men eene ontelbare menigte kleine vuurklompjes, die menigwerf door de golven op bet fchip geworpen werden, waar

men dezelve dan met een handvol waters kon opnemen , zonder dat ze den glans verloren . Dezelve fchenen flijmige ko .

geltjes to zijn, zoo glibberig, dat men ze alleen met eene
hoeveelheid waters kon houden . Ik hield dezelve voor polypen, met eenen glans, gelijk then der bekende glimwormen, en ik deed eenige in eene flesch ; maar noch van flijm,
noch van glans was vervolgens eenig fpoor in bet glas to
zien. Deze phosphorifche zelfftandigheden komen , zoo als
men zeide, veelvuldig voor in den Atlantifchen Oceaan,
vooral wanneer men meer noordwaarts flevent .
Wij ondervonden de verandering van bet luchtgeftel,
waarin de dorm ons geworpen had . De koude was zoo

fcherp en doordringend, dat men vuur moest maken, om to
verwarmen . Hiertoe bedient men zich veelal van fleenkolen
nit Liverpool, die overal in Amerika in groote menigte verkocht worden . 1k heb nooic kunnen begrijpen, waarom men
dezelve bij voorkeur gebruikt .

4merika heeft zelf uitmuntende fleenkolen, die, zonder de minfle onaangename lucht,
met eene fchoone blaauwe vlam branden, bijkans geheel verteren, eene flerke hitte geven, en altijd nog lets goedkooper

komen, dan die, welke nit Engeland aangevoerd worden . De
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Liverpoolfche kolen branden viug, maar laten een vrij groot,
morfig overblijffel achter, en verfpreiden eenen flank, die

op fchepen zeer gefchikt is, om de misfelijkheid to vergrooten, welke door bet onftuimig weder words veroorzaakt .
De Imerikanen en Engelfchen zijn hieraan gewoon, en fchij-

nen zoodanige lucht gaarne in to ademen ; ik had liever was
koude verdragen, om den onaangenamen damp to vermijden,

welke volftrekt niet uit de kajuit wilde trekken . Ik verheugde mij dus zeer, dat de fevige noordewind ons in weinige dagen zuidelijker luchtfreek deed naderen . Den vijfden
dag bevonden wij ons reeds weder voor Charlestown , namen
tegen den avond eenen loods aan boord, en gingen voor anker, om to wachten, tot dat de zee wac bedaarde, daar bet

binnenloopen van die ftad wegens klippen zeer gevaarlijk is .
De loods bad echter niet wet gerekend - een nieuwe ftorm
was in aantogt, en dreigde reeds ons van de ankers ce ruk-

ken . Wij bevonden ons nu to midden van klippen ; de zee
begon op nieuw vreefelijk to woelen ; wij moesten de haven
binnenloopen, of fchipbreuk lijden . Een half uur van daar

is eene linge bank van rotfen, die de haven influiten ; men

noemt dezelve diatom ook la Barre . Groeit de rots aan,
of zakt bet water ? Hieromtrent verfchillea de meeningen ;

intusfchen is bet zeker, dat de ondiepte van jaar tot jaar
toeneemt . Men heeft dus reden , om to vreezen , dat Charlestown eindelijk geheel zal ophouden eene zeefad to zijn .

Tusfchen deze klippen moesten wij thins met onfulmig water
doorvaren . De loods hield de zaak voor onmogelijk . Onze
Kapitein beweerde , dat wij bet buiten de klippen niet kon-

den houden en dus fellig vergaan zouden, weshalve men bet
uiterfte behoorde to wagen . Doch de loods bleef doof voor
alle verfandige redenering, tot dat de Kapitein eene flesch

rum nam, daarmede zijne twijfelingenbefreed, en alle tegenbedenkingen oploste .
Met angftige bekommering had men den uitflag van lien

itrijd afgewacht -- met ontzetting zag men de uitvoering van
het genomen befluit to gemoet . De ankers werden geligt, de

zeilen ontrold ; gelijk een bal werd bet fchip, herwaarts en
derwaarts , op en neder geworpen -- lucht en water fchepen

om den buit to kampen . De mannen waren alien op bet
dek ; de vrouwen bleven in de kajuit - hier heerschte eene
doodfche filte, maar de zee kookte en bruiste . Daar kwam
plotfeling een verfchrikkelijke fchok ; men hoorde een akelig

DER NOORD-AME$IKAN&N.

i91

angstgefchrei en bet ftooten van let fchip tegen de rots, en,
eer men zich kon bezinnen, ftootte bet vaartuig Dog eens,
en terftond daarop ten derdemale . Hoe aangenaam klonken
in aller ooren de woorden van den Kapitein : Nu hebben waj
het gewonnen ! Zoo riep hij na eene korte poos , ijlde naar
beneden in de kajuit, en bragt de blijde boodfchap aan de
vrouwen, terwiji de heeren op bet dek elkander van vreugde
omarmden en de matrozen een luid gejuich aanhieven . Hadden wij al geene heldendaad verrigt, wij hadden toch een
flout waagiluk volbragt . Wij voeren dus zegepralend de haven binnen , terwijl de woeste zee achter onzen rug woelde .
Niets fchijnt fpoediger vergeten to worden, dan het leed,
dat men op zee heeft doorgeftaan . In eene fraaije boarding
(kosthuis), bij Mistr. M A C D O N A L D, begaf zich bet
ganfche reisgezelfchap van de Amalia, en daar bragten wij
een' zoo genoegelijken avond door, als ik mij maar weinige
in mijn leven weet to herinneren .
(Het vervolg en

Plot

hierna.)

ZONDERLINGE LOTGEVALLEN EENER PRINSES UIT BET HUIS
VAN BRUNSWIJK.

T

eBrusfel woonde , omftreeks bet jaar 1760, in de grootfte
afzondering, eene bejaarde Dame, Mevrouw D'A U B A N T
genoemd. Hare voornaamfte bezigheden beftonden in bet
waarnemen van de Godsdienst , en in bet uitoefenen van eene
uitgebreide weidadigheid jegens de armen nit hare buurt, die
haar als hunne weldoenfler befchouwden . Eenige jaren had
zij reeds doorgebragt met bet betrachten dezer pligten, zonder bij de grooten en aanzienlijken opgemerkt to worden, en
fchijnbaar zonder eenige betrekkingen van bloedverwanten of
vrienden to hebben . En echter was nieniand in de ftad van
hooger afkomst, noch door een aanzienlijk huwelijk tot
fchoonere verwachtingen geregtigd ; niemand der ingezetenen
had waarfchijnlijk zulk eene groote afwisfeling van voor- en
tegenfpoed gefmaakt, of zulk eene ongeloofelijke, ja romaneske verandering van fortuin ondervonden .
L 0 D E W IJ K R U D O L F, Hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, huwde met C H R I S T I N A L O U I S A, Vorflin van Oettingen , welke hem drie dochters baarde. De oudlie , E L I Z A-
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trad in den echt met
Keizer van Duitschland, en
BETH CHRISTINA,

KAREL

VI,

Eens eindelijk, toen de Prinfes in de achtfle maand barer
zwangerfchap was, viel de echtgenoot haar met grooter woede aan dan ooit, wierp haar ter aarde, mishandelde haar
deerlijk, en liet haar badende in bloed achter . Zonder zich
to verwaardigen eenig verder onderzoek aangaande zijn rampzalig flagtofher to doen, vertrok hij dadelijk naar een zijner
landverblijven . Hec gevolg dezer gewelddadigheid was eene
ontijdige verlosfing, waarvan hare dienaars befloten gebruik
to maken , om haar voor altijd ult de handen des onwaardigen
gemaals to bevrijden . Men zond hem eenen koerier met bet
berigt van den dood der Prinfes . De Grootvorst vaardigde
dadelijk een bevel uit , om haar terftond en zoo eenvoudig
mogelijk bij to zetten, daar hij door fpoed en geheimhouding hoopte voor ce komen , dat bet publiek zijne handelwijze
omtrenc haar vernam . De begrafenis had then ten gevolge
op die wijze plaats ; dock in de doodkisc was flechts een
houten blok. Ondertusfchen, terwijl alle Europefche haven
rouwgewaad droegen over haren vermeenden dood, ontfnapte
de Prinfes uit bet paleis, dat haar tot gewoon verbiijfdiende,
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Aan bet hof der Vorftin beyond zich toen juist de Gravin
van Konigsmark, eerie der gewezene matresfen van A U G US T v s II , Koning van Pollen, aan wier bijftand en zorg de
Prinfes voornamelijk hare ontfnapping had to danken . De
Gravin verzamelde voor haar alles , wat aan geld of juweelen in bet paleis gevonden werd , gaf haar een' bejaarden ,

vertrouwden dienaar, die Fransch en Duitsch fprak, en
eene kamenier van hare eigene bedienden mede .
Aldus

begeleid, nam de Prinfes de reis aan naar Parts, en bereikte die ftad zonder eenig ongeval ; maar uit vrees , dat
men haar in deze hoofdftad zoude herkennen, nam zij bet
befluit, naar 4merika to vertrekken . Met dit doel begaf zij

zich naar Lorient, nit welke haven de fchepen der Westindifche Compagnie, aan welke de Koning had toegeflaan eerie
volkplanting naar Louiftana to zenden, gewoonlijk onder
zeil gingen .

De Voritin fcheepte zich in op eerie pakketboot met achthonderd andere Duitfchers, die insgelijks naar de pas geves-

tigde volkplanting vertrokken . De getrouwe knecht, die aan
boord voor haren vader doorging, en de kamenier bleven

haar vergezellen . Behouden bereikte men de plaats der beflemming, waar de verfchijning van de jonge en fchoone
vreemdelinge in zulk een woest oord geene geringe ver-

wondering baarde . De Ridder D'A U a A N T, een Officier van
verdienfle , die to voren in Petersburg was geweest, om naar
eene plaats in Rusfifche dienst to dingen , beyond zich toen
ook in de kolonie, en herkende dadelijk de Prinfes . Eerst
konde hij bet getuigenis zijner oogen ter naauwernood gelooven ; doch na haar meermalen gezien, haar voorkomen,

houding en gelaatstrekken naauwkeurig opgenomen to heb-

ben, kon hij niet langer twijfelen, of de onbekende balling
was dezelfde perfoon , die hij vroeger in den glans van een
luisterrijk hof had gezien . Hij was voorzigtig genoeg, deze
ontdekking aan niemand mede to deelen ; doch , daar hij een

levendig belang in bet lot van zulk eene doorluchtige bal .
ling ftelde , trachtte hij de nadere kennis en bet vertrouwen

van den reeds genoemden ouden , getrouwen dienaar to verwerven .
Eindelijk gaf de oude man hem to kennen, dat hij en zijn

huisgezin zich gaarne aan de oevers der Misffsppi wilden ne .
derzetten, en dat hij met dit oogmerk eene toereikende Corn .
me gelds had medegebragt ; to gelijk ftElde hij
J Er1GELW . 1835. No. 10,
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den Ridder

94
4

ZONDERLINGE LOTGEVALLEN

vcror, zich met hen in deze onderneming ce vereenigen.
D'A u B A N T nam dit volgaarne aan, voegde zijne fondfen bij
die der vreemdelingen, en nam de befluring der ganfche zaak
op zich, waartoe hij ook door veelvuldige ervaring bijzon .
der gefchikt was . Zoo was hij dagelijks in gelegenheid de
Prinfes to zien, alien ijver in hare dienst aan to wenden, en
haar bij elke gelegenheid de eerbiedigfle verknochtheid en
belangflelling to toonen . Eens, dat hij zich geheel alleen
met haar beyond, konde hij zich niet langer bedwingen haar
zijne ontdekking mede to deelen , wierp zich voor hare voeten, en beleed, dat hij haar berkend had . Deze bekentenis
veroorzaakte in het eerst bij de Prinfes niet minder verbazing dan bekommering ; maar toen zij op de voorzigtigheid
en verknochtheid lette, die zij bij den Ridder had opgemerkt, flelde zij zich welhaast gerust . Zij vergenoegde zich
echter met hem voor zijne voorkomende belangflelling to bedanken, en hem door eene plegtige belofte tot de diepile
geheimhouding to verpligten .
Met lang na deze ontmoeting bragcen Europefche nieuwspapieren to Nieuw-Orleans de tijding van den val en dood
des Grootvorflen ALEX I S P E T R O W I T Z . Daar de Prinfes
nu in Europa burgerlijk dood was, en zich in den onbe .
kenden, maar gerusten toefland, waarin bet lot haar had geworpen, zeer gelukkig beyond , verkoos zij liever in de
Nieuwe Wereld to blijven , en hare betrekkingen in het andere halfrond van haar beflaan onkundig to laten . Weldra
was :zij ongelukkig genoeg, haren getrouwen dienaar door
den dood to verliezen , die haar over de halve aarde was
gevolgd . De Prinfes, door droefheid overflelpt, was alsof
zij haren eenigen vriend had verloren . Maar de verdubbelde
vlijt en werkzaamheid van D'A U B ANT, die de befluring harer zaken geheel op zich nam, gaf haar nieuwe krachten,
om de zwarigheden door to worilelen . De eerbiedig-teedere
gevoelens, door den Ridder voor haar gekoesterd, ontfnap .
ten bare opmerkzaamheid niet : hij toch fcheen alleen to leven
om hare wenfchen to bevorderen en to volbrengen , zelfs v66rdat zij dezelve nog geuit had ; hij behandelde haar to gelijk
met den aan Vorflen verfchuldigden eerbied , bragt al zijn'
tijd door in bet zoeken naar middelen , om haar de finarten
to doen vergeten , en alle vertroostingen en genoegens to verfchafFen, die zulk een onbebouwd land kan opleveren . Zijne verdienflen, zijne bekwaamheden en zijn ijver maakten eindelijk, om

EEN&R PRINS" .

kort to gaan, zulk eenen indruk op de Prinfes , dat zij hem hart
en hand fchonk . Zoo was dus eene Prinfes, uit een der rege .
rende huizen gefproten , de weduwe des erfgenaams van bet nitgebreidflerijk der aarde, de zuster derDuitfche Keizerin, nu

verbonden aan eenen Kapitein der Infanterie, in een land

door Negers bevolkt, in bet midden van barbaarfche volken
gelegen . Het pas gehuwde paar leefde gelukkig, en worflelde
tevreden door alle de moeijelijkheden en bezwaren, aan bet verblijf in eene pas gevestigde volkplanting onaffcheidelijk verknocht : de Prinfes rekende bet niet beneden zich, haren man

in bet arbeiden de behulpzame hand to leenen . De tijd fnelde fpoedig henen, en de Hemel zegende hunnen echt met

eene dochter, welke Mevrouw D'A U B ANT zelve zoogde, en
hare moedertaal, bet Duitsch, leerde .

Nadat eenige jaren in flil huifelijk geluk op die wijze waren voorbijgegaan , werd D'A U B A N T door eene ongefleldheid
aangetast , die heelkundige hulp vereischte . Hij verkocht

zijnen eigendom in Louifana , en ging naar Parijs, om den
verlangden bijfland aldaar to verkrijgen . Mevrouw o'A uB A N T verpleegde Karen man met de grootfle teederheid. Terwiji de Ridder herflelde, ging zij fomwijlen met hare doch .
ter in de tuinen der Tuileries wandelen . Terwijl zij nu eens

Duitsch met haar fprak, naderde hen de Graaf van Sakfen,
die hetzelfde pad wandelde en door den klank zijner moedertaal getrofen werd . Hoe flond hij verbaasd, in de oudfle
der beide vreemdelingen de Rusfifche Prinfes to herkennen,
die zoo wel hij , als de overige wereld, reeds v66r vele jaren overleden waande . Hij maakte haar zijne ontdekking be-

kend ; doch Mevrouw D'A U B A N T verzocht hem dringend
dit geheim to houden, en verhaalde hem, op welke wijze de
Gravin van Konigsmark hare ontfnapping nit Petersburg had

begunfligd . De Graaf van Sakfen beloofde haar dit ten op .
zigte van bijzondere perfonen in bet aigemeen , doch gaf
tevens to kennen, zich verpligt to gevoelen, hiervan aan den
Koning berigt to geven . De Prinfes fmeekte hem, dit ten
minfle niet v66r bet einde van drie maanden to doen . De
Graaf ilemde er in toe, en verzocbt verlof, haar nu en
dan to mogen bezoeken , hetgeen hem werd ingewilligd, onder beding van nooit dan des avonds en alleen to komen .
Ondertusfchen was de Ridder D'A U aA N T herfleld, doch

vond zijn vermogen nagenoeg verfmolten . Hij verzocht en
verkreeg van de Franfche Oostindifche Compagnie de aanflelKk2
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ling als Majoor op bet eiland Bourbon. Ondertusfchen legde
de Graaf van Sakfen nu en dan bezoek bij de Prinfes af, en,
na verloop van drie maanden , ging hij haar zeggen , dat de
tijd nu daar was , om haren naam aan den Koning bekend to
maken ; doch, bij hare woonplaats Komende, vernam bij met
de grootfle verbazing, dat zij met haren man en haar kind
naar Bourbon was vertrokken . De Graaf begaf zich nu dadelijk naar den Koning, om hem de geheele zaak to verhalen .
De Minister werd oogenblikkelijk gelast, eenen brief aan den
Gouverneur van Bourbon to fchrijven, met bevel om Mevrouw D'A U B ANT met de meeste achting en oplettendheid
to behandelen . Ook fchreef zijne Majesteit eigenhandig eenen
brief aan de Koningin van Hongarije, fchoon hij juist in oorlog met haar was , en gaf haar berigt aangaande bet lot barer tante . De Koningin beantwoordde dezen brief dankbaar,
en zond tevens eenen anderen, om aan Mevrouw D'A U B A N T
ter hand gefleld to worden, waarin zij verzocht werd, haren
man en hare dochter to verlaten en aan bet hof to komen ,
terwijl de Koning van Frankriik voor beiden zorg zoude dragen .
De Prinfes floeg dit aanbod eens voor altijd af, en bleef
tot bet jaar 1754 op Bourbon, toen zij, na verlies van echtgenoot en dochter beide, als weduwe naar Parijs terugreisde .
Van daar vertrok zij naar Brusfel, en bleef daar tot haren dood
in hoogen ouderdom . Zij leefde van een penfioen van zestigduizend gulden, haar door bet huis van Brunswijk gefchonken ;
en hiervan befleedde zij drie vierde gedeelte in werken van
liefdadigheid en welwillendheid .
[Dit belangwekkend verhaal deelt Lord D o v E R mede op
gezag van den Heer B o s s u, den Franfchen reiziger in NoordAmerika , wiens reizen in Louifiana zeer bekend en geacht
zijn, en die in de provincie zelve met de omftandigheden
van deze gebeurtenis bekend was geworden .]

UITTREKSEL UIT EENIGE BERIGTEN EN AANTEEKENINGEN
OVER IJZEREN WEGEN, ENZ.

(Vervoig van bl. 403 .)

V 66r eenige jaren werden er in Engeland proeven genomen
met zware
M A N 5 L E Y

fchepen, waarin twee floomwerktuigen van
en Co . geplaatst waren . Deze fchepen voeren
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verfcheidene dagen in zee, en doorliepen 2470 Engelfche
mijlen in 269 uren en 4 minuten, dat is 9 Eng . mijlen (bijna
2 Pruisfifche mijlen) in het uur, of 13z voeten in de feconde ; derhalve nog eens zoo fuel als de floombooten op den
Rhijn, maar op verre na zoo fuel niet als de floomwagen
the Sampfon , welke 47 Pruisf mijlen in het uur liep .
Wij hebben boven gezien, dat de genoemde Rhijn-floombooten in 4 jaren 689 reizen van 40 mijlen deden , 't welk
in het geheel 27560 Pruisf. mijlen uitmaakt . Er werden in
de 4 jaren in het geheel 147725 perfonen en 449121 centenaars aan goederen getransporteerd . De gezamenlijke opbrengst van alles bedroeg 598509 rthlr .
Niettegenflaande den algemeenen handelflilfland , werden er
in 1830 door de floomvaart alleen nit Holland 184616 centenaars aan goederen naar Keulen gebragt, 't welk door eene
ingevoerde vermindering van den vrachtprijs van de Hollandfche havens naar Keulen a f 13 : - per last (of 40 centenaars)
waarfchijnlijk nog vermeerderen zal . Tot de gezegde reizen
van 27560 mijlen en transport van 449121 centenaars aan
goederen en 147725 perfonen werden er in 4 jaren 22191180
M fleenkolen gebruikt, welke 100869 rtltlr . hebben gekost .
Men berekent hiernaar, dat, om 1 centenaar 1 mijl ver to
transporteren, er nagenoeg 2r . : fleenkolen gebruikt zijn geworden, waarbij het transport der perfonen niet medegerekend is . Het transport der goederen kost op deze vaart nagenoeg filbergr . of 8 pfenn . per centennar en per mijl ; terwijl de tegenwoordige vracht to land 1 filbergr. 4 ds . per cen.
tenaar en per mijl bedraagt . De gezamenlijke onkosten dezer
floombooten bedroegen in de 4 jaren ruim 281072 rthlr.
De balans van 1830 gaf eene winst van ruim 56221 rthlr .,
die tot refervekas werd aangelegd, welke daardoor nit 118603
rthlr. beflond . Het geheele active vermogen van de Maatfchappijbedroeg, na aftrek der fchulden, ruim 392866 rthlr . ;
en wanneer hiervan de 1174 action met 234800 rthlr. afgetrokken worden , zoo blijft er een zuiver overfchot van ruim
158066 rthlr ., waarbij evenwel eene verminderde waarde
der floombooten van 140000 rthlr . moet worden in aanmerking genomen . - De Maatfchappij heeft de floomboot Prinz
Friedrich, welke niet zeer fuel voer, en 89320 rthlr. gekost had, voor f 60000 verkocht nan de Nederlandfche Stoombootmaatfchappij , en de bij JOHN c O c K E R I L L gebouwde
ligtere floomboot, die Prinzesfin Marianne, aangekocht .
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De gewone fcheepvaart op den Rh~n heeft door de floonrvaart niet geleden, maar zelfs door vermeerdering van vertier
langs den Rh~n gewonnen . Door den ijzeren weg echter
zou dezelve merkelijk kunnen verliezen, dewijl de kosten
der vracht billijker zullen zijn . Door den aanleg van den
ijzeren weg tusfchen Liverpool en Manchester heeft de kanaalvaart aldaar veel verloren, en de ijzeren weg zou dus
ook voor de fcheepvaart op den Rh~n nadeelig worden .
De Nederlandfche Stoombootmaatfchappij onderhoudc eene
geregelde floomvaart tusfehen Amflerdam en Keulen en tusfchen Rotterdam en Londen , 't welk voordeelig op den middel- en boven-Rh~n werkt . In Holland is de ftoomvaart al .
gemeen zeer goed ingerigt en ook bij de Marine ingevoerd .
De Pruisfifche Rhijnlandfche Stoombootmaatfchappij to
Keulen heeft de beide floombooten van de boven-Rhijnfche
Maatfchappij aangekocht en alles dienaangaande overgenomen . Deze Maatfchappij kan zeer ter navolging worden aangeprezen.
Er beflaat een voorloopig ontwerp, om naar den tusfehen
Amflerdam en Keulen ontworpen' ijzeren weg eenen zijtak
aan to leggen van Rotterdam over Gouda, Montfoort en
Utrecht naar Soestdjjk , die op 2 millioenen guldens kosten
van daarflelling, f 223000 jaarlijkfche inkomflen en f 20000
uitgaven berekend wordt. - Buitendien zijn er nog twee
zijtakken geprojecteerd van den hoofd%veg naar de koolmijnen aan de Roer, en naar de kalkgroeven bij Ratingen, waarvan er een ongeveer f 200000 kosten zal . - De geheele
aanleg van Amflerdam en Rotterdam tot Keulen metdzijn
takken zou ongeveer 11l millioen guldens kosten, of
6,388888 Pr. th.
de ijzeren weg van Minden naar Keulen 2,500000 - --dus van Minden over Keulen tot Amflerdam 8,888888 of bijna 9 millioenen Pr. thalers. Waarlijk eene verbazende
fom , die zoo gemakkelijk niet to vinden is . Eene vermindering van zulke groote kosten, door eene verbetering derijzeren wegen en fpaarzame aanwending van dezelve, is derhalve
eene der eerfle behoeften .
In Holland, waar alles , coat den handel , de fcheepvaart ,
den landbouw, de nijverheid en kunfen kan bevorderen,
door de Regering en door het algemeen wordt aangemoedigd,
beeft de Hollandfche Maatfchappi der Wetenfchappen to Haar-
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km in het jaar 1832 eene vraag uitgefchreven omtrent den

aanleg van ijzeren wegen in de Nederlanden, welke v66r
1 Jan . 1834 beantwoord moest worden . Intusfchen is, v66r
de openlijke verfchijning van een antwoord , het ontwerp van
een' ijzeren weg van Amflerdam en Rotterdam naar Keulen
in de bathe maanden van 1833 bekend geworden, waardoor
een gedeelte van deze prijsvraag als van zelve opgehelderd

werd, dat namelijk een ijzeren weg in deze rigdng voor Holland nuttig en wenfchelijk zoude zijn. De aanzienlijke han .

elm-

delfland van de voornaamfte handelfteden van Holland,
Jterdam en Rotterdam , zal wel de noodige kapitalen er voor
weten daar to ftellen, zoodat er dan alleen het technifcbe
vraagftuk overblijft .

De ijzeren weg, van Antwerpen naar Keulen ontworpen,
is op 151 millioen franken begroot, en zoude omtrent 500000

franken per miji kosten .

(*)

Volgens de Haarlemmer en Keulfche Couranten van 19
Dec . 1833, zou de aanleg van dezen weg in Keulen, bij bijzondere perfonen, eene toereikende onderfteuning vinden . Behalve dezen, zijn er nog andere wegen van Antwerpen en
Ostende of ontworpen, die over Charleroi naar het binnenfle
van Frankr jk zouden loopen, waar zij zich met den, van

Havre of Calais en andere punten der kust aan het kanaal ,
naar Straatsburg geprojecteerden ijzeren weg vereenigen .

Volgens den Franfchen Architect M o R E A U, waren er tot
heden toe flechts twee ijzeren wegen in Frankrijk, namelijk
een van St . Etienne naar Lyon, en een van daar naar .9ndrezieux. Hij zegt, dat men zich reeds in 1831 bezig hield

met het ontwerp van een' ijzeren weg van Parijs naar Orleans en Tours fur Loire en de Middellandfche Zee, en met
een' anderen van Parijs naar Pontoife , welke nog voortgezet zal worden . - In de vergaderingen der Franfche Gedeputeerden in 1833 zijn er foortgelijke ontwerpen van
ijzeren wegen van Paris naar Calais , Boulogne, Straatsburg , Brusfel enz . ter fprake gebragt . De lleer m ORE A U
verwacht van de daarftelling dezer ontwerpen een groot nut
voor zijn vaderland .

(*) Deze berekening is flellig to laag. Men leze :

Dd .

fcription de la route en fer 4 dtablir d'4nvers h Cologne, par
S I M O N S et D E R I D D E R . Bruxelles, 1833 . Dic werk is

mede to verkrijgen bij den Boekhandelaar j A C 0 B to Rotterda in . -- Yert.
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Volgens den Heer H E N Z E, heefc men in Rusland mede
groove ijzeren wegen ontworpen ; zoodac men ook daar met
den tijd zoodanige verbindingen tusfchen de Oostzee en de
Zwarte Zee, van Petersburg over Moscou naar Odesfa en naar
andere grenzen , voor waarfchijnlijk kan honden .
Een ijzeren weg van

Petersburg over Moscou naar Odesfa

zon ongeveer 270 miiien lang worden, en door een' floomwagen, die dagelijks in 10 tot 12 uren flechts 30 mijlen, of
2 graden breedte, bet oponthoud daarbij gerekend, aflegde,

met eene vracht van ongeveer 3000 centenaars doorloopen
kunnen worden . Dezelve zon , tegen 75000 Pr . thaler per
mijl gerekend, in 't geheel 201 millioen Pr . thaler kosten .
Een ijzeren weg tusfchen Petersburg en dmflerdam zou
ongeveer 300 Duitfche mijlen lang, en door een' floomwagen in omtrent 10 dagen doorloopen kunnen worden . Deze
weg zou omtrent 22 millioen Pr. thaler kosten .

Het is dan bij zulke groote geldfommen wel doelmatig
en noodig, om fpaarzamere en verbeterde middelen voor deze
foort van wegen to zoeken ; want, volgens de voorgaande
berekeningen, zou een ijzeren weg ten minfte driemaal zoo

veel kosten als een gewone ilraacweg van klinkerfleenen,
zoo als die in Holland gebruikelijk zijn.
§ 3 . Uit de voorgaande voorbeelden blijkt genoegzaam,
hoe vele Staten van bet Europefcbe vasteland ijzeren we-

gen trachten aan to leggen, om de rivieren en kusten to
verbinden , en her handelsverkeer fneller en gemakkelijker
to maken .
Naar de hierboven aangevoerde grootfche plannen to oor-

deelen, zal het dan ook niet to verwonderen zijn, 'wanneer
bet aanleggen van ijzeren wegen op ons vasteland meer en
meer toeneme, en dat in bet Noordelijke Duitschland ook
eenmaal de ijzeren weg van Keulen over Pruisfisch Minden,
en voorts over Hannover, Brunswijk, Maagdenburg, Ber-

lfn , Frankfort aan den Oder, Thorn , Koningsbergen en Memel geleid, en daardoor eerie binnenlandfche gemeenfchap
van den Rhijn met de Wezer, Elbe, Oder en Weichfel, en
met vele havens van de Noord- en Oostzee, tot hand ge .
bragt worde .

Even min zou men zirh eens in Zuid-Duitschland kunnen
verwonderen over een' ijzeren weg, van den Rh%f'n omftreeks
Manheim, of bij Frankfort aan den Main, beginnende, en
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loopende over MuAchen naar Linz en Weenen, waardoor de
Rhijn met den Donau en de Zu'arte Zee verbonden werd . De
binnenlandfche dwarsverbindingen tusfchen de voorname ijzeren
wegen van bet noordelijke en zuidelijke Duitschland zouden dan
ook waarfchijnlijk, als gevolgen van den aanleg der beide
hoofdrigtingen, ontflaan .
(Het vervolg hierna .)

ONVERDRAAGZAAMHEID OMTRENT SEPARATISTEN .

I n bet Zwitferfche Kanton Waadland, alwaar de Hervormde

Godsdienst wordt beleden, werden federt geruimen tijd lieden
gevonden, welke van de algemeene Kerk zich afzonderden,
en hunne eigene zamenkomflen in de woning van dezen of
genen onder hunnen aanhang hielden . Reeds den 20 Mei
1824 vaardigde de Regering een ilreng bevelfchrift tegen
de zoogenaamde Momiers uit , ten gevolge waarvan wel eens
harde en onbillijke behandelingen plaats badden . Onder meer
anderen wordt 6dn geval verhaald, dat ten bewijze flrekt,
hoe ligt de burgerlijke Overheid aanleiding tot iets kwaads
kan geven, wanneer zij onvoorzigtig met hare bevelen zich
mengt in zaken van Godsdienst en geweten . Zeker Vrederegter had vernomen, dat in een bijzonder huis godsdienflige
zamenkomflen gebouden werden . Hij begreep, de vergadering to moeten floren en de Wet van 20 Mei 1824 toepasfen . Met dit oogmerk trad hij de mooning binnen . Zoodra bet gezelfchap hem bemerkte, zocht ieder een goed heenkomen . Slechts een man bleef zitten . De ambtenaar vroeg
hem, wat hij daar deed . In plaats van to antwoorden,
haalde die perfoon een' roman van W A L T E R S C O T T uit
den zak, en liet denzelven zien . De Vrederegter fprak :
„Dat Nat ik gelden ; doch zoo bet een Bijbel geweest ware,
zoudt gij met mij to doen gehad hebben ." Een roman beveiligde dus voor regterlijke vervolging, waaraan bet toonen
eens Bijbels zou blootgefleld hebben !
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(Naar

MATTHISSON.)

L aura bide! der Eng'len zangen

Storten haar Gods vrede in 'c hart .
Nu beknelt geen Teed haar' boezem ;
't Vurig bidden bant de fmart .
0, zoo klom, in 's werelds ochtend,
Van der heuv'len bloementop,
Abel's offer voor Jehova
Naar den hoogen hemel op !
Zie haar knielen, zie haar bidden,
Reeds van hemelglans omilraald!
Schooner werd zelfs de Onfchuld nimmer
Door een' Raphael gemaald .
Zij verneemt in 'r fuizend koeltje
's Heeren tegenwoordigheid ;
Schouwt alreeds de heil'ge woonplaats,
Waar de zegckroon haar beidt.
Vroom en kinderlijk vertrouwen
Zetelt in haar kuifcbe borst ;
Engelreinheid woont in 't harte,
Dat naar 't eeuwig leven dorst .
Vie deez' Heil'ge neer zag knielen,
Werd met hooger Neil bekroond ;
Zag reeds 't land, waar eeuw'ge vreugde
Onder hemelpalmen woont .
's Hage, 1834 .

VERLICHTEN MEER, DAN AALMOES-GEVEN .

Geven is een hoog genot,
Weldoen zaligheid van 't leven ;
Geven is een fprank van God,
Weldoen Jezus na to ftreven :

K.
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Atpiterdam.! gij kent dit heil ;
Veel hebt gij voor de armor veil .
Treft de roepitem uw gehoor
„ Stadgenoot, gedenk den armen1"
Gij kwaamt reeds die roepitem voor,
Mild en vaardig in 't erbarmen
Wie Gods beeld in 't harte draagt,
Wacht niet, tot men giften vraagt.
Maar , hoe zalig 't geven zij ,
Smartlijk is 't, een gift to ontvangen ;
Schenk' de hand ook nog zoo blij ,
Drukkend blijft steeds de aalmoes prangen .
Wanklank is ze in Gods gebied ;
't Muschje toch kent de aalmoes niet 1
Edeler weldadigheid,
's Menfchen adeldom meer waardig,
Die hem hooger vreugd bereidt,
Aan Gods beeld meer eigenaardig,
Zijn wij , elk naar stand en licht,
Den natuurgenoot verpligt .
Die weldadigheid, zoo fchoon,
Sluit de fchepping voor hem open ;
Wat Natuur hem fpreidt ten coon,
Kan hij voor Been fchatten koopen :
Licht en kennis, in den nood,
Schaft hem eigen, eerlijk brood .
Wat toch zijn wij zonder licht?
Minden,, die in 't duister dolen ;
't Wezen van des menfchen pligt
Is en blijft ons steeds verbolen :
Licht en kennis, zij alleen,
Heffen over 't dierrijk been .
Hem, wien beider invloed faalt,
Spilt de zon vergeefs haar' luister ;
't Is een ronde fchijf, die itraalt,
Een Sint Maartens-vuurtje in 't duister ;
En der nachtvoritinne licht,
Slechts een menfchen-aangezigti
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't Stargewelf, in al zijn pracht,
Werelden, die om ons weemlen ,
Tuigen van Gods wondermagt,
Die het denkend brein verheemlen,
Is voor hem als vonkjes kruid,
Die een fisfer in zich fluit l
Heel onze aardbol, met zijn' fchat,
Heefc voor zijn begrip geen waarde ;
Verder, dan hij zag of trad,
Kent of denkt hij aan geene aarde ;
War er buiten hem beflaat,
Schenkt hem vreugde, nut, noch baat.
Voor Gods fchoone fchepping koel,
Die zelfs 't pluimgediert doer zingen,
Mist ze alleen bij hem haar doel,
't Stugge hart omhoog to dwingen ;
't Vee gelijk, door hem gemest,
Heefc zij nooit zijn' blik gevest .
Voor de fraaije kunflen dood,
Streelt muzijk noch zang zijne ooren ;
Vruchtloos zong voor hem een Poot,
Doet een Vrugt zijn toonen hooren,
Spilt een Douw zijn' fchilderfchat
Hem, die kleur noch klank bevat .
Wetenfchap, gefocen boek,
Dat Befchaving moet ontfuiten,
Maakt hem nimmer wijs of kloek ;
Vrees van binnen, angst van buiten
Doen hem fpookfels zien, waar wii
God gevoelen, ons nabij .
Onwedr, ons een weldaad, hem
Een gerigt van Almagts-woede ;
Rampen, ons een Vaderflem,
Hem eens Wrekers geefelroede ;
't Bijbelwoord , ons Hemelfchat,
Hem onvruchtbaar raadfelblad .
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Liefde , ons 't edelfle genot ,
Hem bet bloot inflinct der dieren ;
Huwlijksmin, ons 't zaligst lot,
Hem bedwang van rond to zwieren ;
Kindren, ons een Hemelgaaf,
Hem de kluister van den flaaf.
In den nutten werkmansftand
Arberdt hij als dommekrachten ;
leder werktuig in zijn hand
Is fchier zoo vernuftig to achten ;
Minder bruikbaar dan de floom,
Niet, als hij , vaak lui en loom .
Ook als krijgsman automaat,
Leer' hij vaardig exerceren,
En, als draadpop in den Scaat,
Med bet vaderland verweren ;
Maar geen zedelijke kracht
Heft hem boven 's vijands magt.
Tuig bet, jongfle wondertijd!
W-aar de Vorst der Duisternisfe
Belgen voorging in den ftrijd,
Schuw van licht, zwart van gewisfe :
Hollands luister, Hollands gloed
Doofden flraks hunn' flraatkei-moed !
Wdl ons, waar en Vorst en Volk
In bet refine daglicht wand'len!
Licht is deeds een waarheidstolk ;
Kennis, bron van edel hand'len :
Beider wacht aan grens en kust,
En de Koning flaapt gerust .
Wdl deez' ed'le Maatfchappij ! (*)
Eindloos veel mogt zij verrigten .
Door haar voorbeeld toonde zij
„ Meer dan aalmoes is verlichten . "
Zij , door woord en fchrift en daad,
Blijft een fleun voor Vorst en Staat .
J . W . JJNTEMA .

C*) Het Nat van 't tllgemeen, wear dit dichtf}ukje werd uitgefproken .
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4micus certus in re incerta cernitur .

A ls bij 't fchat'rend feestgejuich
Boordevolle bekers klinken ,
En de gasten, gul van hart,
Vriendfchap, eeuw'ge vriendfchap drinken ;
Is dat vriendfchap ? Neen, voorwaar !
Hoe welmeenend ook beklonken,
't Is de vreugd van 't ooger:blik,
Die de harten doet ontvonken ;
Morgen, heeft men uitgerust,
Is dat vuur weer uitgebluscht .
Jong'ling ! als uw medgezel
Tot het doen van flechte kuren,
Wijl hij uwen vriend zich noemt,
Listig u tracht aan to vuren ;
Is die knaap uw vriend? 0 neenl
Die u doer uw' pligt vergeten,
Schuw dien, ja veracht then knaap,
Schaam u , hem uw' vriend to heeten
Vriendfchap, zoo gij 't wel beziet,
Zonder deugd bellaat zij niet .
Als ge, omflraald van roem en eer,
U in aanzien ziet verheven,
En elkeen, die u omringt,
Vriendfchapsblijken u wil geven ;
Is dat vriendfchap ? Neen, voorwaar!
Hoe men 't doel ook moog verhelen,
Eigenbant is 't, anders niet ;
In uw' voorfpoed wil men deelen ;
Naar, flort uw geluk ter veer,
Straks hebt gij Been vrienden meer .
Doch, als rampfpoed u verdrukt,
En gij arm zijt en verlaten,
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Hij , die dan u blijft getrouw
En u helpt, wie u ook haten,
Hij, gewis, hij is uw vriend ;
Dat is vriendfchap , die aan 't leven ,
Zelfs bij 't lijden van de fmart,
Waarde en zaligheid kan geven .
Vrienden, zuiver van gemoed,
Kent men eerst, als 't onheil woedt .
P . MAB

, JR .

WELMEENENDE WENK .

Spaar, mijn vriend! fpaar toch uw jeugdig leven ;

Manlijk u de rijmerzucht ontzegd
Vruchtloos is uw lievlingsdroom, uw flreven,
Dat een hen bet gouden ei u lcgt .
Honderd-een der lyrifche poeten
Zijn, min din, Heeds met fortuin in flrijd ;
Onbeloond en onbekroond, verfmeten
Zij met verzenmaken al hunn' tijd .
Een paar Godenzonen flechts gaan flrijken
Met den krans, die alter oog verblindt ;
Wil een dichter nev'ens hen nog prijken,
Hij moet Koning zijn of boer, mijn vrind !

ZESTAL ANEKDOTEN .

Een kwade betaler vroeg van eenen vriend 22 louisd'or ter
Teen, die hij tot bet fluiten van een' koop beflemde, waarmede hij 4 louisd'or konde winnen . Vast verzekerd, dat de
geldopnemer de gevraagde fom nooit zou teruggeven, gaf de
vriend hem 4 louisd'or, zeggende : „ Ziehier hetgeen gij
hoopt to verdienen ; terwijl ik, wat mij betreft, daarbij tevens 18 louisd'or verdien ."
In zeker dorp , (den Hemel zij dank , niet in ons vaderland 1) waar de landlieden de tiende moesten opbrengen aan
de Geestelijkheid, kwam de vrouw eens armen boers, die
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reeds negen in leven zijnde kinderen haren man gebaard had, van
bet tiende in de kraam . Bedrukt en bezwaard nam de man
bet kind, liep er mede naar den Pastoor, en bood bet hem
met deze woorden aan : „ Pater! ik moet u van alwat ik
inzamel de tiende brengen ; och ! neem dan ook mijn tiende
kind ; ik weet niet, waar ik bet, in mijne bittere armoede,
van zal grootbrengen ." Ditmaal nam de brave Pastoor de
tiende niet aan .
Een reiziger, door Kampen trekkende, vroeg den waard
fpottende : of de clad nog even veel gekken telde als weleer ? - „ Wij hebben ," antwoordde de man, „ ook hier
gekken, zoo wel als elders ; maar de meesten trekken
flechts door."
Eenvoudige muzijk maakt zelfs op Wilden indruk . Een
Kafersch Opperhoofd , met name E N N o, beyond zich bij
den Landdrost (in Zuid-Afrika) . Eene jonge Dame fpeelde
een eenvoudig treurlied op de piano. Lang luisterde hij met
oplettendheid . Vervolgens trad hij plotfeling naar haar toe .
„ Houd op!" riep hij ; „ dat herinnert mij den dood mijns
„ zoons ; ik moet naar huis gaan en weenen . "
Onder LODE W rf K X1V riep de Dauphine, bij bet zien
binnentreden van eenenOfHcier vol likteekens, nit : „Hemel,
wat is hij leelijk !" - „ Gij bedriegt u, Mevrouw !" hernam de Koning terfiond ; „ hij is een der fchoonfle mannen
in mijn Koningrijk, want hij is een der dapperfte."
Bij eene feestelijke gelegenheid ten Hove, waar zich eene
Dame met haar zoontje tegenwoordig beyond, zeide deze,
bij bet zien voorbijgaan van een Militair met houten beenen,
overluid : „ Mama! ziet gij then Heer zonder beenen ?" „ Ziet gij niec, mijn kind, dat hij ze aan zijn knoopsgat
draagt?" - Hij droeg bet kruis van eer .
Meng. No. VIII . bl. 375, reg. 10, flaat 1878, lees 1578 .
Boekbefchn
van dit No . , bl . 419, reg. 14, leze men : Magn.

Carbon .

MENGELWERK.
DANK- EN BEDEDAGS LEERREDE ,
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1835,

door
B . T . LUBLINK WEDDIK,

Leeraar bij de Lutherfche Gemeente to Rotterdam .
Tekst
JESAIA

XXXI : 5, 6 .

A . Het is niet to verwonderen , dat men zich ten alien
tijde met groote belangifelling tot de Profeten des Ouden
Verbonds heeft gewend , om door hunne krachtige ,
Route en gefpierde taal tot moed , vertrouwen en geloof
to worden opgewekt . Hooren wij eenen j E S A I A tot
onzen tijd fpreken , dan is bet, alsof wij eene onbekende
welfprekendheid vernemen , flechts aan den ouden tijd
eigen , waarvoor ons tegenwoordig l rachteloos geilacht
onvatbaar is geworden . Het zijn woorden der waarheid, woorden der bedreiging, der verpletterende kracht .
Maar ook bij deze Godsmannen ging de geweldige taal
der beilraffing met vriendelijke bemoediging gepaard . De
hand , die in bet flof nederwierp , kan den boetvaardigen
weder verheffen ; de gramfchap des Heeren maakte eindelijk weder plaats voor zijne ontfermende liefde . In .
dien gij ons tekstwoord in dat licht befchouwt , is betzelve zoo wel eene bemoediging, als eene ernifige aanfporing tot bekeering . Leest bet begin des Hoofdffuks .
De dwaze kinderen van Juda hadden zich tot de Egyptenaars gewend , om hulp to verkrijgen tegen bet aanrukkend leger der 14sfyriers . Dit keurt de Profeet , op
MENGELW . 1835 . NO, 11 .
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hooger gezag , af. Indien de Heer niet helpt , wat zal
de Egyptenaar , met zijne wagens en paarden, helpen ?
,, Want de Egyptenaars zijn immers menfchen en geen
God, (zoo luidt bet) en hunne paarden zijn vleesch en
geen geest ; als de Heer zijne hand uitflrekt , dan ftruikelt de helper , dan valt de geholpene , en alien komen
to zamen om ." Zoo was bet voor eeuwen in Juda,
zoo was bet il:eeds , zoo is hot nog in ons vaderland .
Wat waxen voor ons land de bondgenooten geweest ,
indien de Heer niet geholpen had?
Hoe menigmalen
flruikelden onze helpers , en wij zelve met hen ! maar
toen de Heer zijnc hand uitflrekte, kwam er licht en
hoop en uitkomst . Zoo bouwe ons vaderland op eenen
beteren bondgenoot, dan die op aarde is : op den Almagtigen, „ die den volken een gebit in de kaken legt,
en de harten der Vorflen rigt als waterbeken ." En deze
Heer der heirfcharen , deze Heer Zebaoth, zal Jeruzalem befchermen, „ gelijk de vogels doen met de vleugelen, befchermen en verlosfen, uithelpen en redden ." Welk
een aamninnig , zacht , bekoorlijk beeld, A ! Onder de
vleugelen der Goddelijke liefde geborgen , zal geen geweld de dochter van Sion kunnen deren . Hoe befefFen
wij de zachtheid van dit beeld nog flerker, als de Profeet in bet voorafgaande vers den Almagtigen vergelijkt
bij een' jeugdigen leeuw, die bruit over zijne prooi,
en , offchoon de herders hem toefchreeuwen , dezelve
met ijzeren klaauw vasthoudt, en zich niet laat affchrikken . En wie onzer herinnert zich hier niet, hoedanig
de Verlosfer dit zelfde beeld toepaste , toen hij bet
misdadige Jeruzalem aldus aanfprak : „ floe dikwijls
heb ik uwe kinderen willen vergaderen , gelijk eene hen
hare kiekens onder hare vleugels , en gij hebt niet gewild !" Maar zoude dan nu deze magtige Befchermer
in den Hemel bet bedreigde yolk van Juda willen redden , wanneer deszelfs inwoners nogtans op menfchelijke
hulp bleven bouwen , en zich aan de toeninaals heerfchende afgoderij fchuldig maakten ? Neen ! dan zouden
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deze befchermende vleugelen in fcherpe geefelroeden voor
het yolk herfchapen worden ; want, zoo als de Profeet
flout en krachtig had gezegd , „ ziet de naam des Heeren komt van verre ; zijn toorn blaakt, en heftig is die
gloed ; zijne lippen zijn vol brandende gramfchap, en
zijne tong is als een verterend vuur ; zijn adem is als
een watervloed, want A s s u R zal ver fchrikken en verpletterd worden door de flem des Heeren ; zijn flaf zal
hem verflaan ." Wat eischt nu de Almagtige , door den
mond van zijnen tolk , dat bet yolk van Juda zal verrigten ? Gij vindt dit in ons volgend tekstvers : „ Keert
weder tot Hem , gij kinderen Israels , gij , die zoo ver
van Hem afgeweken zijt !" Ver waren zij afgeweken,
wantrouwend, afgodisch, oneenig . Zoo ver van den
Heer verwijderd , was eene fpoedige en dadelijke teru5
keering noodzakelijk , wanneer ook zij onder de vleugelen der Goddelijke befcherming zouden mogen rusten .
Ziet daar alzoo aanmoediging, benevens ernftige vernianing . Volgen wij , A . , den Profeet op dit voetfpoor ,
en vergunt mij, dat ik , op dezen Dank- en Bededag,
de twee volgende vragen met u beantwoorde : Op welke
gronden berust ons vertrouwen op den Heer , als Befchermer van ons vaderland ? -- Wat eischt de Heer
van ons alien op dezen dag ?
B . 1 . Wij erkennen God, den Oppermagtigen, in zijne
eigenfchappen, dus ook in zijne regtvaardigheid, waara
door op eene volmaakte wijze het goede beloond, bet
kwade geflraft wordt ; en het is de ontwikkeling dezer
eigenfchap , welke den grond voor ons vertrouwen op,
levert en bevestigt . En hier , veroorlooft mij de vraag ;
bij welk land en bij welk yolk zal zich Gods beloonende
regtvaardigheid openbaren ? Eene vraag van des to
meer belang, dewijl wij ook op dezen dag herdenken
aan de verlosfing van ons vaderland uit de onreine en
bloedige handen van den gekroonden Geweldenaar, wiens
beenderen op het eenzame eiland rusten, bewaakt
door den eindeloozen Oceaan . Laat ons , M . H . a een
L1
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yolk voorflellen, en met enkele trekken fchilderen, waarvan wij durven verklaren : dit is cen yolk Gods !
Aldaar toch heerscht , zoo wel in de hoogere als in de
lagers fianden, opregte godsvrucht . Men dient God en
j E z u s daar niet met de lippen , maar met het hart .
Verdraagzaamheid vereenigt aldaar de verfchillende gezindheden . Men beoefent daar bet voorfchrift van j Ez u s : Zalig zijn de vredemakers ! Men neemt geen
ergernis of aaniloot aan de godsdienfl:ige denkbeelden van
anderen ; men fpreekt liever woorden der liefde, dan der
verdoemenis ; men koestert liever medelijden dan haat in
bet hart ; men is er overtuigd van , dat de Godsdienst
van j E z u s verwarmt en verlicht als eene lentezon , en
niet verfloort en verwoest als een onbeteugelde ftorm .
Dit yolk is voorts in eendragt vereenigd ; hetzelve Bert
den Koning , geeft dezen wat hem toekomt , en tracht
den bloei des lands door nijvere vlijt, door opregtheid
en zuivere vaderlandsliefde to bevorderen . Bij een dergelijk yolk kan dus geen heete gouddorst , geene verfoeijelijke woekerzucht beflaan ; men kent daar hoogere
belangen, dan die dezer wereld ; men zoekt, terwijl
men fomtijds op eene regtmatige wijze naar de fchatten der
aarde graaft, met nog meer ijver naar de fchatten des Hemels , die „ door mot noch roest worden verteerd ." Eindelijk herkennen wij bij een dergelijk yolk deszelfs hooge zedelijke waarde . Reine en zuivere zeden ontmoeten wij
daar in hut en paleis ; losbandigheid en ontucht blijven
buiten deszelfs grenzen ; bet kind ziet in zijne ouders
bet navolgenswaardige voorbeeld ; Christelijke deugd leeft
daar in alle flanden en rangen , en omilingert de inwoners met den heiligen en vasten band der Iiefde .
Ziet daar ons tafereel met weinige woorden voltooid, en
wij vragen thans : Zal de Heer der heirfcharen een dergelijk yolk niet befchermen en redden op den dag der
beproeving , waar de nood dreigt en bet gevaar toencemt? En is juist bier de regtvaardigheid van bet Opperwezen geen vaste grond , waarop wij ons vertrouwen
vestigen ? Zoo bemoedigde onze Profeet zijn yolk , zeg-
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gende : „ want de Heer is onze Regter, de Heer
is onze Meester, de Heer is onze Koning ; en geen
inwoner zal zeggen : ik ben zwak ! want het yolk
zal vergeving van zonden erlangen ."
Alom dus ,
A. , waar zich een dergelljl, yolk bevindt, u zoo
even gefchetst , daar helpt de regtvaardigheid Gods ,
daar nemen welvaart en bloei toe , daar worden de zwakken fterk, daar heiligt de Geest Gods, en verbindt al
de inwoners tot d6n groot ligchaam , welks hoofd is
C H R I S T U S , de Heer . Ja , daar leeft en werkt de
regtvaardigheid des Almagtigen ; daar zien wij die wonderen der uitredding, waaraan de gefchiedenis van ons
vaderland zoo rijk is ; daar ftaat de grondzuil van den
Staat onbewegelijk vast , want dezelve is gebouwd op
geen grond van ftroo, ftoppelen en hout, maar op eenen
anderen grond , die eenmaal gelegd is , welke is j E z u S
C 1i R I S T U S . - Gij vraagt hierbij , in hoeverre het
yolk van Nederland op de regtvaardige befcherming van
den AllerhoogfEen mag rekenen ? Welnu , A . , naarmate het yolk van Nederland waarlijk meer en meer
een onftraffelijk en deugdzaam yolk Gods wordt , naar
die mate zal de Heer zijne regtvaardige hand over hetzelve uitftrekken, en den ouden roem handhaven en verheffen . Op welk cen' trap van heiligheid en godsvrucht
ons vaderland thans ftaat, zal ik niet wagen to beflisfen .
Oordeelt zelve, M . H . , of wij ons de groote weldaad
v66r twintig jaren hebben waardig gemaakt . Oordeelt
zelve , welks Geestes kinderen wij zijn . Ik behoor niet
tot hen , die op dezen dag uitroepen : „ Wee den afvalligen kinderen, fpreekt de fJeer, die zonder mij beraadflagen, en zonder mijnen Geest befcherming zoeken,
om de eene zonde op de andere to hoopon !" Neen ,
M . V . ! het land onzer vaderen telt ook thans nog edele
en waardige zoned . Maar , wilt gij beweren , dat , federt onze verlosfing uit de magt van den vermetelen Geweldenaar, ons yolk tot een yolk Gods geworden is,
dan is de ondervinding tegen u . -- Laat ons naar het betere trachten , ons oog wenden naar de Goddelijke regt-
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vaardigheid , die den waren vaderlander zegenen , en
den vijand van orde en rust zal achterhalen . Laat
ons bet Diet ontveinzen, maar openhartig bekennen ,
dat er nog veel aan ontbreekt, v66r dat men van ous
zeggen zal , wat de Profeet van Jrada voorfpelde : „ En
zij zullen mijn yolk zijn , fprak de Ileer , en ik zal hun
God zijn ."
2 . Een tweede grond , om op den Heet to vertrouwen, dat Hij ons befchermen zal , ligt daarin , dat onze
God een God des vredes is . Maar ik gevoel al to wel ,
dat ook bier eene nadere ontwikkeling wordt geeischt ,
ten einde deze bemoediging hare kracht niet verlieze,
Slaat de oorkonden , de gefchiedenisfen des menfchelijken
geflachts op ; befchouwt die reeks van eeuwen, gedu=
rende welke bet menschdom zich ontwikkelde, verfpreidde, en den aardb .ol bevolkte . Voorwaar! gij vindt daar,
geenen vrede, maar krijg en twist en moord . Ziet de
eerfte twee zonen van onze ftamouders in bet gezegend
Paradijs : zij openen de rij, en ABEL'S bloed fchreeuwde v66r zesduizend jaren om wraak, zoo als gedurende
de volgende zestig eeuwen zooveel fchuldeloos bloed,
dat uit, heerschzucht of verkeerden godsdienstijver
werd geftort . Herdenkt aan de verlosfing van ons zinkend vaderland, door de meesten ouzer met dankbare
vreu,de beleefd , toen er voor vrijheid, voor leven en
goed moest geflreden warden, en de welgeoefende benden van den fnooden Dwingeland aan onze grenzen ftonden, g.ereed om bet uitgemergelde vaderland op nieuw
in ketens to flaan . Gedenkt ook aan lien grooten dag
des bloeds en der overwinning, en gij zult bet misfchien
bezwaarlijk l unnen tocitemmen , dat onze God een God
des vredes is . Veelligt komt gij tot dit befluit : vrijheid, orde en rust kunnen op deze wereld niet b efta.an
zonder flagvejden , rookende van menfchenbloed , zonder
zwaard en vuur, Ja , misfchien durft gij u Bier beroepen op het woord von j E z u •s : „ Denkt niet, dat ik

gekoinen ben om vrede to brengjw op aarde ; ikk ben niet
gekomen om vrede to brengen, i .laar het zwaaoi ." Wat

DANK- EN nEDEDAGS LEERREDE .

515

wilt gij , A . ? Zullen wij dezen grond van ons vertrouwen, dat God een God des vredes is, laten varen ?
Zullen wij bet moordend zwaard met lauweren omkranfen, en zeggen : met dit wapen in de hand wordt bet
rijk Gods op aarde geflicht en bewaard ? O ! nimmer ,
A . , eene dergelijke flelling verdedigd, want bet rijk Gods
eischt andere wapens . „De lendenen omgord met waarheid , bet borstwapen aangedaan der geregtigheid, bet
(child des geloofs, den helm des heils, en bet zwaard
des geestes , hetwelk is Gods woord ." Ziet daar, wat
den Christen , wat den vaderlander nog beter zal verdedigen, dan bet zwaard des bloeds ; want niet God, de
Almagtige , wil krijg en onrust der volken ; maar de
volken zelve verheffen zich tegen den Eeuwigen , en
wanneer wij den roem van ons vaderland zullen handhaven,
dan zoeken wij dezen veeleer in de godsdienftige en zedelijke kracht van hetzelve, dan in legerbenden en krijgsmanseer. Ja , God is een God des vredes ! De Alleenheilige , die, volgens zijne openbaring , geen behagen
heeft in menfchenoffers , kan ook geen behagen hebben
in den moord van duizenden . J E z u s , na de opftanding to midden z1jner jongeren , zeide tot hen : „ vrede
zij met ulieden !" en reeds to voren : „ mijnen vrede
geef ik u, niet zoo als de wereld then geeft , maar
mijnen vrede ." En was Hij ook bier niet de Vertegenwoordiger des Vaders , en gelden ook zijne woorden niet
in betrekking op ons ? Gelukkig yolk , waar bet heil
des vredes nederdaalt, en de zegen Gods op alien in
alles zigtbaar wordt, to midden van eene woelende, met
bloed bevlekte wereld ! Daar is God niet verre , waar
eendragt en liefde bet yolk leeren dank en en bidden , en
het rijk Gods zich meer en meer ontwikkelt . Of twijfelt gij aan de befcherming des Heeren , waar de zachte,
liefelijke , verdraagzame , troostende geest des Christendoms zich alom openbaart ; waar de trouw der ingezetenen den vorftelijken troon onderfteunt , en bet erf der
vaderen door zedelijke kracht groot maakt ? O ! wanneer zal dat tijdvak aanbreken , waarin wij met den Pro-
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feet kunnen zeggen : „ Nu rust immers de geheele wereld , en is flit en juicht vrolijk ; want de Heer heeft
den ftok der goddeloozen gebroken, en de roede der
overheerfchers ." Bidden wij , A . , dat eenmaal die
tijd kome, waarin de zwaarden tot fikkelen gemaakt,
waarin bet rijk des gewelds en der duisternisfe zal vernietigd zijn , waarin de God des vredes over vreedzame
volken heerscht. Dan bloeije ook ons vaderland , befchermd door de vleugelen der Goddelijke liefde ! Maar
thans , ook thans zij dit een grond van ons vertrouwen,
dat de Heer ons heil en onzen vrede wil . Dat zijn wil
dan gefchiede op aarde, als in den Hemel! dat zijn rijk
kome ! dat zijne genade ons alien overfchaduxv - e !
3 . Een derde grond voor ons vertrouwen
A ., vinden wij in Gods vt sheid ; wijsheid , die dikwijls voor
ons to hoog en to diep is, zoo als de Schrift zegt
„ 0 , welk eene diepte des rijkdoms beide der wijsheid
en der kennis Gods ! Hoe onbegrijpelijk zijn zijne oordeelen , hoe ondoorgrondelijk zijne wegen !" Het is niet'
de hand der Vorften , die de wereld beftuurt ; maar de
hand Gods beftuurt de hand der menfchen , en voert ,
in zijne onpeilbare wijsheid , bet menschdom naar deszelfs beftemming, nu door duisternisfen, dan door woestijnen , nu door beproeving , dan door verlosfing . Zoo
redde deze wijsheid ons vaderland , toen , twintig jaren
geleden , alles verloren fcheen . Wat hadden de wijsheid
en de krijgskunde van Vorst en Veldheer geholpen , inthen God Diet gezegd had tot den aanrukkenden en bloeddorftigen Geweldenaar : „ tot zoo ver en niet verder !"
Daar valt bet Keizerlijk purper van zijne fchouders ;
de fchepter ontglipt zijnc krachtelooze hand, en de man
des bloeds draagt zelf de ketens , die hij voor anderen
gefineed bad! Zijne menfchelijke wijsheid berekende, op
gindfche velden , eene gewisfe overwinning ; Gods wijsheid bepaalde zijnen val . Ziet daar den trotfchen fterveling, als een flaaf zijner vijanden, gebogen order de hand
des Eeuwigen , „ die den hoovaardigen vernedert , maar
den ootmoedigen genade geeft !" Wat kan ons , A . ,
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- bij den wisfelenden loop der gebeurtenisfen , bij deze
ebbe en vloed in de flaatkundige wereld, wat kan ons
zoo bemoedigen en troosten, als de gedachte aan dit
alwijs wereldbe[luur? Want ziet, zoo luide het ook
in onze dagen : „ De Heer, Heer komt geweldiglijk,
en zijn arm zal heerfchen ; zijn loon is met Hem , en
zijne vergelding gaat voor Hem uit ." Veilig onder
zijne vleugelen , bloeije het Neil van ons vaderland ! Zijne
wijsheid befchikke over ons beproeving en leed ; die
zelfde wijsheid zal to zijner tijd weder licht en hoop
geven . De Verlosfer in den Hemel leeft , en kan de
aardfche banden doen fpringen, waar godsvrucht en
liefde de volken bezielen . Zij die zegen ook toegedeeld
aan het dankend en biddend vaderland, voor ons geilacht , en eenmaal voor onze nakomelingen !
C . 1 . Mogt het mij gelukt zijn , A . , uw vertrouwen
op den eeuwigen Befchermer alzoo to bevestigen, dan zij
het ons ernilig voornemen, om dezer befcherming waardig to worden ; en daartoe wensch ik onze tweede vraag
kortelijk met u to beantwoorden : wat eischt de Heer
van ons alien op dezen dag ? --- Ik zoude bljna niet
aarzelen , om deze vraag met dc eigene woorden van
deq Godsman to beantwoorden : „ Keert weder tot Hem,
gij kinderen Israels , gij , die zoo ver van Hem afge- .
weken zijt !" ware bet niet , dat men meermalen , door
cen weelderig vernuft geleid, eene al to groote gelijk .
vormigheid heeft meenen to ontdekken tusfchen het nude
Israel en het hedendaagfche Nederland, en daardoor al
de Godfpraken en voorfpellingen van den ouden tijd op
den tegenwoordigen heeft toegepast . Evenwcl geloof ik ,
dat het nimmer verwerpelijk kan zijn , cen yolk van Christenen tot vernieuwd geloof en vernieuwde deugd aan to fporen ; en in dien zin moge het ook heden alzoo luiden
„ Keert weder tot uwen God ; kinderen van Nedcrland !
en vooral gij , die zoo ver van Hem zijt afgeweken !"
Stemt mij dan, ik bid het u, A . ! onvoorwaardelijk toe,
dat ook wij in vele opzigten van den Heer zijn verwijderd , en nemen wij , dien ten gevolge , het befluit , om
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tot Hem , die is een God der regtvaardigheid , des vre=
des en der wijsheid , terug to keeren , opdat Hij ook ons
befcherme, „ gelijk de vogels doen met de vleugelen!" I<eeren wij tot Hem terug , in dankbare erkentenis zijner
weldaden ; in ootmoedig bidden om zijnen bijftand ; in
ongefchokte, Christelijke, vaderlandfche trouw .
1 . Zal bet noodig zijn, dat ik u herinnere aan den tegenwoordigen toeftand van ons werelddeel , dat, gelijk aan
een' afgeftreden krijgsman, naar den adem hijgt, nog
krachteloos door zijne bekomene wonden ? Zal ik u
naar dat rampzalige land heenwijzen, waar de burgerkrijg met altoos nieuwe krachten woedt ; naar dat heerlijke land, dat thans met bet bloed van zijne eigene kinderen wordt gemest? Of naar elders, waar het regt
van Staat en Kerk in de heen en weder zwevende weegfchaal wordt geworpen ; waar partijfchap en eene heillooze fcaatkunde den wankelenden troon doen fchudden ;
waar godsvrucht en zeden openlijk worden ten toon gefteld ; waar de ligtzinnigheid en bet ongeloof hand aan
hand door duizenden worden bewierookt ? Dan, ja dan,
met het oog daarheen gewend, begroeten wij vrolijk ons
vaderland, waar godsvrucht en zeden nog niet verbannen
zijn door den tuimelgeest onzer eeuw ! Dan erkennen
wij dankbaar de Goddelijke weldaden , dat bet nog niet
geheel met ons gedaan is, dat er nog vele fporen overig
bleven van waarheid en deugd ! Maar juist deze dankbare erkentenis moge ons aandrijven , om geheel terug to
keeren op den goeden weg des geloofs en der heiligmaking . Wat zal het biddend en dankend vaderland heden
fchooner kunnen verfieren, dan waarachtige vroombeid,
even ver verwijderd van onbeteugeld ongeloof als van blind
bijgeloof ? Gave God, dat elk Nederlander , die heden
met ons dankt en bidt, de weldaden der Goddelijke liefde
daardoor erkende, dat hij zich verbpnd aan J E z u S en
zijne leer, en zich voor die ondeugden wachtte, waarmede helaas I ook onze vaderlandfche bodem bevlekt is !
Ging de item Gods, die ook tot onze dagen zegt : , doet
boete en bekeert u !" niet verloren , als de item eens
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roependen in de woestijn , zoodat ook van ons geflacht
mogt gezegd worden : „ En de vrucht der geregtigheid
zal vrede zijn , en het nut der geregtigheid zal eeuwige
it ilte en zekerheid zijn !"
2 . Keeren wij tot Hem , die is genade en lankmoedigheid, terug, in ootnoedig bidden om ziinen bijt'cand .
Hij , die in den Hemel is , verhoorde zoo dikwijls het
nederig gebed onzer voorvaderen, toen de nood hoog
geklommen was ; Hij, de Ontfermer, hoorde ook de
fineekingen, toen het beflisfend oogenblik naderde , hetwelk over de onafhankelijkheid en de vrijheid van ons
vaderland zoude beflisfen ; en is dan nu die tijd voorbij,
dat ons gebed den Eeuwigen welbehagelijk is ? Gij verineent misfchien , A . , dat wij thans y wat de rust en
den bloei van ons land betreft , - gezegend met eenen
waardigen Koning, onder een verlicht en welgeregeld
Staatsbefluur, - geene dadelijke gebeden behoeven . `Velnu , gij , die zoo tevreden zijt met den ftand van zaken,
laat mij u eene andere ftoffe des gebeds aanwijzen . Bidt
ootmoedig, dat gij zelve, in geloof, hoop en liefde, geheel
en al tot Hem, die de Ileer is , moogt terugkeeren ! Bidt
en fineekt , dat Hij u de geheime en openbare zonden
vergeve , en , ter liefde van zijnen Zoon , eens het eeuwige leven fchenke ! Ziet daar bet gebed, het Nederlandfche gebed op dezen dag ! Dat alzoo het ganfche
yolk , met den dankenden en biddenden Vorst aan het
hoofd, tot Hem terugkeere, tot wien wij zeggen : „ Heer,
wees ons genadig, want wij wachten op U ; uw naam
zij geloofd tot in eeuwigheid !"
3 . Keeren wij , eindelijk, tot Hem, die ons befchermen wil , terug , A . , in ongefchokte , Christelijke , vaderlandfche trouw . Verre van ons de waan, de trotfche
en dwaze waan , dat onze pligten als Christenen en vaderlanders volkomen vervuld worden ! Ecn oogenblik
van geestdrift , een enkele Dank- en Bededag, een enkel
hartelijk gebed, een fill burgerlijk leven -- dat alles
maakt nog geene ongefchokte trotiw aan God, aan yolk
ell Vorst uit . Men roeine ons vaderland ; hetgelve is
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vatbaar voor nog edeler en hooger roem . Men bezitte
al deugden en goede eigenfchappen boven den nabuur ;
onze deugd en vroomheid hebben waarlijk den vereischten
trap nog niet bereikt, en wij molten den verblinden lofredenaar van onzen tijd met regt toeroepen : ,, Wee
dengenen, die bet kwade goed, en bet goede kwaad
noemen ; die van duisternis licht, en van licht duisternis maken !" Met 6 en woord : drage onzer aller wandel
bet kenmerk van ware godsvrucht en van liefde tot bet
goede! Dan zal die vaderlandfche geest bloeijen, waardoor wij de zegeningen Gods genieten naar den uit- en
inwendigen mensch . Getrouw aan God en pligt, is
immers ook getrouw aan Vorst en land? Welaan, laat
ons met dat voornemen onzen korten levensweg bewandelen ! Hier is alles voorbereiding ; ginds, in bet regte
en eeuwige vaderland, verbeidt ons een ontfermend God,
een liefderijk Verlosfer . Zegen en help zij ons alien
op then weg, tot dat wij eens daarboven elkander
aldus begroeten : „ Welkom , togtgenooten der aarde !
de' ftrijd is geeindigd, bet doel bereikt , bet leven bekroond, de vreugde volko :nen . Geloofd zij God in
eeuwigheid !" Amen!

WIJSGEERIGE BESCHOUWING DER TOONKUNST .

(Naar bet Fransch van

F t T I S .)

Der Wohllaut, den das menschliche Ohr empfmdet,
and den die Kunst nur entwickelt, ist die feinjie
Mefskunst, die die Seele durch den Sinn dunkel ausiibt.
„

„
„
„
„

R

HERDER .

is onder de Franfchen een der grootfte kenners van de theorie der muzijk , en ook als zoodanig
elders bekend . Offchoon nu toonkunst niet eene der
fterkfte zijden van bet Franfche vernuft is , als waarin
zij voor Italianen en zelfs voor Duitfchers moeten
T I S
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„ onderdoen, en bet eigenlijk geen betoog behoeft, dat
• de muzijk zoo wel wijsgeerig befchouwd kan worden,
• als lets ter wereld, zullen toch misfchien fommige
• Lezers wel jets leeren uit volgende aanmerkingen , of
„ althans door dezelve aanleiding tot verder nadenken
„ erlangen ."
V66r twintig jaren zouden welligt Geleerden, Letterkundigen, en veelmeer nog de Staatkundigen, zoodanig
opfchrift zeer vreemd gevonden hebben . Filizofie en
muzijk ! kan men zotter zamenvoeging vinden ? Niet
minder zouden de dilettanten, met name de vrouwen,
zich verwonderd hebben ; ieder was immers gewoon, de
muzijk voor een aangenaam tijdverdrijf, en voor niets
meet .) to houden . Heden ten dage zijn wij wat erniliger , dan toen , en wij weten wel, waarom -- wij
willen thans de dingen grondig bezien, en wij verfinaden
de wijsgeerte niet , zij moge behandelen , wat zij
wil . 1\lisfchien zijn wij hierom nog juist geene betere
wijsgeeren ; maar wij bevinden ons toch op den weg,
om bet to worden . Laat ons dus een weinig van de
filozofie der muzijk fpreken - laat ons beproeven , bet
begrijpelijk to maken , dat de toonkunst nog eene andere , ernfliger zijde heeft , dan bloot klinkklank !
Vele lieden geven zich voor groote lief hebbers uit ;
en wanneer men hen hoort, blijkt bet, dat zij de kunst
uit bloot inflinkt beminnen , en niet eens de toonfchaal
kennen . Nlets van de toonfchaal to weten, dit, meenen zij , zou in de muzijk onmogelijk zijn , en zij vermoeden geenszins , dat fommige mufici daarvan even zoo
min wcten . Hiermede wil ik nu j uist . niet zeggen , dat
deze niet tit re mi fa fol la fit (c d e f g a h) en bet
ganfche daarop gebouwde mechanismus verflaan ; maar
dit alles is flechts bet uitwendige van een hoogst geheimvol wezen , waarin men echter geheel moet indringen,
zoo men namelijk van de muzijk maken wil , wat dezelve
moet worden - eene eigenlijke wetenfchap .
Vraagt men bekwame toonkunflenaars , vanwaar de
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toonfchaal (gamme) is gekomen , zoo geven zij gewoonlijk tot antwoord , dat een Italiaanfche monnik in de
elfde eeuw, met name G U I D'A R R E Z Z O, de laagfte
noot der toonfchaal door de Griekfche y ( letter g, of gamma) aangeduid , en lien ten gevolge zekere verbindingen
dezer toonfchaal gamma's genoemd , maar als namen der
noten zelve gebruikt heeft de aanvangsletters van eenen
L11tijnfchen hymnus van P A U L U S van Aqulleja
Ut queant lasis
Refonare fibris
Mira gestorum cet.
Doch dit wordt bier geenszins bedoeld. In de vraag
„ vanwaar komt de toonfchaal ?" liggen de volgende vragen opgefloten : „ waarom zijn in de opvolging
der noten, ut re mi fa fol la ft tit, de tusfcbenruimten
niet tusfchen alle toonen gelijk ? waarom moet in doze
reeks van toonen juist ut de eerfte noot zijn ? en waarom is de toonfchaal niet bij alle volken dezelfde ?" Louter vragen , waarop wel de meeste mujici bet antwoord
fchuldig zullen blijven . Want men moet wetef , dog
niet alle volken , die zingen , even als wij , zeggen : ut
re mi fa fol la fi rit ; daar zijn ook eenigen , welke
goedvinden to zeggen : fa fol la fi at rb mi fa , cn dit
maakt een zeer groot onderfcheid . Verder zijn er oak
nog, wier oor geheel anders gevortnd moot wezen, dan
bet onze , dewijl zij zoo vele buigingen der flem waarnemen, dat zij in den omvang van een' octaaf achttien
toonen onderfcheiden, in plaats van flechts twaalf, gelijk wij . Ja, eenige I;.difche volksfl;ammen hebben acht
verfchillende toonfchalen . Welke is nu de ware , echte
toonfchaal ? Man kan ligt denken, dat ieder de zijne
voor de beste houdt .
De Jezuit A 1\110 T berigt in zijne herhandeliug over
de Muzsjk der Chinezen , welke moeite hot hem. gekost
heeft, zich aan de melodien van dit yolk to gewennen .
Om de Chinefche kenners to overtuigen , hoe hoog de
toonl unst der Europeanen boven de hunne ftaat , zong
bij bun de Cyclopen , de Wilden en andere beroemde
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melodien van R A M E A U voor, welke het Hof van L oD E W IJ K XV opgetogen van verrukking maakten ; doch
zijn auditorium hield zich de ooren digt , en verklaarde
eenftemmig , dat dit geen muzijk, maar een mengelmoes
van valfche toonen was . Hetzelfde bejegende in Egypte
eenen reiziger , die zich met de Arabifche toonkunst
wilde bekend maken, en daarom to Kairo onderwijs nam
bij een' Arabifchen meester . De Profesfor zong , naar
flrabifche gewoonte, hem eene melodie voor, en de reiziger fchreef dezelve op naar Europefche wijze, maar
verbeterde hier en daar eene noot , dewijl hij zich verbeeldde , dat de 4rabler valsch zong . Doch als hij zelf
nu het opgefchrevene zong , trok de leermeester de fchouders op , en gaf to kennen , dat hij daar en daar to
hoog zong . De Europeaan fl- reek nu een paar kruifen
door ; doch nu merkte de Arabier aan, di;t hij to laag zong .
Na lange woordenwisfeling kwam de reiziger eindelijk
op den inval, om zich eenen eoud, of Oosterfche luit,
to laten vertoonen ; en nu beyond hij , dat de toonfchaal
op dezelve naar derde deelen van toonen , en niet , gelijk
bij ons , naar halve toonen afgedeeld was . Ilet, van der
jeugd af, aan deze kleinere tusfchenruimten gewende oor
des Arabiers kon zich aan onze maat niet gewennen ;
doch even zoo min vermogt de Europeaan de verdeeliugen der Oosterfche fchaal to vatten . Nog eens derhalve,
vanwaar komen alle deze verfcheidenheden ? welke is do
ware , met de natuur overeenkomflige toonfchaal ? of liever nog , beftaat er eene , welke men, in eenen volftrekten zin , beter dan de anderen kan noemen ?
Men zal ligt zien , dat deze vraag eenigzins ingewik,
keld is, en dat de oplosfing niet zoo gemakkelijk valt,
als misfchien menigeen in den eertten opflag zich verbeekl zoude hebben . Weet men nu, dat de ganfche
theorie van melodic en harmonic van de beantwoording
dezer vraag afhangt, zoo blijkt, dat hot eene, derwijs,
geerte niet, onwaardige, taak is,, to onderzoeken, waarop
eigenlijk de verwantfchappen der toonen hot naast gegrond zijn , welke den of die uitkomften ten gevolge
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hebben, en voorts de natuurlijke en noodzakelijke, maar
geheime analogie na to vorfchen, door welke , in den
geest des uitvindcrs, in de muzijk de kunst datgene werd,
wat dezelve ginds en elders is .
Natuur- en wiskandigen hebben zich veel moeite gegeven , om door proeven, waartegen welligt niet weinig in to brengen ware , en -door berekeningen , welke
niet ieder voor rigtig hondt, to bewijzen, dat de toonfchaal , waarvan wij ons bedienen , de natuurlijkfte of
in het wezen der zaak zelve gegrond is ; en zij vinden
in de verhouding van getallen het bewijs van de rigtigheid der tusfchen tit re mi fa fol la ft ut aangenomene
verhoudingen . Onderfield nu eens, dat men in deze berekening niet op punten ftuitte, welke met onmiddellijke
ervaring in tegenfpraak flaan , zoo volgt daaruit nog
geenszins, dat deze toonfchaal noodwendig met ut moet
aanvangen , in plaats van met fa, gelijk bij de Chinezen ; en dan moest men voorts nog verklaren, waarom
eenige volken de voorkeur geven aan toonfchalen , welke
niet natuurlijk zijn . De vorming van elke toonfchaal
gaat dus noodwendig van eenen anderen grondflag nit ,
van bijzondere, eigendommelijke hoedanigheden ; en tot
verklaring van deze verhoudingen geraakt men alleen
langs den weg eener gezonde wijsgeerte . De volgende
aanmerkingen zullen in het algemeen misfchien eenen
leiddraad daartoe kunnen geven .
Befchouwt men de algemeene toonfchaal der Grieken,
en die der meeste oude volken , zoo vindt men, dat
dezelve aan zekere regelen , welke men de diatonifche,
chromatifche en enharmonifche toonfoort noemde, ondergefchikt was , en dat deze regelen van lien aard waren, dat men nooit goede harmonifche gevolgen daaruit
kon afleiden . Men inoet dus aannemen, dat die volken
bij hunne muzijk de harmonie niet konden aanwenden ;
en dit wordt trouwens ook bevestigd door de Gefchiedenis en door de beoefening der Oudheidkunde . Hiermede wil ik echter geenszins zeggen, dat de Grieken,
dat zoo bijzonder fijn gevoelende, met ongemeenen fcboon-
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heidszin begaafde yolk , flechts eene zeer onvolkomene
mttzijk gehad hebben ; neen, maar hunne muzijk was
eene geheel andere kunst, welke, in eene der welluidendfte
talen, die ooit op aarde gefproken werden, hoofdzakelijk
in de meest verfchillende verbindingen van den poetifchen
rhythmus en van toonplaatfing , of accent , beftond .
Wanneer de Oosterfche volken , met name de 11ra~
bieren , Perzen en Turken- ,, zich van eene muzljkfchaal
met tusfchenruimten bedienen , welke voor ons oor niet
waarneembaar, maar voor het hunne zeer dttldelijk zijn,
zoo komt dit buiten twij€el van hunne meerdere weekeiijkheid, van hunne flepende, veelal chromatifche uitfpraak , alsmede van hunnen weerzin tegen alles , wat
ilechts naar harmonie zweemt ; want met dusdanige toonfchaal is alle harmonie onmogelijk .
Zoo de choraal-fchaal eenen vasten vorm heeft, welke
de afwisfelingen der nieuwere toonfchaal niet aanneemt,
komt dit daarvan , dat deze haar vorm volkomen overeenfaemt met de harmonie , die to gelijker tijd met dezelve ontfhat, en dat deze harmonie, als natuurlijke
uitdrnkking van de inneriijke verhoudingen dezer fchaal,
noodwendig ontftaan moet . Vindt men eindelijk in de
nieuwe toonfehaal zekere harmonifche verbindingen, welke op de choraal-fchaal niet voorkomen, zoo heeft men
dit hieraan toe to fchrijven , dat deze harmonien voortgebragt warden door eene noot, die alleen op deze nieuwere toonfchaal is to vinden .
Dus heeft dan elke toonfchaal hare eigene, noodwendige gevolgen ; en naar mate de volken in deze of die
muzikale verbindingen fmaak vinden, neemt hunne toonfchaal zoodanige wijziging can , als voor die verbindingen past . Wat den tegenzin der volken tegen toonfchalen , die van de hunne verfchillen , aangaat , dit is
blijkbaar niets anders , dan gevolg van opvoeding en
gewoonte . IIet oor van den flrabier werd wel eveneens
gevormd, als dat van den Europeaan ; maar de indrukken , welke hij door dezelfde toonen erlangt , verfchilMENGELW . 1835 . NO . 11 .
M m
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ten . Dit kan alleen het gevolg van de kunftige vorming
des zintuigs zijn . `VTij moeten dus tot het befluit komen, dat geene toonfchaal meer, dan anderen, een voortbrengfel der natuur is - dat niet U ne op zichzelve
goed of flecht, maar dit alleen ten opzigte van het voorwerp is, waarop men dezelve wit aanwenden . En wij
erkennen gevolgelijk, dat de muzijk vatbaar is voor eene
menigte van vormen , welke geheel verfchillende beflanddeelen vcreifchen .
Befchouwen wij een ander wezenlijk beftanddeel van de
muzijk , maat en rhythmus , zoo vinden wij weder dezelfde verfcheidenheden, als in de verbindingen der toonen . De tijdmaat, of takt, is de duur der toonen of
der rust •t usfchen dezelven . De verfchillende tijden van
den duur'der toonen en pauzen vormen to zamen den
rhythmus . Deze rhythmus nu , die bij de uitfpraak der
nieuwere talen bijna geheel wegvalt, was in de oude talen, vooral in de Griekfche, hoogst krachtig en liarmonisch . Dezelve beflond in een zeker aantal poetifche
voeten , die ten uiterfle kunflig en op de veelvuldigfle
wijze afwisfelden of ineenfmolten , en alzoo eenen in
uitwerking en dichterlijken gloed overrijken versbouw
vormden . De maat was dus zeer ingewikkeld ; en voegt
men hierbij nog de accenten der onderfcheidene dialecten,
zoo werd hierdoor nit de Griekfche taal, geheel onafhankelijk van de werkelijke muzijk , eene eigenlijke melodie . Doch juist omdat de rhythmus in de Griekfche
dichtkunst zoo veel vermogt , kon het gezang , waarmede men dichterlijke voortbrengfelen begeleidde , onmogelijk een' eigenen rhythmus hebben ; en hierin is
weder een hoofdonderfcheid tusfchen de Griekfche muzijk en onze hedendaagfche gelegen . Daar de laatstgenoemde alleen met talon to doen heeft , en alleen op talen
aangewend wordt, aan welke maat en rhythmus ontbreken, zoo moet dezelve een' eigenen rhythmus hebben,
die de poezij behecrscht . Doch hieruit words cene oneindige menigvuldigheid van muzikale rhythmen geboren , welke niet alleen naar verbindingen van maat ,
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maar ook naar verbindingen van phrafen en perioden
onderfcheiden zijn .
Men ziet ligt in, dat uit zoo verfchillende beftanddeelen noodwendig zeer verfchillende kunften ontftaan
moeten - verfchillende in doel en middelen . De natuurlijke refultaten dezer beftanddeelen of to leiden ; uit
to vorfchen, naar welke grondregelen dezelve verbonden
worden , - dit is de filozofie der muzijk , dit is eene
wetenfchap van zeer wijden omvang, van hooge beduidenis , en in volgende tijden zal ieder befchaafd mensch
met gezonde zinnen dezelve in den kring zijner fludien opnemen .

EGYPTE ,

ONDER DE HEERSCHAPPIJ VAN
MEHEMET - ALI .

(Vervolg en Jlot van bl . 484.)

M annen van zeer verfchillende geaardheid en bekwaam-

heid flaan aan bet hoofd der zeemagt . Wij laten hier
eene korte fchets volgen
OSMAN NOUREDDIN, Pacha, Admhaal en Minister van bet Zeewezen, heeft aan bet toeval, aan flimheid en dubbelhartigheid to danken, dat hij uit den geringflen Band zeer fpoedig is opgeklommen tot den hoogen post, welken hij thans bekleedt . Zonder vrienden,
zonder uitflcekende bekwaamheden , zonder dat gunfig
voorkomen, hetwelk dikwerf zoo veel invloeds heeft,
wist hij tot nu toe zich flaande to houden . Men nieent
echter , dat zijn val welligt even zoo plotfelijk zal kunnen zijn , als zijne verhefing ; want bezwaarlijk zal hij
zijne onkunde en zijne onregtvaardigheden langer voor
zijnen ineester kunnen verbergen . Te Mitylene in 1793
geboren en zoon van een' waterdrager zijnde , had o sM A N bet geluk, to behooren tot de kweekelingen,
welke de Pacha naar Europa zond , om hen hier to
laten opvoeden . Hij bragt . verfcheidene jaren in Italic
Mm2
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door . Bij zijne terugkomst verftond hij
de talen dier beide landen volkomen . De Pacha zond
hem , met den rang van Bey , bij het einde van den oorlog tegen de Grieken , naar Kandia , om de zaken op
dit eiland to regelen . Van daar teruggekeerd zijnde ,
werd hij aangefteld als Minister van het Zeewezen en
tevens als Opperbevelhebber van de Zeemagt , offchoon
hij daartoe de vereischte kundigheden niet bezat en die
nog niet heeft . In 1832 benoemde Al E H E Al E T-A L I
hem tot Pacha , en liet hem de vloot tegen de Turken
aanvoeren . De uitkomst heeft genoeg bewezen , hoe
onbekwaam hij was, om aan het in hem geftelde vertrbuwen to beantwoorden . In Europa zou de openbare
meening zich luide verklaard hebben omtrent de dwaasheid van zoodanige verblinding ; maar bij de Turken is
dat icts zeer gewoons , en komt dus aan niemand vreemd
voor . De gunst van den gebieder fchijnt alle gebreken
to vergoeden . Men ziet dikwijls lieden aangefteld tot
bedieningen, waarvoor zij niet de minile gefchiktheid
hebben . Intusfchen moot men zich verwonderen, dat de
zaken dikwerf nog zoo goed gaan ; de leerzaamheid, waarmede een hoofdambtenaar de raadgevingen van eenen of
anderen zijner ondergefchikten volgt, vergoedt foms datgene, wat hem ontbreekt . Ook zou de zeedienst niet
zoo veel benadeeld worden door de tegenwoordigheid
van o s M A .. N-Pasha , indien hij naar den raad van de
door M E H E M E T-A L i hem toegevoegde bekwame mannen luisterde, en zijnen verderfelijken trek naar fterke
dranken wist to bedwingen .
M E H E M E T-A L I, die er belang in ftelt , om zijne
foldaten en matrozen naar het voorbeeld der Europcanen
to vormen, heeft dikwijls Officiers van Frankrijk en
Engeland gevraagd ; maar zijne pogingen mislukten doorgaans , uit hoofde van den naijver en de listen zijner
gunftelingen. Hij wil gaarne eene go,-de verftandhouding tusfchen de Franken en ilrabieren bevorderen ;
maar hunne onderlinge krakeelen ftaan hem daartoe gedurig in den weg . 0 S UI A N-Pacha heeft grootendeels
cn Frankrijk
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de fchuld van deze oneenigheid. De opvoeding , welke
hij in Europa heeft ontvangen , verheft hem boven de
meesten zijner landgenooten ; en hij vreest , dat zijne
bekwaamheden verdonkerd zullen worden door vreemdelingen . Dit blijkt maar al to dikwijls , en is zeer nadeelig voor de belangen van zijnen meester . Men moet
zich verwonderen, dat Europefche Officieren in Egyptifche zeedienst nog zoo veel gedulds hebben bij zijne
onbefchofte behandeling .
Doch M U T T u s-Bey , Luitenant van o s M A N, ftelt
hen eenigermate fchadeloos voor het verdriet , dat zij
onder de bevel, n van dien Admiraal ftaan . M U T T U sBey is de zoon van eenen Bey der Mammelukken , welke
in de verfchril kelijke flagting van dit wakker yolk omkwam . M E H E M E T-A L i had in zijne jeugd weldaden van dien braven Officier ontvangen . Offchoon hij
denzelven aan zijne ftaatkunde heeft opgeofferd , vereert
hij nogtans des mans nagedachtenis , en overlaadt deswege diens zoon met zijne gunften . M U T T u s-Bey is
misfchien , na de Europeanen , de beste zeeman op de
Egyptifche vloot . Bij zijne bijzondere bekwaamheden
bezit hid tevens die overige goede eigenfchappen, welke
de jongfte reizigers aan het karakter der Ottomarnen in
het algemeen toefchrijven . E venzeer geacht bij vreemdelingen , als bij zijne Arabieren , is hij het echter nog
minder om het goede , dat hij doet , dan wel om bet
l wade, waarvan hij zich onthoudt . Hij heeft eene vreedzame en zachte geaardheid , zoodat niemand hem benijdt , en hij tegen niemand zich afgunftig toont . Hij
is omtrent zestig jaren oud, en dient van zijne kindschheid of op de vloot, indien men den naam van vloot
kan geven aan eenige visfchersvaartuigen, die langen tijd
de ganfche zeemagt van den Pacha uitmaakten . Hij heeft
zijn eerfte bedrijf niet vergeten ; want onlangs nog toonde hij aan een' matroos, hoe men moet to werk gaan,
om een oud net to herftellen . Eene buitengemeene zwaarlijvigheid , een zeer groot hoofd , eene grijze kleur ,
twee kleine, ronde oogen en een lange, witte baard --
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ziet daar bet portret van dezen held. De achtbare deftigheid
van den Vice-Admiraal blijft zichzelve steeds gelijk en gaat
alle befchrijving ce boven . Niets windt hem op, niets Nat hem
neder. Vindt gij hem met eenige zaak bezig, zoo antwoordt
hij u met ja of neen , en laat u gaan . Hij wil even min zeif
geftoord worden , als anderen ftoren . Hij boert en lacht
nooit. Op zee zijnde , houdt hij zich bijna den geheelen
dag achter op dek, met de pup in den mond, doer zijnen
maaltijd tegen zonsondergang , brengt verder den avond met
drinken en rooken door, en legt zich voorts in volle kleeding neder, om to flapen . In weerwil van zijne zonderlingheden , is M U T T U s-Bey een uitmuntend mensch , en neemt
nooit deel aan de plagerijen, welke men de Europefche Of-hcieren aandoet . Hij moec eerder koelbloedig, dan dapper
genoemd worden . Croot is God! roept hij nit bij elke gelegenheid, zijnde even bedaard in de hitte van bet gevecht,
als wanneer er eerefchoten gedaan worden . Hij heeft zich
zeer wet gedragen in den flag van Navarino en bij den togt
tegen St. lean d'flcre .
De derde perfoon, welke hier in aanmerking moet komen ,
is Kapitein M A H M o U D, bevelhebber der branders , de
vriend van o s m A tv-Pacha, en de deelgenoot in deszelfs buitenfporigheden . Toen M E H E M E T zijne vloot tegen de Turken zond, plaatfte hij op zijne branders zes Kapiteins en een
honderdtal Criekfche matrozen, die in den ftrijd om de onafhankelijkheid zich reeds onderfcheiden hadden onder hunne
landgenooten. Kapitein M A H M o U D is waardig, dezelven aan
to voeren . Men verbeelde zich een' waren bandiet van onverwonnen cooed en kracht , gehard tegen alle vermoeijenisfen , een uitmuntend zeeman , een' echten D I R K H A T T ER i c x , zoo flelt men zich dezen Branderkapitein voor , die
alle gedeelten van den Archipel naauwkeurig kent . Hij wilde
met zijn hoofd inftaan voor bet verbranden der Turklche
vloot, als hij behoorlijk werd onderfteund door de fcheepsmagt van den Pacha . M E II E M E T toont veel belangftelling
in zijne dienften, en beloofc aan zijne matrozen eene groote
belooning voor elk in brand geftoken fchip . In weerwil van
zijn woest voorkomen , heeft M A H M o U D toch zekere goedhartigheid ; hij is zeer bemind bij bet fcheepsvolk, en altijd
welkom aan boord van alle vaartuigen, zoo dikwijls bet hem
behaagt, dezelve to bezoeken . Getrouwe medgezel van alle
de uitfpattingen van o 8 M A N, houdt hij foms dag en nacht
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met hem vol, en dikwijls ziet men hen zamen drinken en
zingen, terwijl onmatigheid hun gezigt heefc beneveld -wijn , rum, brandewijn, porter, alles is hun goed . Men
begrijpt ligt, dat zoodanige leefwijze heillooze gevolgen
heeft bij lieden, welke deeds den lust der zinnen volgen
en zich niet weten to matigen . Maar deze gefteldheid
van zaken kan ook niet lang duren ; M E H E M E T heeft
reeds let gebruik van fterke dranken aan boord der fchepen verboden ; en zoo hij mogc vernemen, dat zijne bevelen niet opgevolgd worden, zal hij dezelve wel weten to
doen eerbiedigen .
Bij bevordering in de zeedienst komt wel Toms, ofThoon
niet altijd, de bekwaamheid in aanmerking. Men heeft ook
eene bijzondere manier, om Officieren to maken . Een Bey
of een Kapitein koopt een' jongen flaaf, maakt hem Muzet
man, neemt hem in perfoonlijke dienst als lijfknecht of
pijpdrager, vat genegenheid voor denzelven op, als voor
een zijner kinderen, en laat hem nooit firaffeloos beleedigen ; aan boord verfchaft hij hem gelegenheid , om lezen ,
fchrijven en een weinig aardrijkskunde to leeren , en eenigen
tijd later ontmoet gij hem als Kapitein, die u to voren bij
den Bey aan tafel bediend had .
Men kent in let burgerlijk leven geene andere onderfcheidingen en eerbewijzingen, dan die van den krijgsmansiland .
Zoo M E H E M E T zijne bijzondere achting aan een' man van
verdienfle wil doen blijken, geeft hij hem rang en titel van
Offcier, al heeft dezelve dan ook nooit wapenen gedragen .
Dus hebben zijn eerfte Geneesheer en de man, die let oppertoezigt over den fcheepsbouw houdt, beide den titel van
Bey, offchoon zij nooic dienden .
Op de vloot ziet men voorts eene wonderbare mengeling - Turken uit Europa, Azie en Afrika, Arabieren, Grieken , Nubiers , Abysftniers , menfchen uic zeer verfchillende
luchtflreek en van onderfcheiden aard, fommigen zwart en
anderen donkerbruin . In den eerften opflag is men verlegen
met deze verfcheidenheid van gewoonten en fpraken ; doch
men kan zich altijd doen verftaan met behuip van tolken ,
die aan boord van elk fchip gevonden worden . Men heeft
dezelve noodig, daar de foldaten Arabieren zijn en de Officiers veelal tot andere volken behooren ; doch, om alle mis .
vatting to voorkomen, bedient men zich in let commanderen
van Italiaanfche woorden , die door ieder verftaau worden.
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Een Engelsch Officier , tot de arnbasfade to Konflantinopel
behoorende, word naar bet leger van I B R A H I M gezonden ,
toen deze onverfchrokken krijgsman zijnen togt naar de hoofdftad van Turk!/e flaakte . Eenige bijzonderheden, uit diens
dagverhaal overgenomen, kunnen ons eenig denkbeeld van
de landmagc en van bet karakter des aanvoerders geven :
Omtrent zes mijlen van Kiutaich is een dorp, beroemd
wegens deszelfs minerale wateren . I B R A H I M hield zich
aldaar op met een zeer klein gevoig van zijne lijfwacht .
Admiraal o s M A N en NADIR -Bey , Opperbevelhebber der
Ruiterij , vergezelden hem . Toen ik ftil hield voor bet verblijf van I B R A H I M , kwam NADIR -Bey mij to gemoet, en
vroeg naar bet duel van miju bezoek . Zoodra hij bet oogmerk van mijne komst had vernomen, haastte hij zich, om
nuj binnen to leiden in een klein, donker vertrek, waar
men oude tapijten had uicgefpreid . Hier vond ik op eene
cenvoudige ottomane then held van bet Oosten zitten, welke
den Sultan in zijne hoofdftad had doen beven, en wiens
overwinningen zoo veel bezorgdheid aan de Kabinetten in
Europa veroorzaakten. I B R A H I M is van eene middelmatige
lengte, is zeer gezet, en heeft een gelaat, dat, zonder
fchoon to zijn, een vlug verftand en vastberadenheid aanduidr . Hij droeg een zeer eenvoudig f4rabisch uniform . Ilij
ontving mij minzaam , wees mij eerie zitplaats , en begor •
een gefprek in bet Eransch , met tusfchenkomst van een' zijner Beys. Hij toonde veel fcherpzinnigheids in bet opmerkcn , en drukte zich met veel bitterheids nit tegen de Ruswier onverzoenlijken vijand hij zich verklaarde, er bijvoegende, dat, zoodra bet eerfte kanonfchot in Europa hot
rein tot den algemeenen oorlog zou .geven, hij aan her hoofdvan honderdduizend man tegen hen wilde optrekken, om hen
nit Bzie to verjagen, en dat hij in eigen perfoon hen zou
bevechten, tot dat hij den ouderdom van zestig jaren (hij is
thans vijfcig) bereikt zou hebben . Hij betuigde eene groote
minachting voor den Sultan en diens leger , en zeide tot
mij, dat, indien de andere Mogendheden niet tusfchenbeiden
gekomen waren, hij thans , in weerwil der Rusfen, to Konllantinopel zou zijn, alwaar bet yolk hem met ongeduld verwachtte . Hij heeft bovenal zuebt voor oorlog en vrijheid .
Toen ik toefpeling op den laatflen voorfpoed zijner wapenen
maakce, zeide hij tot mij : „ Dit is nog Diets, in vergelijking van hetgene ik hoop uit to voeren, alvorens mijn zwaard
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in de fcheede to fleken . Het ontbreekt mij niet aan foldaten, maar aan wapenen . Wat denken wel de Mogendheden
van Europa over de tegenwoordigheid der Rusfen in den Bosphorus ? Gelooft gij , dat ze al het gewigt der gevolgen befeffen? Hot Kabinet van Petersburg heeft zich in dit geval
Inet veel behendigheids gedragen, en ik bond hetzelve niet
voor onnoozel genoeg, om eene zoo voordeelige flelling weder to verlaten . (*) Maar ieder houdt zich overtuigd, dat
de oorlog vroeg of laat onvermijdelijk is, en dat de Mogendheden zich vereenigen zullen, om Rusland to vernederen," enz . enz .
Na dit gefprek flelde hij mij voor, om hem to vergezellen
naar de baden . Ik deed zulks en vermaakte mij wdl . Intusfchen fpeelde de troep muzikanten, welke I B R A H I M Uit
Europa heeft doen komen , buiten het gebouw, verfcheidene
flnkken nit de Freyfchufs, den Marfeillaanfchen marsch enz .
Toen wij nit bet bad kwamen, dischte men ons fpijs op in
de kleedkamer van bet badhuis . Het maal beftond nit rijst,
ragouts van vleesch en groenten, die aebtervolgens op tafel
gebragt werden in tinnen fchotels, waaruit wij elk op zijne
beurr namen . Wij hadden geen anderen drank dan water,
en alle tafelweelde beflond in zilveren lepels . Men zegt
evenwel , dat I B R A H I M alleen in het openbaar onthouding
van flerke dranken voorwendt, maar in het geheim zich
daarvoor fchadeloos flelt . Zijne manieren zijn eenvoudig,
maar deftig .
Na het middageten begaven wij ons onder eene tent, welke
in eene weide nabij de baden was opgeflagen . Aldaar ontving I B R A H I M , op eene fofa gezeten , de perfonen , welke
hem eenig verzoek to doen hadden . Verfcheidene landlieden
kwamen binnen ; alien deden hunne beden voorafgaan van
kleine gefchenken. Hot gunflig oogenblik befpiedende, dat
de wachthebbende foldaat zich omdraaide, wierpen zij zich
aan de voeten van den Pacha seder, kusten (t) bet benedenfle zijner kleederen, en, na hun offer nedergelegd to hebben, gingen zij ter jjde, met de armen kruifeling over elkander, en wachtten alzoo op ziju antwoord . Een dier lie .
(*) Wij behoeven onzen Lezeren den verderen loop van
zaken to dozen niet to herinneren . - Vert .
(t) Een flaaltje van liberaliteit en populariteit bij den
Egyptenaar ! - Vert .

53 4

EGYPTE .

den bragt een' fchoonen reebok, anderen eene mand kastanjes , eene vilten muts, zoo als men aldaar draagt, of
zelfs flukken ijs , om de forbets to verkoelen. I B R A H I M
behandelde hen met welwillendheid, en alien fchenen voldaan, toen zij heengingen . Een arm kind, hetwelk ook tot
de baden was gekomen, om van de kinderziekte to genezen,
sloop mede in de tent, de handen met linnen omwonden hebbende volgens landsgebruik, ten einde alle aanraking to vermijden, die de befmetting zou kunnen verfpreiden . I B R AH I M riep den knaap tot zich , deed hem naast zich op de
fofa zitten, en lief koosde hem zeer minzaam . I B R A III M
verwijderde zich vervolgens, om to gaan flapen, en ik gebruikte dezen tijd, om zijne lijfwacht in oogenfchouw
to nemen.
N A D I R - Bey, een Pool van geboorte , is een der beste
raadslieden van I B R A H I M . Deze perfoon diende eerst onder de Rusfen in den veldtogt tegen de Perzen ; en toen de
laatfle opfland in Polen plaats had, voegde hij zich weder bij zijne landgenooten . Na de inneming van Warfchau
trad hij in dienst van den Sultan ; maar, in ongenade vervallen zijnde, veranderde hij nog eens van vaandel, en lief
zich aannemen onder I B R A H I M , die hem bet bevel over
zijne kavallerie gaf. Hij deelt met o s M A N in de gunst van
zijnen meester, en verdient dezelve, in onderfcheidene opzigten , veel beter. Even als die , fpreekt hij Italiaansch
en Fransch .
I B R A H I M is dapper, kundig, begaafd met groote krijgsbekwaamheden, en, hetgeen sets z eldzaams .is bij eenen Muzelman, hij ontvangt gaarne de raadgevingen van zijne Europefche Ofliilcieren . Aan de onbepaalde gehoorzaamheid zijner
troepen en aan bet volgen der Europefche krijgskunde heeft
hij grootendeels zijne overwinningen to danken . Zijne magt
werd vooral ook vermeerderd door den koenen en ondernemenden aard van die Arabifche volksflammen , welke hij van
de watervallen des Nijls tot aan den voet van den Taurus
in beweging heeft weten to brengen . De Europefche manier
van oorlogen deed hem minder bloedige en meer beflisfende
overwinningen behalen . I B R A H I M toont zich overtuigd
van deze waarheid ; maar hij lacht om de kleedij-hervormingen des Sultans en om de verkeerde maatregelen, welke deze
heeft genomen, ten einde zijn yolk to befchaven . Hij vereert de nagedachtenis van s E L I M III, den wijsften en onge .
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I B R A H I M rekent op de achting ,
welke hij onder bet yolk in Turkije meent to hebben . De
overwinning maakte hem flout en onverfchrokken . Hij verlukkigiten der Sultans .

beeldt zich, zijn noodlot in handen to hebben, en zoekt
flechts de gelegenheid, om zich to doen gelden . Ook toont

hij vee, belangftelling in de zaken van Griekenland. Daarover fprekende, gaf hij onder anderen mu to kennen, dat,
naar zijne gedachten , Koning o T T o wel binnen een jaar
vermoord zou zijn .

(*)

(*) De moeijelijkheden , welke I B R A H I M later Heeds
ondervindt, om bet overwonnen Syrie in bedwang to houden, bewijzen genoeg, dat zijn invloed op de gemoederen
niet zoo groot , en zijne magt niet zoo onwederflaanbaar is ,
als hij , volgens de bier boven medegedeelde opgave, zich
fchijn.t to verbeelden . Welke de gevolgen der fpanning of

worfteling tusfchen Egypte en Turkye zijn zullen, kan niemand
voorzien of berekenen . Men heeft echter nog geene reden ,
om van de bemoeijingen der ftaatkunde aldaar Neil to ver-

wachten . M E II E M E T - A L I moge op zijne wijze befchaven,
en to then einde fortuinzoekers nit Europa aan zich verbin-

den, de bedoelingen der heerschzucht zijn eigenbatig . De
Pacha doet alles om zijne vermeende belangen , en laat bet
yolk in diepe vernedering. Zijn Zoon , I B R A H I M , moge,
met behulp van Europeanen , bet verzwakte Turkfche rijk aan .
vallen cn een gedeelte weten to veroveren, hij is echter
geenszins de achtbare held, die vrijheid en geluk komt aanbrengen . -

Vert .

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELJJK LEVEN DER
NOORD-AMERIKANEN.

(Vervolg en flat van hi. 49I .)
Charlestown . -- Affcheid van den Lezer .
Charlestown is eene bevallige flad ; de huizen hebben niet

dat donkerroode vernis , hetwelk men in de noordelijke Staten aantreft ; de lichtere kleur doet aan Europa denken, en
veroorzaakt eene aangename afwisfeling . Kelders, die in
New-Tork

meest goede woonkamers zijn, heeft men bier
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niet ; de ganfche flad is op eene korst gebouwd, die zich
over bet moeras uitftrekt . Wanneer men flechts eenige voeten die'p graaft, komt eriflinkend water, en de dooden wor .
den bier in den weeken modder begraven . In New-Orleans
is bet nog veel erger ; daar kan men geene eigenlijke graven
in den grond maken ; de lijken worden in kleine gewelven,
van gedaante als bakovens, geplaatst . - Men heeft moeite
gedaan, om de zoo zeer gezochte varkens ook naar ZuidCarolina over to brengen ; maar men heeft van dat voornemen moeten afzien, dewiji deze dieren den bodem tot de
benedenf'e vocbtige lagen omwoelen, of althans kuilen waken, waarin bet regenwater ftaan blijft, hetgeen bier aanleiding tot pest kan geven . De veefokkerij levert er in bet
algemeen geene voordeelige nitkoniften . De opbrengst van
melk is wet groot ; maar de koeijen eten bet Bras niet, dat
bier groeit , en wanneer zij bet uic nood moeten gebruiken ,
geraken ze in treurigen toeftand . Gewoonlijk laat men voor
dezelve hooi van New-Turk komen ; doch tevens gaan de
koeijen des morgens door de ftraten, en zoeken begeerig bet
daarheen geworpen afval nit de keukens op . Zij reinigen
dus de (lad, en brengen hierdoor toe tot bevordering van de
gezondheid .
Charlestown heeft 24000 inwoners, waarvan verreweg bet
grootfte gedeelte nit Negers beftaar . Van de overigen maken
Franfchen, dat is vlugtelingen uit St . Domingo, wederom
de helft nic . Deze drijven den kleinhandel, of leven van
bandwerken . Het laatfte vierde gedeelte is van Engelfchen
oorfprong ; hiertoe behooren meestal rijke planters en zeehandelaars . De Franfchen hebben zich nog weinig met Engelsc/i bloed vermengd, meer met Negers ; en dit is een natuurlijk gevolg van den republikeinfchen geldcrots , welke
bier de menfchen van elkander verwijderd houdt . Onder
deze kleinhandelaars vindt men eene leefwijze, een' fijnen
Loon, waarover men verbaasd ftaat . In den kring der zoogenaamde groote wereld , onder de rijken wordt New-Tork
nagebootst, alwaar ook de befchaafde jeugd hare vorming
ontvangen moet . Heeft een vreemdcling de eer , dat hij in
een gezelfchap words gebragt , zoo valt bet gefprek wel eens
op een vies onderwerp , daar zij (met verlof gezegd) fchij .
nen to meenen, dat alle Europeanen ongedierte op bet hoofd
hebben . Voorts roemen zij hunne eigene welgemanierdheid,
en willen voor bet hoffelijkfle yolk der wereld gehouden
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worden . Zij durven zelfs zeggen , dat de Franfchen , welke
den roem van befchaafdheid hebben , door de Amerikanen
reeds lang overtroffen worden . De Franschman fpreekt een
gezelfchap aan met de woorden : Mesfieurs et Mesdames ;
maar de Amerikaan zegt : Ladies and Gentlemen, en weet
dus beleefdelijk aan bet fchoone geflacht den voorrang
to geven .
In den zin van dezen nationalen fijnen toon , hebben de
Charlestowners de fchoonfte ftraat, waar de aanzienlijke huizen der rijke inwoners ftaan , Queenflreet (Koninginneftraat)
genoemd, terwiji de met flechte huizen bezette Kingsflreet
(Koningsftraat) de tweede in rang is . Laatstgenoemde ftraat
wordt bewoond door de verdrevene vlugtelingen van St. Domingo . Hier is , wegens de vele winkels , bet levendigite
gedeelte der ftad . Vroeg in den morgen , tot negen ure ,
zou men gelooven in eene Afrikaanfche ftad to zijn, want
dan loopen er alleen Negers om ; allengs ziet men meer en
meer Blanken daaronder ; eindelijk tegen den middag verfchijnt
de fchoone wereld en fhopt . Men noemt to fhop bet bij
de winkels rondloopen, de koopwaren betasten, naar alle
prijzen vragen, en dan bet terugkomen beloven, op J9merikaanfche wijze namelijk . Schopping-hour is bet uur tu .sfchen
twaalf en een, en fchopping-day beet elke dag, behalve den
zondag ; eene vermakelijke, van de Engelfche geheel afwijkende fpraakleer voor de arme kooplieden !
Charlestown is op een fchiereiland tusfchen de monden van
twee riviertjes gebouwd . Niemand wist mij derzelver namen to zeggen . Trouwens, bet gebeurt wel meer, dat Amerikanen, offchoon zij de aardrijkskunde van hun land lee_
ren, den naam van den ftroom, waaraan zij wonen, niet
kennen. Zoo noemt men in New-Tork den Hudfon veelal
the Nord-River ; de Delaware bij Philadelphia, de Ohio bij
Pittsburg en Cincinnati heeten eenvoudig the River, terwiji
flechts weinigen onder de inwoners dier fteden de eigenlijke
namen fchijnen to weten . Te New-Orleans geeft men aan
den Misfsfippi nog veelal den eigenlijken Indiaanfchen naam :
de Doodenvloed . - Kingsflreet maakt bet westelijk gedeelte
der ftad uit ; midden uit deze ftraat loopt regtlijnig de breede
Queenflreet naar de haven, waarvan dezelve echter door bet
4adhuis gefcheiden is . Het doet eene fraaije uitwerking, als
men van bet boveneinde der Queenflreet dit fchoon en prachtig gebouw ziet, hetwelk de ftraat fchijnt to fluiten . Som-
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mige der overige zijftraten zijn ook vrij knap, en vele met
eene foort van acaciaboomen bezet, die purperroode bloemen
dragen . Om de flad, landwaarts in, vindt men eene akelige
woestijn, flechts moerasfen en bosfchen, welke bij gedeelten, zonder orde , geplunderd worden . Daar men alleen
bout, om to bouwen, en iets , om to koken, maar niet_
om to verwarmen , noodig heeft , vermindert bet geboomte
niet veal .
Weldra verging mij de lust, om de landftreek to bezoeken .
Bans waren wij tien mijlen ver van de flad op den weg naar
Columbia gereden, om een bezoek of to leggen bij eeren
warmoezier, die aldaar federt 1814 eenzaam met eene flavin
leeft, en gezegd wordt, een aanzienlijk vermogen verworven
to hebben . Doch gelukkig heeft bet hem niet gemaakt . Hij
is can ernsthaftig, oud krijgsman, een Veteraan van bet
voormalige Groote Leger der Franfchen . Ons bezoek fcheen
hem niet onaangenaam to zijn . Boertende noemde hij zichzelven la caricature de l'hermite de la chausfee d'4ntin, en,
als zoodanig, gaf hij ons in weinige uren een zeer juist
overzigt van den eigenlijken toeftand des lands. Hadden wij
zelve Imerika niet reeds zoo goad gekend, dan zoude ons
zijne beoordeeling to fcherp, zijne fchildering overdreven
zijn voorgekomen ; gelijk misfchien onze fchets denzelfden
indruk maakc op den lezer, wien wij in een kort beftek mededeelen, wat eene vierjarige ondervinding ons leerde . Toen
wij wader naar huis reden, overviel ons de nacht, en wij
hoorden plotfeling een vreefelijk geloei, als van flieren . Ware
dit ons in bet noorden bejegend, wij zouden gedacht hebben , odder eene kudde buffels geraakt to zijn ; nu echter
wisten wij niet, wat wij daarvan moesten denken . Wij kwamen op eene opene plaats in bet word, alwaar wij eenige
honderden afgehouwene boomtronken meenden to zien ; dock
weldra bemerkten wij , bij bet maanlicht, zeer duidelijk , dat
de vermeende tronken zich bewogen en begonnen to fpringen .
De Neger, die den wagen wende, dreef de paarden met een
verfchrikkelijk gefchreeuw en gillend fluiten aan . Wij war .
den wonderlijk to moede . Mijn man vroeg den voerman,
wat toch die hekfendans to beduiden had . De Neger begon
luidkeels to lagchen . Dit kwam mij to akeliger voor , daar
hij niet ophield, v66r dat mijn man ongeduldig ward , an
de vraag met eene, bier to lande bij flaven gebruikelijke,
nadrukkelijke vermaning herbaalde . Nu onderdrukte hij zijn
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lagchen, en fprak : ,, Och, Mijnheer ! heeft UEd . dan nog
nooit padden gezien? Ik meende, dat UEd . boertte ." Wij
zagen nu ook die gedrogten, welke eene el lang en even
zoo breed waren , zeer duidelijk, en, bet zij uit afkeer,
bet zij ult angst, wij verheugden ons, toen wij dezelve
achter den rug hadden . Zoo menigvuldig •, als de hoenders
ini Frankrijk omloopen, ziet men hier de reuzenpadden en
in de Florida's de ratelflangen . Om deze reden moet men in
de zuidelijke landen niet, dan in de flraten der fleden,
wandelen .
Het rondflenderen in de winkels neemt elken dag omrrent
anderhalf uur weg . Tooneelvertooningen heeft men ten hoog .
fle flechts vier weken in her jaar, wanneer namelijk de
Franfche tooneelisten van New-Orleans den zomer to NewTork gaan doorbrengen, en in de laatfle wintermaand bun
geluk in Charlestown beproeven . Men is daarom, uit verveling, lets gezelliger, dan in bet noorden, en een vreemdeling krijgt ligter toegang tot zekere kringen -- maar de
geflachtregisters moeten in orde zijn .
Wati In de vrije Noord-llmerikaanfche Staten zou op
geflachtregisters gezien worden! Is bet mogelijk? Ja,
lezer of lezeres ! bet is zoo , en , zoo gij ooit alhier in een
gezelfchap mogt komen, rade ik u, zorg to dragen, dat
gij vooraf u van een' naauwkeurigen flamboom voorziet,
indien gij u namelijk niet wilt blootflellen aan de onaangename gewaarwording, dat ieder, die daar is, zoo maar zonder omflandigheden u, in een' letterlijken zin, bij den neus
neemt ; en wee u, wanneer aan bet kraakbeen in de punt
van den neus de noodige hardheid ontbreekt! In elke familie worden de geflachtregisters , met de daartoe behoorende
blijken, zorgvuldig gehouden en bewaard, om, wanneer
bet noodig is, bet bewijs van eene reine en ouvermengde
of komst to kunnen leveren . Zelfs de verfle vermenging met
Neger -bloed is eene onuitwischbare fchandvlek . De verachte bastaard - afflammeling , zelfs in bet vierde lid , en al
is hij in wettigen echt geboren , mag nooit met een' Blanke
aan dezelfde tafel zitten, ja niet eens in de woonkamer van
een' Blanke zich nederzetten. In bet vierde of vijfde lid
zijn wel alle andere kenmerken van Neger-afkomst verdwenen ; maar bet kraakbeen in den neus ontbreekt, gelijk de
Kreolen alhier beweren, en de verraderlijke punt van den
neus blijft, volgens bun zeggen, ook nog wel twee of drie
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geflachten week, zonder evenwel den platten vorln to hebben . Die alzoo zijne papieren niet in orde heeft, moet den
neus laten onderzoeken . Maar iemand zonder grond op doze
wijze van eene bevlekte afkomst to befchuldigen, is eene
beleediging, waarop eene zware boete bij de wet bepaald
word . Meermalen heeft die zaak aanleiding gegeven tot
pleitgedingen . Heeft de beleedigde geene bewijzen, om zich
to regtvaardigen, zoo wordt hij geregtel?jk bij den news gonomen . Wanneer bet kraakbeen tot de vereischte hardheid
aangroeit, is de fchande van vermengde afkomst verjaard en
als uitgewischt .
Offchoon de Amerikanen in de Vereenlgde Staten overal
in hun doen en laten elkander vrij gelijk blijven, zoo brengt
toch de flavenfland, in landen, alwaar dezelve gevonden
wordt, eenige verfcheidenheid in de maatfchappelijke betrekkingen . Wij hebben gezien , hoe in bet noorden zelfs voorname lieden met korven naar de markt gaan en zwaar beladen terugkeeren ; in bet zuiden maakt de felle hitte des zomers en do afmattende laauwe lucht in den winter de afflammelingen van Blanken ongefchikt voor elken arbeid, die
eenige krachtinfpanning vordert . Hier ontbreken dus de
noodwendigfie handwerkslieden ; alle huisraad words in bet
noorden vervaardigd en van daar aangevoerd . Men is derhalve ook zeer fpaarzaam in bet gebruik van meubelen .
Slechts de fpreekkamer wordt zoo wat voorzien ; de overige
vertrekken in bet huis zijn nagenoeg ledig, behalve dat er
tapijten over den vloer liggen . Afrika's zonen alleen kunhen, bij zoodanig luchtgeflel , den arbeid verduren ; de Blanke
geeft, half gedwongen , zich aan do traagheid over, en
zoo is bet allengs tot fchande geworden, bet geringfle work
in bet openbaar to verrigten . Al beeft men b . v . een nog
zoo onbeduidend pakje fiechts een eindwegs in de flraat to
bezorgen , dan moet men daartoe eenen vrijgelatenen huren ,
als men zelf geenen flaaf houdt .
De behandeling der haven is fluitend voor bet menfche .
lijk gevoel . Om zulks to vergoelijken , beweert men , dat
dezelve voor geene betere behandeling vatbaar zijn, en Heeds
tot geweiddadigen opfland zich geneigd betoonen , wnarbij
zij dan dikwijls de gruwelijkfle wraak oefenen . De Zuidlanders leven in gedurige vrees voor zoodanige tooneelen , waartoe bet fein gewoonlijk door brandflichting wordt gegeven .
Bij bet ontflaan van brand moeten daarom alle Negers, op

bER NOORD-AMERIKANEN .

5t1

Ilraffe des doods, oogenblikkelijk naar huis gaan ; alleen de
Blanken mogen blusfchen, en de ganfche burgerij komt on-

der bet geweer, om de Neger-bevolking to bewaken . Hier
is brand geen feest, zoo als to New-Tork, maar een ver-

fchrikkelijk iets , dat nog maanden lang doet beven , en ook
niet dikwerf plaats heeft .
Ontmoet een Neger eenen Blanke , zoo moet hij niet albeen wijken, maar ook bet plaveifel voor de voetgangers verlaten en midden op de ftraat zich begeven. Deze burger=

lijke verordening heeft bet voorkomen van fluipmoord ten

doel . Ben flaaf, die wrevelig zijne hand tegen eenen Blan .
ke epheft, om bet even tegen wien en om welke reden,
verliest de hand. Hier loopen genoeg zoodanige verminkten

om, welke hunne gramfchap niet bedwingen kondeu . Deze
kinderen der woestijn hebben meer gevoel van eer, dan men
gewoonlijk zich verbeeldt ; zij lijden ligchamelijke fmart
met wonderbare gelatenheid, maar boon is bun onver-

dragelijk .
Om een denkbeeld van bet lot dezer arme fchepfels to

geven , willen wij eenen blik in de huishouding der kleine
republikeinfche tirannen werpen . Gewoon, elk bevel to
doen vergezeld gaan van duchtige flagen, en nit ijdelheid

door veel bevelen hunne grootheid willende toonen, leggen
zij de zweep nooit nit de hand . Treden wij in de parlour,
daar zit de rijke Lady midden in bet vertrek op haren fchommelftoel en wiegelt zich veertien uren daags . Met de linkerhand houdt zij eene kleine brandende cigaar ; in de regter
heeft zij eene lange, duchtige garde, zoo als de oppasfers in
de kerk to New-Tork gebruiken. Tegenover haar is de deur ;
bij dezelve flaan aan elke zijde drie Negers, die op de wenken der gebiedfler letten . - De houders van flaven geven
aan deze lieden gewoonlijk namen naar luim en verkiezing.
Men noemt hen naar vloeden, fteden , dieren , edelgefteen .
ten ; dikwerf worden fpotnamen uicgedacht, om hunne hoe-

danigheden of gebreken belagchelijk to maken . De liefhebber van de jagt b . v . heeft eenen AT Y L O R d , eenen u EC A S S E, eenen K A R o ; die der fraaije letceren hebben hunne
GARRICKS, VOLTAIRES, SHAKESPEARES

- zelfs
heb ik eenen zwarten Z 0 N D A G gezien . De Dame van goeden Loon laat zich door Goden bedienen . Twaalf ure , bet
winkeluur, flaat : H ELI o s met den platten neus en bet ver7IENGELw . 1835 . NO . 11 .
11 n
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fleten kleed van zijnen beer brengt den ouden faatffewagen
voor ; V E N U s en DIANA liggen aan de voeten der ongeduldige meesteres, en kunnen haar de fchoenen niet fchielijk genoeg
aantrekken - want de gebiedfer heeft haast ; dit blijkc aan
de levendige beweging van hare met de zweep gewapende
hand . Tot ftraf voor die langzaamheid neemt de Dame twee
doeken, bindt hare, misfchien een weinig onhandige, kame .
niers den mond toe, laat haar elk in een' anderen hoek ne .
derknielen , en zweeft nu henen . Maar midden in de huisdeur that j u P I T E R A M i4I O N in gedachten , met de armen
over de borst geflagen, kaauwt tabak, en verfpert den weg .
De Lady roept in drift : „ Zwart beest ! hadc gij nog geen
dommer plaats kunnen vinden? Hier, kniel neder op den
grond, tot dat ik terugkome !" Op haar bevel bindt men j uP I T E R A M M O N een' vrouwe-boezelaar om den hats ; eene
papieren kroon met lange ooren words hem opgezet, en
zoo knielt hij op zijne frafplaats neder . Nu ijlt de Lady
naar den wagers ; P H E B U S opent bet portier ; hij is barrevoets ; eene korte ltnnen onderbroek dekt naauwelijks bet
zwarte vet tot aan de knieen ; hij heeft geen hemd , maar
een' ouden frak aan en eene muss op, door hemzelven nit
een nieuwspapier vervaardigd ; hij plaatst zich op bet bankje
achter den wagen, en nu gaat bet voorwaarts, zoo deftig
en feestelijk, dat men foms bijkans zou wwifelen, of bet
rijtuig niet filfaat . Buiten rijdt men razend fuel met de
ligte tilbury ; in de fad words met de faatfiekoets fechts
gefapt . Nevens den wagen gaan de drie Gratfi,n : E U P H R oS Y N E houdt den neusdoek in eene met paarlen bezette tasch ;
A G L A j A en T H A L I A dragen elk een paar fchoenen, opdat de
Lady in elken winkel, waar zij binnencreedt, van fchoeifel
moge kunnen wisfelen , terwijl T I S I P H o N E haar telkens
de zweep overreikt . Dit werktuig words evenwel niet altijd .
gebruikc, om to tuchtigen ; bet is gewoonte , dat de gebiedfter hetzelve in de hand neemt . - Doch wij willen ons
niet langer ophouden met eene optelling der kwellingen en
tergingen, die men tegen deze arme menfchen zich veroorlooft . Het gaat weleens zoo verre, dat velen den dood
zoeken, en to then einde aarde eten . Ook zet men hen
wet ftrengelijk aan tot bet waarnemen van Christelijke kerkgebruiken, in zoo verre bet overeenkomt met de belangen
der planters . Zij worden, ja, gedoopt, als men zulks doopen mag noemen ; zij vieren den zondag, maar zij worden
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nook getrouwd , en , na hunnen dood , flechts als bet vee
in de groeve geworpen en onder den grond geftopt .
In Columbia, in St . 4ugustin, in New-Orleans, overal heb .

ben wij hetzelfde gezien . Over bet geheel zijn de NoordAmerikanen in bet zuidelijke gedeelte meer toefchietelijk, ge.
zelliger en minder wantrouwend, dan de bewoners der noordelijke Staten ; evenwel was ik zeer blijde, in de lente naar
New-Tork to kunnen terugkeeren, alwaar wij thans den afloop

van eenige zaken met ongeduld afwachten , om daarna weder
fcheep to gaan en over to fleken naar Havre, ten einde in

Europa to blijven .
Gewoonlijk geven reizigers de merkwaardigbeden, die zij

werkelijk of in de verbeelding gezien hebben , to lezen ;
maar ik wil bier nog eene bijzonderheid vermelden, iets,
dat niet to zien is, namelijk, dat men in dic ganfche onme .
telijk groote land geene kreupelen ontmoet ; men zoude bier

vergeten, dat er gebogchelden, krombeenigen en andere mismaakte menfchen zijn kunnen .

Met de volgende aanmerking wil ik befluiten . Als in het
zuidelijke gedeelte van Noord-4merika de lucht niet zoo ongezond ware ; als in bet noorden de hebzuchtige en bekrompen koopmansgeest niet zoo algemeen de gemoederen be .
heerschte ; als in bet westen de Indianen niet zoo dikwijis,

als ongenoodigde gasten, den laudbouwer met bunne bezoe .
ken lastig kwamen vallen ; als woekeraars hunne benoodigdheden niet tot ongehoorde prijzen bezorgden , en dus met de
voordeelen van hunnen zwaren arbeid fchoot gingen , - zou
Amerika allezins bet land zijn , waar verhuizenden uit Europa niet alleen een goed beftaan vinden, maar ook fortuin
waken konden . 4merika heeft zeker zijne fchoone, groot .
fche zijde, welke echter geene plaats konde vinden in deze

bladen, beftemd om eene fcbets te geven van bet gewone
leven, hetwelk nergens een ideaal is, en 'waarmede elk in
aanraking moet k omen . l k wensch, dat mijne mededeelingen den lezeren, zonder eene voor hen fmartelijke en kostbare ondervinding, tot nut mogen ftrekken, en to hunnen

voordeele eenig gewigt in de eene fchaal leggen , daar in de
andere tot biertoe door woeker en hebzucht zoo vele lokkende verdichtfelen geworpen werden, dat menigeen zich
liet verbijsteren , de dwaling to laat inziende . Misfchien zulten mijne berigten tegengefproken worden : bet zij zoo ; de
ftempel der waarheid, welken dezelve gewisfelijk dragen,
Nn 2
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gal toch bier en daar een offer der ligtgeloovigheid aan bet
verderf ontrukken . Dit althans is de bedoeling en dit zal de
fchoonfe belooning der Schrijfiler zijn .

BEZOEK VAN LAMARTINE B1f LADY ESTHER STANHOPE .

(Voyage en Orient, par

(*)

ALPH 0 NSE D E LA1IARTINE .)

Lady E S T H E R S T A N H O P E, nicht van den beroemden
ftaatsman P I T T , verliet , na den dood van haren oom , Engeland, en reisde Europa door . Daar zij jong, fchoon en
rijk was, werd zij overal met die achting en belangilelling
ontvangen, waarop rang, rijkdom, vernuft en fchoonheid
haar aanfpraak gaven . Zij konde echter nooit befluiten , zich
met een' barer meestwaardige bewonderaars to verbinden,
bragt verfcheidene jaren in de aanzienlijkfte hoofdfeden van
Europa door, en vertrok daarop met een talrijk gevolg naar
Konflantinopel. De redenen, waarom zij haar vaderland verliet, heeft men nooit kunnen opfporen : fommigen meenden
dezelve to vinden in den dood van eenen jongen Engelfchen
Generaal, die toen in Spanje was gefneuveld ; anderen fchre_
ven ze toe aan de zucht voor avontuurlijke togten, die aan
bet ondernemende en moedige karakter van Lady E S T H E R
Wet vreemd fcheen to zijn . Hoe dit zij , zij vertrok , vertoefde eenige jaren to Konftantinopel, en reisde eindelijk op
een Engelsch vaartuig, met bet grootfte deel van hare fchatten aan goud en juweelen, naar Syrie . Het fchip werd op
de kust van Caramanie, in de golf van Macri, tegenover
bet eiland Rhodus, door eenen form beloopen , en Teed op
eene klip, eenige mijlen van bet fraud, fchipbreuk . In weinige oogenblikken was bet vaartuig verbrijzeld , en de fchatten van Lady E S T HER werden door de baren verzwoigen ;
ter naauwernood ontkwam zij zelve bet gevaar, en werd met
de overblijffelen van bet fchip op een woest eiland geworpen , zonder in vierentwintig uren eenig voedfel of eenige
hulp to ontvangen . Eindelijk troffen zij fchippers van Marsnoriza aan, en werden door hen naar den Engelfchen Con_
ful op Rhodus gebragt .
(0) Na de overbrenging van dit flukje, en terwiji de proef onder correctie
is, ontvangen wij bet eerfle deel der vertaling van her werk zelve, waaruit
bet werd ontleend, en waarvan bet dan nu als voorproef diene . - Pert.
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Dit ongeval deed haar geenszins van befluit veranderen.
Zij begaf zich over Maltha naar Engeland, verzamelde bet
overfchot van haar vermogen, verkocht een gedeelte barer
goederen met nadeel, belaadde een tweede fchip met rijkdommen en gefchenken voor die itreken, die zij wilde doorreizen, en nam de reis .weder aan .
Na eene voorfpoedige reis landde zij bij Latakia, bet nude
Laodicea, op de Syrifche kust, tusfchen Tripoli en Alexandrette . Hier vestigde zij zich , leerde de Arabifche taal ,
verzamelde om zich alle die perfonen, welke haar verkeer
met de verfchillende .Arabifche volksftammen gemakkelijk konden maken , en maakte toebereidfels voor eene ontdekkings .
reize in de onto egankelij kil e gedeelten van Arable, Mefopo .
tamia en de woestijn . Toen zij zich met de taal , gewoonten, zeden en gebruiken voldoende bekend had gemaakt,,
huurde zij eene talrijke karavane, belaadde kameelen met
rijke gefchenken voor de Arabieren, en reisde geheel Syrie
door. Her langst vertoefde zij to Ieruzalem, Damascus,
Aleppo, Balbek en Palmyra : op deze plaats werd zij door
talrijke ftammen van zwervende Arabieren, die haar den toegang dezer bouwvallen gemakkelijk gemaakt, zich ten getale
van 40 tot 50,000 verzameld hadden , en over hare fchoonheid, aanminnigheid en mildheid verrukt waren, tot Koningin van Palmyra benoemd . Zij gaven haar firmans, op welke
ieder Europeer, , die door haar was aanbevolen , veilig de
puinhoopen van Balbek en Palmyra kon bezoeken, mits bij
zich verbond , eene fchatting van duizend piasters to beta .
len . Nog beflaat deze overeenkomst , en wordt door de
Arabieren getrouw nagekomen , zoo men bun flechts vol .
doende bewijzen der befcherming van Lady S T A N H O P K
kin geven .
Op den terugkeer van Palmyra was zij bijna door eenen
vijandigen flam der Arabieren opgeligt . Bij tijds gaven de begeleiders haar kennis van dit p1,an ; zij had hare redding echter aileen to danken aap eenen verfnelden marsch in den
nacht, en den fpoed der paarden, die in vierentwintig uren
eenen verbazenden weg door de woestijn aflegden . Zij be .
reikte Damascus, en bleef aldaar eenige maanden onder de
befcherming van den Turkfchen Pacha , aan welken de Porte
haar op bet nadrukkelijkst aanbevolen had .
Na een zwervend leven in verfchillende deelen van bet
Oosten, zette zich Lady s T AN H o Pz eindei~k neder it%
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eene bijna ontoegankelijke en onbewoonde plaats op een' der Bergen van den Libanon, nabij Sai'de, her nude Sidon . De Pacha van
Acre, A B 0 ALL A li, die voor haar eene groote achting en genegenheid koesterde, fchonk haar de bouwvallen van een klooster en
bet dorp Dfchioun, dat door Druzen bewoond wordt . Zij liet aldaar verfcheidene huizen bouwen en met eenen ferken muur
omringen, niet ongelijk aan de Duitfche vestingen nit de Middeleeuwen . Zij leide er eenen kunfigen ruin in den Turkfchen fmaak aan, met fraaije kiosken, met beeldhouwwerk en
arabesken, froomend water in marmeren bekkens, fonteinen,
prieeitjes met wijngaardranken, en grotten, met oranje- en
citroenboomen omgeven, verfierd . Hier woonde Lady STANHOPE vele jaren in Oosterfche weelde, omringd door een
aantal Europefche en Arabifche tolken, vrouwen, zwarte
faven, en in vriendfchappelijke, ,ja zeifs faatkundige betrekkingen met de Porte , met A B D A L L A H-Pacha, met den
Emir Befchir, Vorsc van den Libanon, en in bet algemeen met alle Arabifche Sheiks in de woestijnen van Syrie
en Bagdad. Weldra echter begon haar vermogen , door de
verwaarloozing barer belangen gedurende hare afwezigheid,
to verminderen, en zij zag zich welhaast tot 30 A 40,000
franken inkotnfen bepaald , welke evenwel in dit land vol_
doende zijn, om de onkosten re befrijden, welke Lady S T A NH O P E nog verpligt is to maken .
Ondercusfchen fierven of vertrokken alle die perfonen,
welke haar uic Europa vergezeld hadden ; de vriendfchap
der Arabieren verkoelde ineer en meer , en moest door gefchenken of misleiding onderhouden worden ; de betrekkingen werden minder, en Lady E s T H E R geraakte in die volfrekte afzondering , in welke ik haar nantrof.
Nu eerst bleek de heidhaftige vastheid van haar karakter,
de ferkte van hare ziel geheel . Zij dachc aan geen terug_
keeren ; zij wierp geenen treurigen blik op de wereld en
bet voorledene terug ; zij was niet ter nedergefagen door
hare eenzaamheid, door hare ongelukken, door den naderenden ouderdom, door bet in vergetelheid zijn bij de ]evenden : zij bleef daar, waar zij nog is, zonder boeken, zonder
nieuwspapieren , zonder brieven uit Europa , zonder vrienden , zelfs zonder aan haar perfoonlijk verknochte dienaren ;
alleen omringd door eenige Negerinnen, zwarte f avenkinderen en een zeker aantal Arabifche boeren , die voor Karen
ruin , voor hare paarden en voor hare veiligheid zorg dra-
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gen .

Men gelooft bier algemeen, en mijne ontmoeting met
haar doet mij zulks ook denken, dat de grond van hare
fchier bovennatuurlijke fterkte van ziel en vastheid van befluit Diet alleen ligt ' in haar karakter, maar ook in overfpan-

nene godsdienftige denkbeelden, in welke overdrevene Euro .
pefche begrippen met Oosterfche voorftellingen en de geheimzinnigheden der fterrewigchelarij vereenigd zijn . Hoe dit
zij , Lady S T A N H O P E is in bet Oosten zeer beroemd, en

een voorwerp van bewondering in Europa .
Mij zoo digt in hare nabijheid bevindende, wenschte ik
vurig haar to zien. Haar fmaak voor eenzaamheid en voor
befpiegelingen had zoo vele fchijnbare overeenkomet met
mijne eigene befchouwingen, dat ik gaarue wilde onderzoe-

ken, in welke punten wij elkander raakten . Maar bet is voor
eenen Europeaan ten uiterfte moeijelijk, bij haar toegelaten to

worden . Zij flaat elke bijeenkomst of met Engelfche reizigers,
met vrouwen , ja zelfs met hare bloedverwanten . Ik koesterde
dus weinig hoop, aan haar voorgefteld to zullen worden ; ook

bezat ik geenen brief van aanbeveling ; doch daar ik wist,
dat zij nog in eenige betrekking tot de Arabieren van Mefopotamie en Palestina ftond, en dat eene aanbeveling van hare
hand mij van veel gewigts bij deze volksftatnmen voor mijne
toekomftige reizen konde zijn , zond ik cenen Arabier, met
eenen brief van den volgenden inhoud, near haar toe :
My lady I
Reiziger even als gij , vreemdeling even als gij in bet Oos-

ten, kom ik, even als gij , flechts om het tooneel to bezoeken, dat deszelfs natuur, bouwvallen, en de werken van
God, aanbieden . Ik zoude then dag als een' der merkwaar-

digften van Inijne reizen befchouwen, op welken ik eene
vrouw mogt leeren kennen , die zelve een der wonderen is
van dat Oosten , hetwelk ik thans bezoek . Als gij genegen
mogt zijn mij op to wachten, laat mij dan den dag weten,
en of ik allddn moet, of in gezelfchap van eenige vrienden
mag komen, die even grooten prijs flellen als ik op de eer
aan u voorgefteld to mogen worden . Het zij er verre af,
dat dit verzoek u eenigzins zoude nopen, uit beleefdheid

datgene toe to ftaan , wat met uwe gewoonte nan eene volftrekte afzondering niet mogt overeenkomen . Ik zeif, Mylady, ken de waarde der vrijheid en de genoegens der een-
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zaamheid to zeer, om niet uw weigerend antwoord nit her
regte oogpunt to befchouwen en to eerbiedigen .
Niet lang behoefde ik op antwoord to wachten : ten drie
ure des namiddags kwam de ilalmeester van Lady S T A NH o P E, die to gelijk haar geneesheer is , aan , met den last,
mij naar Dfchioun , bet verblijf dezer buitengewone vrouw,
to geleiden, en ten vier ure vertrokken wij . Ik werd vergezeld door Dr. L E O N H A R D I, den Heer D E P E R C I V A L,
eenen knecht en eenen wegwijzer ; wij waren alien to paard .
Eene halve mijl van Berytus kwamen wij aan een heerlijk
bosch van pijnboomen , door Vorst F A C A R D I N op een voorgebergte geplant, van hetwelk men aan den eenen kant bet
uitzigt op de onftuimige Syrifche zee, van den anderen op
bet heerlijke dal van den Libanon geniet ; weak een bekoorlijk tafereel I waar de rijkdom van bet plantenrijk in bet
Westen, de wijnftok, de vijgeboom, de moerbezienboom, de
Italiaanfche populier zich met de palmboomen van bet Oos .
ten vereenigen, wier breede bladeren als vederbosfen in bet
heldere azuur van bet uitfpanfel prijken . Eenige fchreden
verder komt men in eene foort van woestijn van rood zand ,
dat in hooge , bewegende golven, als die der zee, opeengehoopt is . De wind, lien avond vrij flerk, fneed door deze golven van zand heneu, deed dezelve krullen, en hoolde ze uit,
even als de baren der zee . Dit tooneel was nieuw en treurig, als bet voorkomen der wezenlijke en grenzenlooze woestijn, die ik weldra zoude doortrekken . Geen fpoor van eenig
bezield wezen was zigtbaar op de golvende zandvlakte : de
bruifende baren aan den eenen kant, en de_ verlichte toppen des Libanons aan den anderen ftrekten ons tot wegwijzers . Weldra vonden wij eene foort van weg, met groote, puntige fleenen bezaaid . Deze weg, die langs de zee
tot Egypte loopt, bragt ons bij een vervallen huis, de puin .
hoop van een' ouden, verfterkten toren, in hetwelk wij de
donkere uren van den nacht op biezen matten en in onze
mantels gewikkeld doorbragten . Zoodra de inaan opkwam ,
ftegen wij weder to paard . Het was een Bier nachten, in
welke de hemel met fterren is bezaaid, in welke de zuiverfte helderheid in gindfche luchtgewesten, die wij hier
beneden aanfchouwen, heerscht, maar in welke ook de
Natuur om ons been in fmartelijke flruiptrekkingen fcheen
to zuchten . Het treurig voorkomen der woestijn verflerkte
eenige mijlen lang dezen onaangenamen indruk . Met de fche.
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mering hadden wij de fchoone, boschrijke hellingen en de
groene dalen van den Libanon achter ons gelaten. Heuvels,
vol met zwarte , witte en graauwe fleenen, overblijffels van

aardbevingen, omringden ons rondom ; aan den regter- en lin-

kerkant ftuwde de zee, federt den morgen door eenen dorm
in beweging gebragt, hare zware, dreigende golven voort ;

door de fchaduw, die zij van zich wierpen, zagen wij ze
reeds van verre naderen ; weldra floegen zij tegen het ilrand,
befproeiden ons met haar kokend fchuim , bevochtigden telkens de hoeven der paarden, ja dreigden bij wijlen ons weg to
rukken . De maan, glansrijk als de zon in den winter, ver-

lichtte met bare flralen de zee genoegzaam, om ons hare woe-

de to doen zien, maar verfpreidde geen lichts genoeg op
onzen weg, om ons voor derzelver gevaren to hoeden. Wel-

dra vermengde bet licht van eenen brand op den top van
een' der bergen des Libanons zich met de treurige witte

morgennevels, en verfpreidde over bet geheele tooneel een
valsch, bleek fchijnfel, dat noch dag noch nacht is, ennoch
den glans van den eenen, noch de helderheid van den anderen heeft . Angstvolle uren voor bet gezigt en voor de gedachte ! Strijd van twee verfchillende krachten, wier treurig

beeld wij zoo dikwerf in de Natuur aantreffen, en nog
meerdere malen in ons eigen hart wedervinden!

Wij verlieten Saide, bet voormalige Sidon, des morgens
ten zeven ure, toen de zon hare kracht reeds brandend deed
gevoelen , en beklommen krijtachtige, kale heuvels , die

zich van trap tot trap verhieven, en zoo naar de eenzame
plaats voerden , welke onze oogen nog to vergeefs zochten .
Elke heuvel, dien wij beftegen, toonde ons telkens een'

nog hoogeren , dien wij of omtrekken of beklimmen moesten ; de bergen volgden elkander in rijen op , als de fchakels van een' ketting, terwijl zij in de tusfchenruimten diepe
kloven vormden , zonder water , en met graauwe rotsbrok-

ken bezaaid . Deze bergen zijn van alle groeikracht, van
alle vruchtbare aarde verftoken ; zij zijn geraamten van hoogten, federt eeuwen door wind en water als 't ware uitge-

teerd . 1k dacht niet, daar de woonplaats eener vrouw to
vinden, die de wereld bad gezien, wie de keus van woon .
plaats op den ganfchen aardbodein vrijftond ! Van deze rotfen

of ontdekte mijn blik eindelijk een breed, diep dal , van alle
kanten door aanzienlijkc, even onvruchtbare bergen ingefloten . In bet midden van dit dal verhief zich de betg-Dfchioun
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nit kringvormige rotfen,

die met hunne

toppen to zamen

fieten en eene vlakte van ongeveer 600 voeten breed vorm-

den, welke door een welig groen was verfierd . Een witte
muur, aan wiens eene zijde een kiosk ftootte, omringde

deze vlakce . Dic was de woonplaats van Lady E S T H E R
S T A N H O P E.
Des middags bereikten wij dezelve . Het huis
is noch naar de Europefche, noch naar Oosterfche wijze gebouwd ; bet is eene ongeregelde, zonderlinge vereeniging

van tien of twaalf huisjes, die ieder flechts eene oftwee kamers
zonder venders bevatten, en door kleine binnenplaatfen of

tuintjes van elkander zijn gefcheiden ; een gezigt, dat mij terfond de armoedige kloosters herinnerde, die men in Italie en

Spanje op de hooge bergen aantreft , en bet eigendom der
bedelmonniken zijn .

Volgens hare gewoonte, was Lady S T A N H O P E v66r
drie of vier ure des namiddags niet to fpreken ; men bragt
ons dus in eene foort van cel zonder licht en zonder noe-

menswaardig huisraad . Een ontbijt werd ons voorgezet, en
wij wierpen ons op een divan neder , om op bet ontwaken
der onzigtbare heldin van dit romaneske rotsdal to wachten .
Ik fliep in . Ten drie ure werd ik gewekt, met bet berigt,
dat zij mij opwachtte . Ik ging door een' voorhof, eenen

tuin, een kiosk met jasmijnen omgeven, daarop door een
paar duistere galerijen, en werd vervolgens door een Negerkind van zes of acht jaren in bet vertrek van Lady EST H E R
binnengeleid . De groote donkerheid, die hier heerschte, lief

mij in bet eerst naauwelijks toe, de edele, ernflige en verhevene trekken der wicte gedaante to onderfcheiden, die zich

in een Ooscersch gewaad van den divan verbief en mij de
hand reikte. Lady E S T H E R fchijnt ongeveer vijftig jaren
oud to zijn ; hare trekken zijn van then aard, dat zij door
geene jaren merkbaar veranderen . De frischheid, de kleur,
de bevalligheid gaan met de jeugd verloren ; maar zoo de
fchoonheid in den vorm zelven ligt, in de zuiverheid der

gelaatstrekken, in de waardigheid van bet gelaat eens mans
of eener vrouwe, dan verandert de fchoonheid wel met de
levenstijdperken, doch vergaac nooit geheel. Zoo is de

fchoonheid van Lady s T A N N O P E . Zij droeg een' witten
tulband en over bet voorhoofd een purperen lint, dat aan
weerskanten tot op de fchouders nederhing . Een lange, gele
fhawl uit Cashmire, een Turksch gewaad van witte zijde
met losfe mouwen omhulden hare gedaante, en alleen door
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eene opening van bet eerf}e kleed zag men op de borst een
tweede kleed van Perzifche ftof, dat aan den bats met een'

gesp van paarlen was vastgemaakt. Turkfche fchoenen van
geel marokijn , met zijde geftikt , voltooiden dit fchoon
Oostersch kostuum , dat zij met de bevallige losheid van
iemand droeg, die federt hare kindschheid geen ander had
gedragen .

Gij zijt wel verre gekomen, fprak zij, om eene kluizenares
to zien ; wees welkom ! Ik ontvang weinig vreemden , naauwelijks een of twee in een jaar ; maar uw brief gevoel mij,

en ik wenschte nader kennis to maken met iemand, die,
even als ik, God,, de Natuur en de eenzaamheid bemint .
Een zeker gevoel zeide mij bovendien, dat onze gefternten
vrienden waren, en dat wij in elkander wederzijds behagen
zouden fcheppen. Met genoegen merk ik, door mijn voor-

gevoel niet bedrogen to zijn : uwe gelaatstrekken, die ik
thans zie, ja zelfs uw gang in de voorzaal hebben mij reeds

genoeg met u bekend gemaakt, zoodat mij de wensch niet berouwt, u to zien . Laat ons nederzitten en praten ; wij zijn
reeds vrienden.
Hoe, Mylady ! hernam ik, vereert grj zoo fpoedig iemand met
den naam van vriend, wiens naam, ja wiens beftaan u voorzeker onbekend is?

Het is waar , hervatte zij , ik ben even min bekend met

de plaats , die gij in de maatfchappij bekleedt , als wat gij
gedurende uwen levensloop hebt gedaan ; maar ik weet, wat
gij voor God zijt . Houd mij niet voor eene zottin , zoo its
mij de wereld dikwijls noemt. Het is eene behoefte voor
mij , geheel openhartig met u to fpreken . Er is eene wetenfchap , nu in Europa verloren ger'aakt ; eene wetenfehap , die
in bet Oosten niet alleen oorfpronkelijk is, maar hier ook
nooit geheel is verwaarloosd en er Dog beftaat . Ik bezit dezelve . Ik verfla bet fchrift der fterren, en lees daarin : wij
alien zijn kinderen van een dier hemelfche lichten, die bij

onze geboorte tegenwoordig zijn, en wier gunflige of ongunftige invloed in onze oogen, op ons voorhoofd , in onze
gelaatstrekken, in de lijnen van onze hand, in den vorm van
onzen voet ,

in onze bewegingen en in onzen gang geSedert weinige minuten zie ik u flechts,
fchreven ftaat .
en toch ken ik u reeds, alsof wij eene eeuw to zamen hadden doorgebragt. Wilt gij , dat ik u aan uzelven leere kennen? Wilt gij , dat ik u uwe lotgevallen voorfpelle ?
Doe dit niet, Mylady ! antwoordde ik glimlagchend . Ik
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ontken niet , hetgeen ik niet weet ; gaarne item ik toe , dat
in de zigtbare en onzigtbare wereld, in welke alles zich aaneenfchakelt, alles zich vereenigt, wezens van minderen rang,
zoo als wij menfchen, onder den invloed van hoogere we-

zens, zoo+ als flerren of engelen , kunnen ftaan : doch uwe
openbaring heb ik niet noodig, om mij mijne gebrekkigheid,
mijne broosheid , mijne ellende to doen inzien . Wat de geheimen van mijn toekomfig lot aangaat , ik zoude vreezen ,

de Godheid, die dezelve voor mij gefluijerd houdt, to beleedigen , zoo ik dezelve van een gefchapen wezen verlangde
to vernemen . Wat de toekomst betreft, ik geloof aan God,

aan vrijheid en aan deugd .
Geloof, wat u goeddunkt, was haar antwoord ; ik voor
mij zie ten duidelijkfte, dat gij onder den invloed van drie

gelukkige, magtige en goede ferren zijt geboren, die u met
gelijke eigenfchappen hebben begiftigd, en u naar een doel
geleiden, dat ik u, des begeerende, nog heden zoude kunnen

openbaren. God heeft u herwaarts gevoerd, om uwe ziel to
verlichten . Gij zijt een Bier mannen, die bet goede ernfig
willen en verlangen ; een der werktuigen in Gods hand voor
de wonderen, die Hij weldra onder de menfchen zal werken .
Gelooft gij, dat de heerfchappij van den Mesfias reeds is
gekomen ?
lit ben een geboren Christen ; ziedaar mijn antwoord!
Een Christen? hernam zij op eenigzins weemoedigen Loon ;
ook ik ben eene Christin ; maar heeft niet Hij zelf, dien gij
CHRIST U S noemt, gezegd : 1k fpreek nog tot u in gelij-

kenisfen ; maar Hij, die na mij zal komen, zal tot u fpreken in geest en waarbeid? Welaan, dezen verwachten wij .
Die is de Mesfias , die nog niet is gekomen , die niet verre
meer is, dien wij met onze oogen zullen aanfchouwen, tot
wiens ontvangst alles op aarde wordc voorbereid . Wat ant .
woordt gij daarop ? Hoe zult gij de woorden van den Evan-

gelist zelven, die ik heb aangehaald, loochenen, of op Hem .
toepasfen? Welke zijn uwe gronden voor bet geloof aan
CHRISTUS?

Sta mij toe, Mylady, hernam ik, mij niet met u in zulk
een onderzoek to begeven : ik doe bet met mijzelven niet.
Er zijn twee bronnen van kennis voor den mensch ; de eene .
door middel van her verfand , dat van onderzoek afhangt en
aan twijfel is onderworpen, ja dikwijls tot dwaling en verkeerdheden voert ; de andere is die, welke, bet hart verlicht
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en nooit 'bedriegt ; want deze bron is tegelijk waarheid en

overtuiging, en voor ons, arme fiervelingen, is waarheid
flechts overtuiging . God alleen bezit de waarheid op eene
nndere wijze , als waarheid zelve ; wij hebben baar flechts
als geloof. Ik geloof aan C H R I S T U s , wijl Hij op aarde

de heiligfte , vruchtbaarfte en meest Goddelijke leer heeft
verkondigd, die ooit menfchelijk verftand heeft beftraald .
Eene zoo Goddelijke leer kan niec de vrucht van bedrog en
leugen zijn . C H R I S T U s heeft dezelve zoo voorgedragen als

bet verftand ons haar doet erkennen . Men kent de leermeesters aan hunne zedekunde , even als den boom aan de vruchten : de vruchten des Christendoms , niet zoo zeer de reeds
gevallene als de toekomftige, zijn eeuwig, volmaakt, Goddelijk ; daarom is de leer zelve Goddelijk, daarom derzelver

Stichter ook een Goddelijk woord, zoo als Hij zeif heeft
verklaard . Daarom ben ik Christen ; dit is mijne godsdienflige overtuiging ; met anderen laat ik mij in geen onderzoek
in : men kan den mensch niets bewijzen, dan hetgeen hij
reeds gelooft .

Maar, merkte zij aan, vindt gij dan de wereld in maat-

fchappelijke, flaatkundige en godsdienftige opzigten goed
geregeld? Bemerkt gij niet de door de ganfche wereld gevoelde noodzakelijkheid, de behoefte aan eenen Verlosfer,

eenen Mesfias, then wij verwachten en reeds in ooze wen-

fchen zien ?
0 ! wat dat aangaat, hernam ik, dat is eene andere vraag .
Niemand zucht meer, dan ik, over het algemeene lijden der
natuur, der menfchen, der maatfchappij . Niemand erkent
meer de grove misbruiken in de maatfchappij , in bet ftaats.
beftuur, in de Godsdienst . Niemand wenscht en hoopt meer
eenen herfteller van deze ondragelijke rampen der menschheid ; en niemand is vaster dan ik overtuigd , dat deze herfteller alleen van Goddelijken oorfprong zijn kan . Zoo gij

dit met den naam van Mesfias-verwachten beftempelt, dan
verwacht ik Hem evenzeer als gij , en ik verlang even vurig
als glj naar zijne fpoedige verfchijning . Even als gij , en
meer nog misfchien, zie ik alle kenteekens eener omwente-

ling , en fpoedig daarop volgende, buitengewone vernieuwing, in bet gefchokte geloof van den mensch , in de verwarring zijner denkbeelden, in de leer van zijn hart, in bet
bederf van den maatfchappelijken toeftand , in de herhaalde
omverwerping der ftaatsinrigtingen . Ik geloof, dat God juist
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in dat oogenblik tusfchenbeiden treedt, als alle menfchelijk
vermogen is pitgeput , en de mensch zelf zijne hulpeloosheid moet erkennen . Zoo ver is de wereld gekomen . Daarom geloof ook ik aan eenen weldra verfchijnenden Mesfias
onzer eeuw ; maar in then Mesfias zie ik Diet c II R I S T u s ,
dewiji deze ons niet meer wijsheid, deugd en waarheid kan
mededeelen dan Hij reeds gedaan heeft ; ik zie in denzelven
joist diengenen, wiens komst door C H R I S T U S voorfpeid is ;
bet is die Heilige Geest, die altoos werkt, altoos den
mensch bijftaat, die er toe geroepen is, hem, naar mate van
tijdsomftandigheden en behoefte, datgene to openbaren, wat
hij noodig heeft to weten en to doen . Of nu deze Heilige
Geest in een' mensch , in eene leer, in eene handeling of in
een denkbeeld verwezenlijkt wordt, doet weinig ter take .
Gij ziec dus, dat wij elkander kunnen verftaan, en dat onze
geflernten niet zoo verre uiteenloopen , als gij misfchien uit
dit onderhoud meent to moeten befluiten .
Zij glimlachte ; hare oogen, die een' eenigzins veriloorden
blik hadden geworpen, terwijl ik mijn Christelijk Rationalisme openbaarde, fchitterden nu van eene innige verteedering en met een' bijna hemelfchen glans .
Geloof, wat gij verkiest, zeide zij ; gij zijt evenwel een
Bier mannen, die ik verwachtte, die de Godheid mij zendt,
om een groot aandeel aan bet door mij voorbereide werk to
hebben. Weldra zult gij naar Europa terngkeeren ; Europa
heeft geeindigd ; Frankrijk alleen heeft nog eenen grooten
last to volvoeren ; gij zult daaraan deel nemen ; ik weet
nog niet hoe, maar ik kan bet u dezen avond zeggen, als
gij bet verlangt, wanneer ik eerst uw gefternte heb geraadpleegd . Ik weet nog niet de namen van hen alien, dock
zie er nu meer dan drie, vier, misfchien vijf, wie weet
hoeveel nog meer ! Een hunner is buiten twijfel M E R c uR I u s, de fchenker van duidelijkheid in denkbeelden en juiste
uicdrukking in woorden . Gij moec Dichter ziju ; men leest
bet in uwe oogen en op uw voorhoofd ; wat verder ftaat
gij onder den invloed van geheel verfchillende, bijna te .
genftrijdige gefteruten ; bet is een invloed van werkzaamheid
en handeling ; -- ook herken ik de zon, zeide zij plotfe .
ling, in de houding van uw hoofd, en in de wijze, waarop gij bet naar uwen linker fchouder brengt . Dank daarvoor God! Weinigen zijn onder meer dan Un geflernte geboren ; weinigen hebben gelukkige fterren ; nog minderen ,
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wier anders gelukkig gefternte niet door den ongunfligen invloed van een vijandig f'errenbeeld words vernietigd . Gij ondertusfchen hebt meerdere flerren, en alien zijn in volko .
mene overeenflemming, om u to dienen, en alien helpen
elkander onderling tot uw geluk . Hoe beet gij ? (Ik zeide haar mijnen naam .) - Ik heb then naam nook gehoord, voegde zij op den toon der waarheid daarbij .
Zie, Mylady, wat de roem is ! Eenige gedichten heb ik

in mijn leven gemaakt, die mijnen naam duizende malen

door de geheele geletterde wereld hebben doen klinken ;
maar die klank was to zwak, om over uwe zee, door uw
gebergte to dringen : bier ben ik geheel onbekend ; een naam ,

die nooit is uicgefproken . Des to meer 4reelt mij de door

u betoonde weiwillendheid . Dit heb ik alleen aan u en aan
mijzelven to danken .
la, zeide zij , Dichter of niet, ik fchat u hoog en hoop

op u ; wij zullen elkander wederzien, bond u des verze .
kerd ; gij keert naar bet Westen terug , maar gij zult niet
dralen naar bet Oosten weder to keeren ; bet is uw vaderland .
Ten minfte , hervatte ik , bet vaderland van mijn dichterlijk gevoel .
Lach niet, was haar antwoord ; bet is uw wezenlijk vaderland , bet land uwer vaderen ; ik weet bet zeker ; zie
maar naar uwen voet !
Ik zie niets aan denzelven , zeide ik , dan bet flof der
zandpaden, over hetwelk ik mij in eene Europefche zaal z ou .

de fchamen .
Dat is niets , merkte zij aan ; befchouw uwen voet ! (1k
had op denzelven nog geen acht geflagen .) Ziet gij, uw voet
is zeer flerk gebogen ; tusfchen den hiel en de teenen is, bij
bet flaan op den grond , eene genoegzame tusfchenruimte,
om bet water onder uwen voet to laten doorloopen, zonder
u to bevochtigen . Dat is de voet van den Arabier, de voet

van bet Oosten . Gij zijt een zoon dezer landftreek ; de dagen
naderen, op welke ieder haar bet land zijner vaderen terug .
keert . Wij zullen elkander wederzien .
Ben zwarte ilaaf trad thans binnen , wierp zich voor haar

neder, met bet voorhoofd op bet tapijc en de handen over
bet hoofd, en fprak eenige iIrabifche woorden .
Ga , zeide zij tegen mij ; er is voor u een middagmaal gereedgemaakt : eet fpoedig, en kom ras terug . Ik wil mij
intusfchen met u bezig houden, en mijne verwarde denk-
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beelden over uwen perfoon en uw toekomfig lot nader
onderzoeken. Ik zelve eet nook met iemand zamen en leef
zeer matig ; brood en vruchten zijn voor mij voldoende ;
ik mag dus eenen gast niet tot her opvolgen van mijne leefwijze verpligten .
Men bragt mij in een prieeltje van jasmijn en rozen . Er
was voor den Heer D E P E R C I V A L en voor mij aangeregt.
Spoedig aten wij ; doch zij konde niet tot her elude van onzen maaltijd wachten, en zond Dr. L E o N H A R D I, om to
zeggen, dat zij mij verwachtte . Ik fpoedde mij naar haar,
en vond haar bezig met her rooken eener lange, Oosterfche
pijp ; ook mij werd eene aangeboden . Her was niet meer
vreemd voor mij , de bevalligfe en fchoonfte Oosterfche dames to zien rooken . Niets aanfootelijks vond ik meer in
deze losfe, bevAllige houding, noch in den welriekenden
rook, die in ligte wollten nit de lippen eener fchoone vrouw
opfeeg, en bet gefprek afbrak, zonder her to laten verkoelen . Op deze wijze fpraken wij tang en voortdurend over
her geliefkoosde onderwerp dezer buitengewone vrouw, die
mij geheel aan de vermaarde tooveresfen der oudheid heripnerde. Her kwam mij voor, dat de godsdienstbegrippen van
Lady E S T HER eene opzettelijke, doch tevens verwarde ver .
menging der verfchillende eerdieniten waren, in her midden
van welke zij zich veroordeeld heeft to wonen : geheimzinnig, als de Druzen, wier verborgenheden zij alleen misfchien
op de ganfche aarde kent ; berustende in de bepalingen van
her Noodlot, even als de Muzelman ; den Mesf as verwachtende, als de Tood ; terwijl zij met den Christen de aanbidding van J E z u s en de uitoefening zijner weldadige zedekundige voorfchrifcen deelt ; - men voege bij dit alles nog
de grillige voorfellingen en overfpannene droomen eener Oosterfche verbeeldingskracht, door de eenzaamheid, door bet
peinzen, en misfchien door eenige verklaringen van Arabifche
ferrewigchelaars ontvlamd , en men zal zich een denkbeeld
van dit verheven en zonderling geheel kululen maken . Gemakkelijker is her, hetzelve voor zinneloos to verklaren,
dan uiteen to zetcen en to bevatten . Neen, deze vrouw is
geene zinnelooze : de heldere, open oogopflag verraadc geen
enkel teeken van zinneloosheid, die anders in de oogen zoo
merkbaar is : de zinneloosheid in bet fpreken , door welke
de zamenbang telkens door de zonderlingIte, wildfe en onnatuuriijkfe afwijkingen en fprongen wordt verbroken, is
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niet zigtbaar in bet verheven, geheimzinnig, maar zich ge_
lijkblijvend en krachtig onderhoud van Lady E s T HE R. Ms
ik mijn gevoelen duidelijk moet zeggen, dan zoude ik bet
eerder er voor houden, dat bet eene vrijwillig aangenomene
zinneloosheid is , waarvan zij zelve zich bewust is , en die
zij op goede gronden als zoodanig laat voorkomen . De
groote bewondering, die baar geest heeft voortgebragt en
nog voortbrengt bij de Arabifche ftammen op bet gebergte,
bewijst duidelijk, dat deze gewaande zinneloosheid flechts
een middel is. Voor de bewoners dezer landftreek van wonderen, rotfen en woestijnen, wier verbeelding levendig, meat
ook duister en omwolkt is, even als de gezigteinder hunner zandviakten en zeeen , is bet woord van m A H o m E n
of van Lady S T A N H 0 P E noodig . Men meet met fterren
omgaan, voorfpellingen doen, wonderen verrigten, in de toe_
komst zien . Lady S T A N H O P E heeft dit begrepen, eerst
door den fcherpen blik barer wezenlijk buitengewone bevat ..
ting ; naderhand is zij misfchien, even als meerdere h .oog_
geftemde geesten, daarmede geeindigd, zichzelve van bet
fpoor to leiden, en de eerfte aanhangfter van de geloofsbe .
lijdenis to warden, die zij voor anderen bad uitgedacht .
Dit is de indruk, door deze vrouw op mij voortgebragt .
Men kan haar niet met een woord beoordeelen : zij is eon
ftandbeeld van grooten omvang, en kan flechts van hear randpunt beoordeeld worden . Het zoude mij Diet verbazen, zoo
een gedeelte der beftemming, welke zij zich voorfpelt, ward
verwezenlijkt, namelijk een koningrijk in Arabia en een troon
to Jeruzalem . De geringfte ftaatkundige beweging in bet Oosten, waar zij woont, zoude haar dear toe kunnen verheffen .
In den opzigt, zeide ik tegen haar, heb ik uw genie
flechts to berispen ; namelijk, dat gij niet genoeg partij van
de gebeurtenisfen hebt getrokken, en uwe fortuin Diet tot
die hoogte hebt opgevoerd, waartoe gij haar kondet brengen .
Gij, fpreekt , hervatte zij , als iemand , die nog to veal
aan den menfchelijken wit en niet genoeg aan de onweder .
ftaanbare kracht des Noodlots gelooft . Mijne kracht lig ;
daarin ; ik roep bet niet : ik word bejaard ; mijn vermogen
is zeer verminderd ; ik ben alleen en aan mijzelve overgelaten op deze barre rotfen, de buit van den eerften flour .
moedigen , die mime deur met geweld openbreekt , onlringd
door een aantal trouwelooze bedienden en oadankbare ft .
MENGELW . 1835 . NO . 11 .
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ven, die mij dagelijks iets ontrooven en zelfs mljn leven bedreigen . Nog onlangs had ik mijne redding alleen aan dezen
dolk to danken, then ik genoodzaakt werd to gebruiken,
om mij tegen een' der zwarte haven to verdedigen, die ik
zelve heb opgevoed. Onder alle deze bekommeringen ben
ik toch gelukkig ; ik itel er alleen her heilige ;woord des
Muzelmans tegenover : Allah kerim (her is Gods wil), en
wacht met gelatenheid de toekomst af, van welke ik met u
heb gefpr-oken, en waarvan ik u zoo gaarne dezelfde zekerheid wenschte to geven .
Na verfcheidene pijpen gerookt en koppen koffij gedronken re hebben, welke zwarte haven ieder kwartierunrs bragten , zeide zij : Kom, ik wil a in her heiligdom brengen,
waarin geen ongewijde mag treden, in mijnen tuin i
Wij daalden nu eenige trappen af, en ik ging met haar
vol verrukking door een' der fchoonfte Turkfche tuinen , die
ik ooit in her Oosten had gezien . Donkere paden van wijngaarden, wier kronkelende ranken de fchitterende trosfen van
her beloofde land droegen ; kiosken, in welke her beeldhouwwerk met jasmijn en klimop en dergelijke planten was doorvlochten ; waterkommen, waarin her , met veel kunst, meer
dan een uur ver aangebragte water murmelde en in marmeren fonteinen fprong ; lanen, nit alle vruchtboomen van
Europa en van dit fchoone klimaac aangelegd ; groene grasperken, met bloembedden als bezaaid, en perken met marmeren bakken, waarin mij geheel vreemde bloemen prijkten, -- zoodanig was de aanleg van dezen tuin . Van tijd
tot tijd rustcen wij in de verfchiilende kiosken, die denzelven verfieren , en geen oogenblik lief Lady E S THE R
den geheimzinnigen Loon en de zaak, waarover zij des morgens bad gefproken, in bare onuitgeputte flof tot onderhoud varen .
Daar de Voorzienigheid, zeide zij eindelijk, u herwaarts
heeft gevoerd, en eene zoo opmerkelijke overeenkomst tusfchen onze gefternten mij toeflaac u toe to vertrouwen, war ik
voor zoo vele ongewijden moet verbergen, zoo kom dan
hier, en ik zal u een wonder der natuur toonen, welks beflemming alleen ik en mijne leerlingen kennen ; de voorfpellingen in her Oosten hebben her federt eeuwen verkondigd,
en gij zelf zult oordeelen, of die voorfpellingen bewaarheid
zijn . - Zij opende een poorcje, dat naar eene kleine binnen-
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plaats voerde, en nu zag ik twee heerlijke Arablfche merrign van het eerfte ras en bijzonder volmaakt van bouw .
Nader, zeide zij, en neem deze bruine merrie in oogen .
fchouw . Heeft niet de natuur alles in haar vervuld, wat
van de merrie gefchreven ftaat, die den Mesfiaszaldragen,dat zij , namelijk , gezadeld zal geboren worden ?
Ik zag wezenlijk op dit fchoone dier eene fpeling der natuur , zeldzaam genoeg , om daardoor bij deze half woeste volken op de verbeelding to kunnen werken . In plaats van de gewone
bulging der ruggegraat, had dit paard eene zoo breede en diepe
holte, en die zoo volkomen de gedaante van een Turksch
zadel had , dat men wezenlijk konde zeggen : deze merrie
is gezadeld geboren . Het dies fchijnt gewoon aan de bewondering en den eerbied, haar door Lady S T A N H O P E en
hare bedienden bewezen . Nooit beeft haar iemand beftegen,
en twee Arabifche ftalknechten verplegen en bewaken haar
altoos, zonder haar nit bet oog to verliezen . Eene andere,
witte merrie, naar inijn gevoelen nog veel fchooner ,
deelt met de eerfe den eerbied en de zorg van Lady S T A NH O P E : ook deze is door n1emand bereden . Lady E S T H E R
zeide bet mij . Met, doch liet mij raden, dat de beftemming
dezer merrie, fchoon Diet zoo beilig als die der bruine,
toch ook gewigtig en geheimenisvol was : ik meende to begrijpen , dat Lady s t A N H o P E haar bewaarde , om op dieu
dag to berijden , als zij , aan de zijde van den Mesfias , Karen intogt in bet nieuwveroverJe Jeruzalem zal houden .
Nadat zij beide dieren een tijdlang op een grasveld even
buiten den muur bad laten omvoeren, en ik hunne bevallig.
held en vlugheid genoegzaam bewonderd had, keerden wij
tern g , en ik vernieuwde mijnen wensch bij Lady E S T H E R,
om mij toe to faan, haar den Heer D E P E R C I V A L, mijn
nen vriend en reisgezel, voor to ftellen, die reeds federt
den morgen vergeefs op deze gunst, waarmede zij zoo karig is, had gewacht . Eindelijk ftemde zij toe, en wij keerden alle drie naar de reeds vermelde kleine zaal terug , om
den avond daar door to brengen. Koffij en pijpen kwamen
weder ten voorfchijn met Oosterfche kwistigheid ; de zaal
werd alras met zulke wolken rooks opgevuld , dat de gedaante van Lady E S T H E R ons als in eenen tooverdamp gehuld fcheen . Zij fprak met denzelfden nadruk, met dez elfde bevalligheid, met denzelfden rijkdom aan woorden,
Oo2
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doch veel minder over bovennacuurlijke dingen, maar over

zaken , die voor haar minder heilig waren dan die, welke
z-Ij des morgens . met mij alleen bad behandeld . Wij gingen
nu tot onderwerpen van minder gewigt over . 1k fchertfle

met de waarzegflerskunst, waardoor zij iemand bij den eerflen

blik en door bet onderzoek van zijn gefternte konde leeren
kennen, en zette tevens hare wijsheid op de proef, door

iets aangaande twee of drie mijner vrienden to vragen, die
haar v66r vijftien jaren bezocht hadden . Haar volkomen
juist oordeel over twee hunner trof mij : zij zette onder ande-

ren bet karakter van den eenen, then ik bijzonder goed kende,
met bewonderingwaardige fcherpzinnigheid uiteen ; een ka-

rakter, moeijelijk om dadelijk to doorgronden , groot , doch

onder den fchijn der eenvoudigfle en verleidelijkfle goedaardigheid verborgen . Hetgeen mij bet meest verbaasde, en

het flalen geheugen dezer vrouw deed bewonderen, was,
dat deze reiziger flechts twee uren bij haar had doorgebragt,
en dat nu reeds omtrenc zestien jaren federt dat bezoek waren
vervoogen . De eenzaamheid verhoogt en verf erkt alle krachten der ziel : de Profeten, Heiligen, groote mannen en dichters hebben dit wel begrepen ; daarom zoeken zij de woes-

tijnen en eenzame piaatfen, waar geen mensch hen bejegent,
zoo gaarne op.
Zoo verftreek de nacht, terwiji Lady S T A N H O P E over

alle onderwerpen, die door bet uiten van een woord in eenig
gefprek dikwerf worden aangeroerd , met losheid en onopgelmuktheid fprak . Haar inzigt in dezelve was juist : to grooce
(panning en eenzaamheid alleen hebben haar gevoel to zeer
overdreven .
Ons affcheid was van mijnen kant met opregte fpijt, van

haren kant met innemende hartelijkheid . Geen vaarwel, zeide
zij ; wij zullen elkander nog dikwerf op deze reis zien , en

nog meermalen op andere, die gij nog niet voorgenomen
hebt . Rust nu, en denk, dat gij eene vriendin in de woes-

t1jnen van den Libanon achterlaat . - Zij reikte mij de hand ;
ik legde de mijne, op Afrabifche wijze, op mijn hart, en
wij vertrokken .

FRANSCH

BONMOT.

131j eene der jongfle zittingen van bet Hof der Pairs (over
bet dusgenaamde Monflerproces) was de Heer G I IL 0 D D E

FRANSCH BONMOT.
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L'A I N aan bet woord ; maar, bet gedl'ulseh van een intusfchen gevoerd Mid gefprek hem telketls belettende voort to
gaan , riep hij eindetijk nit : ,, Wine Heeren! gij zult mij
noodzaken een uur Tibger to fpreken ." - ,, Mijn Heer de
Procureur !" verhief zich eene item , „ dat is bet maximum
der ftraf!"
HET

BLINDE KIND.

(Cere proef van vormfcbrift, in druk, ten be!oeve van blinds Kinderen in

Noord-tlmerika .)

De vogel in zijn kleine cel
Verheugt zich in zijn lot ;
Hij klapwiekt vrolijk, fluit zoo fchel,
Al klemt hem 't tralieflot ;
Hij huppelt altijd been en weer,
Tot aan zijn ftervensuur,
En valt de laatfte vale veer,
Dan zingt hij nog met vuur .
Zoo leef ik in den duist'ren nacbt ,
Maar toch van harte blijd ;
Het leven wordt mij ligt en zacht ,
Van zorg en (mart bevrijd .
De vogel zit wel naauw bewaard ;
Hij ftijgt niet in de lucht,
Of dartelt door een' rozengaard,
In onbedwongen vlugt ;
Hij fluit zijn held're toonen niet,
Waar 't maanlicht buiten fchijnt,
Of zingt aan d' oever van een' vliet,
Tot dat de nachttoorts kwijnt ;
Maar toch - hij zingt ook in zijn eel
Zoo luid als in den beemd ;
Hij voelt zich daar zoo goed en -wel -De vrijheid werd hem vreemd! At ziet mijn oog geen iicht, geen dag,
'k Ben even zoo gezind ;
En boor !k ook bet droef beklag
,, Die arme knaap is blind!"
Toch zing ik vrolijk op mijn beurt,
En dartel wel to mod .
Waartoe geklaagd, geweend, getreurd ?
Ook mij ftroomt vreugde toe .
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Ik zag geen hemel en geen zee,
Geen groene en bloeijende card' ;
Maar 'k huppel even vrolijk mea ;
Ook mij is 't leven waard .
Beklaagt niet, vrienden, wijd en zijd,
Her arme blinde kind ;
'k Ben waarlijk dikwerf regt verblijd,
En joist als gij gezind .
'k Heb ouders - o ! die koest'ren mij ;
Ik ken hun item zoo goed,
En, ver verwijderd of nabij,
Die melodij is zoet l
Want is er zon of her zoo fchoon,
Als de ouderlijke item Die zachte, teed're en lieve toon
Van haar en ook van hem?
1k zag mijn vailers aanzigt nooit ;
Maar leg ik fours mijn hand
Op 't voorhoofd, rimp'lig zaamgcplooid,
Dan zegt mijn klein verfand
Ach ! zeker is de wereld boos,
Die zoo veel rimpels groeft ;
Er zijn ook doornen aan die roos!
En wordt mijn ziel bedroefd .
Dan zec hij me op zijn knieen near,
En wiegt zijn dierbaar kind ;
Hij minde mij wel niet zbb tear,
Waar' de arme knaap niet blind .
'k Zag nooit mijn moeders lieven lack ;
Maar war zij fpreekt en zegt ,
Gelukkig dat ik 't hooren mag ;
O , dat veri'a ik regt !
Zij treurt niet, neen! - maar fomtijdc woelt
Een traan in 't vochtig oog ;
Dar zag ik nooit -- maar 'k heb 't gevoeld,
Als 't leed haar ziel bewoog ;
Dan kus ik haar zoo innig tear ;
Ik voel, war haar ontbreekt War wil, war wensch ik dan nog meer?
Ik hoor toch , war zij fpreekt!
Mijn broeders , zusters zijn zoo goed ;
Zij duldetr me in hunn' kring ;
Daar (peel ik altijd welgemoed ,
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En dartel , huppel , fpring ;

Zoodra ik roep , is elk gereed ,
.En leidt mij bij de hand ;
Want ieder Met en leder weet,

War mij her meest ontfpant .
Maar ach ! dan breekt de fchooltijd aan ;
't Wordt t'huis zoo flit en naar ;
O ! kon ik met hen medegaan -

Hoe gaarne was ik daar
Al zag ik nimmer dag noch licht,

Geen hemel , zee of aard' Een bock, een biad, een klein gedicht,
Dat is mij alles waard !

Maar nu I - ik lees en fchrijf - Goddank!
War heil voor 't blinde kind ,

Dat nu in teeken, vorm en klank

Ben nieuwe wereld vindt !
En dan - muzijk I - is iets zoo fchoon
Voor 't oog , dat alles ziet,

Als voor her oor die zuiv're toon ,
Min trooster in 't verdriet?.
Ben ik dan, als die vogel daar,
Gekerkerd in zijn cel,

Mij valt des levens last niet zwaar ;
Her is mij goed en wel .
Komt, vrienden! hoort mijn' kleinen zang ;
De blinde knaap is blijd ;
Zoo zing' hij 't lied, zijn leven lang,
Der dankbaarheid gewijd 1

(Vrij gevolgd naar bet Engelsch van a A t a:
s s n I A Y I w van Boston, Noerd-Amerika .)

L U B L I N It WED D I Y .

Julij 1835 .

BLADVULLINGEN.
SALOMO'S WIJSHEID .

De wijsheid van then Vorst, voorwaar,
Blij kt alien duidelijk en klaar,
Daar hij met zevenhonderd vtouwen
Ordentelijk wist huts to houdn.
Hoe menig wijs en deftig man,
Die d ne niet regeren kan
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Eenvoudig van gewaad, en flal, en kleur, en lof,
En vrij van eerzucht, fchuil ik onder 't groen der weiden ;
Maar, mogt ik op uw borst, o fchoone! mij vermeiden,
Het nedrigst bloempje werd bet fierfte van den hof.
RECENSIE .

De al to geftrenge komt gemeenlijk van een' vijand,
En de al to zachte van een' vriend , geloof mij vrij ;
Alleen de onzijdige loopt aan geen' laffen leiband,
Maar kent zich zuiver, zoo van haat als vleijerij .
GOEDKOOPE KLEEDING .

Plat kost aan Pronker wel zijn kleeding in het jaar? Geen fpeld ! Vraag 't aan zijn' fnijder maar.
GEMAKKELIJKE DEUGD .

Goed wonen , goed even , goed drinken, goed geld ;
De deugd des bezitters client naauwlijks vermeld .
DIEPE ROUw .

De rijke V. liet aan zijne erven
Slechts luttel na, toen hij ontfliep .
Zij zijn ontroostbaar. Treurt, bij 'c flerven
Des ooms, di£irom ook neef zoo diep?
KOSTER EN BILDERDIJK . (*)

Toen't feest van Koster - neen! der Drukkunst - werd gevierd,
Hoe heeft toen Bilderdijk's getrouwe fchaar getierd !
„Men pleegde Afgoderij , waarom Gods yolk moest huilen
"
Thans - veilt men Bilderdijk's onflerfelijke muilen!

(•) In Jnlij H . ward to Haarlem, op eene openbere verkooping, onder de
rubriek van Rariteiten (!), geveild een nommer, in den Catalogue
aldus ontfchreven ; , . No . 82 . Een paar Schoenen, ;ijnde de laatfte, welke
,, door den orfterfelijken B I L D E R D Il B gedragen zijn ." (Eigenlijk een
paar halffetene floffen of kamermuilen van awart Taken, met koordjes of
bandies op den voet)

MENGELWERK .
LETS OVER K . A . R1TENICK'S GELOOFSLEER .

(*)

Waarde Vriend i
Gij vraagt mij in uwen laatften, of ik bet werk
van R ii T E N I C K reeds gelezen heb, en zoo ja, wat
ik over hetzelve denk . Gelezen heb ik bet ; want bet fystema , dat hij voorftelt en ontwikkelt, maakt -in de theologifche wereld to veel naam en opgang, dan dat iemand,
die met den gang der wetenfchap bekend wil blijven,
bet zou mogen voorbijzien . En daar de taal van den
meester, die de voorname ontwerper van deze wijze van
voorftellen is , niet altijd gemakkelijk words verflaan ,
zoo grijpt men gereedelijk naar bet werk des disci-pels,
die in meer populairen vorm en trant dezelfde leer verkondigt . Men mag althans vooronderftellen, dat een boek,
beftemd voor catechetisch onderwijs, voor iemand, gewoon aan theologifche ftudien , wel geene moeijelijkheden zal opleveren . In dit opzigt heb ik mij wel eenigzins, maar toch- niet grootelijks teleurgeileld gevonden ;
en wanneer men eenige geliefkoosde wijsgeerige termen
uitzondert, waaraan bet moeijelijk is vaste en duidelijke
begrippen to hechten, zoo laat zich bet bock van then
kant vrij wel lezen . Intusfchen moeten de Duitfche catechifanten op vrij wat hoogeren trap van geestontwikkeling en wetenfchappelijke befchaving ftaan, dan de
onzen, indien zij R ii T E N I C K'S gefchrift met vrucht
zullen kunnen gebruiken . Ik ten minfle heb er nooit
gehad , met wie ik zoo hoog had kunnen vliegen , en
per analogiam zou ik , dunkt mij , wel durven beweren , dat de zoodanigen in Duitschland ook dun gezaaid
(*) Men vergelijke met dit fiuk de beoordeelende aankon_
diging van het werk van R ii T E .N I C K in dit tijdfchrift, $oekbefch. No . X . -- Redact.
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zullen zijn . Het is zeker reeds Been hooge lof voor bet
boek, dat bet alzoo bet opgegevene doel van deszelfs
vervaardiging niet wel kan bereiken ; doch wij willen dit
daarlaten , en befchouwen bet , alsof bet voor ons en
onzc gelijken ware gefchreven . Om den fchrijver daarbij
geen onregt to doen, beloof ik u niet to zullen klagen
over overtollige duidelijkheid , to breede en to gemakkelijke ontwikkeling enz . , die, indien men ze vond, met
bet oogmerk van R ii T E N I C K zouden kunnen worden
verontfchuldigd.
Ik heb de tweede Duitfche uitgave , en dus niet de
Hollandfche vertaling gelezen, en daar bet mij thans
niet zoo zeer to doen is , om eene eigenlijke beoordeeling van bet geheele werk to fchrijven , zoo zal ik mij
ook met die vertaling en hare noten niet ophouden .
Heeft de vertolker bet ons in goed , zuiver en veritaanbaar Hollandsch wedergegeven , zoo heeft hij zeker eene
moeijelijke taak gelukkig volbragt ; want onze moederfpraak laat zich (bijna had ik er bijgevoegd : Goddank ! )
nog niet zoo gereedelijk tot vele nieuwe zoogenaamd
wijsgeerige vormen en zamenitellingen van woorden pijnigen , waarin zij zich even ftijf zoude bewegen , als
wijlen onze grootmoeders deden , wanneer hare j eugdige
ligchamen voor bet eerst in bet vreefelijke keurslijf werden geprangd .
Maar nu vraagt gij mij, hoe mij de inhoud behaagde,
en hoedanig mijn oordeel over bet boek is . Dat is niet
gemakkelijk met een paar woorden of in een paar bladzijden to zeggen . Ik zou dus over bet geheele plan van
bet werk, over bet fystema in bet algemeen en in bet
bijzonder moeten handelen , en zelf haast een boek gaan
fchrijven . Ik wil intusfchen uwe vraag niet geheel onbeantwoord laten . Ik wil u niet ontveinzen , dat ik bet
boek alles behalve tevreden heb uit de handen gelegd ;
dat ik mij wel eens bedroefde, dat bet was vertaald, en
daardoor ook in handen kan en zal komen van menfchen, niet bevoegd om een zelfilandig oordeel to vellen, die zich gemakkelijk laten medellepen , en, gewoon
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aan bet jurare in verba magistri, door de hooge aanbeveling, die bet boek medevoert , tot omhelzing van
gevoelens zullen kunnen worden verleid, wier verfpreiding in ons vaderland wij voor de zaak van evangelischchristelijke waarheid niet kunnen of mogen wenfchen .
Ik wil u dan eenige aanmerkingen mededeelen , opdat
gij zelf moogt beflisfen, of ik tot dat gevoel van ontevredenheid en droefheid regt heb . Oordeelt gij, dat die
aanmerkingen van dien aard zijn, dat zij ons godsdienftig
publiek belang kunnen inboezemen , of waarfchuwingen
kunnen geven, waardoor de oogen van eenvoudigen worden geopend, en zij met voorzigtigheid bet werk van
K ii T E N I C K leeren lezen, zoo hebt gij mijne toeftemming, om dezen brief in een of ander tijdfchrift to doen
plaatfen . Ik zal mijne aanmerkingen tot de vier volgende
bepalen : 1 . de fchrijver is in zijne redeneringen niet
zelden inconfequent ; 2 . hij geeft meermalen verkeerde
voorftellingen van de bijbelfche gefchiedenis, om daarop
vervolgens zijne wijze van zien to gronden, en verwaarloost dikwijls alle regelen van gezonde uitlegkunde ; 3 .
hij behoudt fchijnbaar fommige belangrijke leerftukken ,
terwijl hij ze met de daad door zijne verklaring verwerpt ;
en 4 . hij heeft niet zelden zonderlinge en ongerijmde redeneringen en begrippen .
1 . Gij zult mij gaarne toeltemmen , mijn vriend , dat
ik, indien mijne eerfte aanmerking gegrond is, reeds
oorzaak genoeg van ontevredenheid zoude hebben . Wie
toch een boek tot leering van anderen fchrijft, moet
zichzelven gelijk blijven , en niet op de eene bladzijde
tegenfpreken , wat hij op de andere beweert , en dan uit
beide tegenftrijdige voorfl ellingen gevolgen afleiden , die
hij ons als waarheid wil opdringen . Dat R ii T E N I C K
op verfchillende plaatfen zich aan zulk eene ongelijkmatigheid fchuldig maakt , zal mij niet moeijelijk vallen
door een paar voorbeelden u aan to wijzen, waarvan bet
een meer-, bet ander minder invloed heeft op zijne voorflelling van de punten des geloofs .
Zien wij reeds bet eerfte hoofdftuk van zijn gefdhrift.
P p 2
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Net handelt over het geloof aan God . (*) „ De
mensch onderfcheidt zich daardoor van de dieren, dat
hij in God gelooft . De aanleg daartoe ligt in zijne natuur, en is bij het kind en bij wilde volken flechts nog
niet ontwikkeld . Er zijn als 't .-ware drie trappen in de
ontwikkeling van dat geloof : afgodendienst, (Gotzendienst , waar onbekende krachten in de voorwerpen en
verfchijnfelen der natuur worden gediend) godetwereering,
en het geloof in 6enen God. Tot de beide eerfle trappen komt de mensch door geregelde ontwikkeling . Tot
den laatften trap van geloof heeft zich ook de fchranderf}e onder de Heidenen niet met zekerheid kunnen verheffen . Rom . I : 19, 20 verklaart ook niet, hoe de
mensch aan dit geloof is gekomen ; want Gods openbaring in de natuur heeft hem niet tot den hoogflen trap
gebragt . Vondelingen , in de natuur opgegroeid, zonder
gemeenfchap met menfchen, zijn niet tot geloof geraakt .
Gemeenfchap met menfchen wordt dan vereischt ; maar
van waar dat geloof bij die gemeenfchap of zamenleving?
Het fchijnt door enkele , bijzonder van God verlichte
mannen , gelijk door A B R A H A M, to zijn medegedeeld
aan anderen ." Ziedaar genoeg van R U T E N I C K'S gedachtenloop , om u op eenige tegenflrijdigheden opmerkzaam to maken . Of is het niet reeds vreemd , het geloof in God als het onderfcheidend kenmerk van den
mensch op to geven , en later to beweren , dat de aanleg
daartoe zelfs door Gods openbaring in de natuur nooit
regt ontwikkeld kan worden ? P A U L u s dacht er anders over, wanneer hij in de aangehaalde plaats verzekert, dat Gods onzienlijke dingen, van de fchepping der
wereld aan , uit de fchepfelen vertaan en doorzien worden, beide zijne eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat
z!~ niet to verontfchuldigen zouden z!~n . - Maar er
is meer in deze redenering . Die hoogite trap des geloofs kan niet bereikt worden zonder de onderlinge ge(*) Ik vertaal met opzet, zoo veel ik kan, bijna letterlij-k ;
houd mij dus bier en daar eene minder fraaije uitdrukking
ten goede.
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meenfchap der menfchen ; maar in die zamenleving of
gemeenfchap is bet medegedeeld door enkele , bt7zonder
door God verlichte menfchen . Maar wat doet dan de
gemeenfchap der menfchen tot dit geloof? Indien A B R AH A M daarin niet geleefd had, zou hij dat geloof dan
niet bezeten hebben ? Was dat de conditio fine qua
non der goddelijke verlichting ? Die gemeenfchap , inthen wij al de laatfte felling van R ii T E N I C K aannemen, was bet middel ter verfpreiding van dat geloof,
hetwelk eene herhaalde openbaring of verlichting onnoodig maakte ; maar -nooit kan zij , volgens zijne eigene
redenering , als bet onvoorwaardelijke vereischte tot bet
verkriigen van hetzelve worden voorgefteld .
Doch genoeg over deze plaats . Ik wil u thans op
incon/equenties van redenering wijzen , die dadelijken invloed hebben op de gronditellingen van R it T E N I C K'S
geloofsleer . De zaak betreft bet voorbeftaan van j Ez u s . Ik zal u eenige zinfneden , die op elkander volgen , (bl . 163) vertalen : „ Als een bouwmeester eene
kerk moet bouwen, zoo zal hij van den beginne of aan
zijn werk anders aanleggen, dan bij bet bouwen van
een woonhuis ; want hij zal zich de ftichting zoekende
vergadering , de godsvereering der gemeente voorfellen ,
en daarnaar zijn werk inrigten . De groote bouwmeester
der wereld nu is God, en in Zijne voorzienigheid had
Hij, bij de grondlegging der wereld, de verlosfing door
C H R I S T U S in bet oog, zoodat men zeggen kan
voordat iets van de wereld nog als aardsch (ftoflelijk)
beftond, beftond voor God reeds de Verlosfer, voor
wien toch alles zoo gefchapen moest worden , dat bet
door Hem verlost kon worden . Voegt hierbij , wat van
Gods eeuwigheid is gezegd, dan is voor ons de Zoon
wel eerst geboren , toen de voiheid der tijden was gekomen, maar voor God is alles tegenwoordigheid, en
wanneer C H R I S T U S zich in zijne gedachten tot deze
wijze van voorftelling verhief, zoo kon Hij zeggen
Eer A B R A IS A M was , ben ik ! Wildet gij hiertegen
inbrengen , dat ditzelfde ook van alles kan gezegd wor-
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den, daar alles door den Vader in ecuwigheid vooraf is
bepaald, zoo zoudt gij de zaak niet waardiglijk begrepen hebben ; want indien de verlosfing door c H R I ST u s bet eeuwige raadsbefluit van God is, zoo is de
Verlosfer in Gods gedachten zoo ver boven al hot andere verheven , dat alles gedeeltelijk flechts voorbereiding voor Hem is, gedeeltclijk datgene, wat uit Hem
van zelve volgt, gelijk de Schrift zegt Col . I : 15, 16,
dat alles tot Hem (voor Hem, om zijnentwille , alzoo
ook eenigermate door Hem) gefchapen is , en God ziet
in alles flechts den Zoon , of Hij ziet en zag in eeuwigheid alles flechts in betrekking tot den Verlosfer,
die tot God zeggen kon, Joan . XVII : 24 : Gij hebt
mij lief gehad v66r de grondlegging der wereld ." -Ik bid u, lieve vriend, los mij de tegenftrijdigheden en
onverklaarbaarheden van deze redenering op, et eris
mihi magnUS A P 0 L L o ! Ik meende , dat ik eene proeve gaf van logisch to redeneren, wanneer ik mijn fyllogismus aldus vormde : C H R I S T u s beftond van eeuwigheid af, omdat Hij van eeuwigheid in Gods gedachten aanwezig was ; de wereld was ook van eeuwigheid
of in Gods gedachten aanwezig ; ergo, de wereld befond ook van eeuwigheid af. Maar neen, dat toont
flechts , dat ik de zaak Wet begrijp , en R ii T E N I C K
heft den algemeen erkenden regel op , dat gelijke oorzaken gelijke gevolgen hebben . En verftaat gij de rest
van zijne uitfpraken, opdat ik niet eens van de fraaije
exegefe van Col . 1 : 15 fpreek ? Doch gij gevoelt genoeg , op welke hechte gronden zijne redenering aangaande bet voorbeftaan van j E z u s rust ! !
Met nog een klein flaaltje van tegenfpraak met zichzelven fluit ik mijne eerfle aanmerking . Het valt ons
in bet oog bij vergelijking van bl . 17 en 145 . Op de
eerfle lezen wij : „ Hoe de dorflige to moede is, daarvan kunt gij flechts cen bewustzijn hebben, wanneer gij
u de ondervinding van eigen' dorst vertegenwoordigt ,
en de blindgeborene heeft geen bewustzijn van de vreugde van anderen over bet opgaan der zon. Wie nooit
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zijnen vader had gekend, zou geen bewustzijn hebben
van de vreugde van andere kinderen over bet wederzien
van hunnen wader na lange fcheiding ; zou ook geen bewustzijn hebben van de vaderlijke gezindherd, tenzij hij
zelf vader geworden was, waardoor hij toch nog geen
bewustzijn van zijnen vader zoude hebben, omdat daartoe altijd eigene ervaring van de inwerkingen (invloeden)
des vaders op zijne kinderen, niet ilechts de algemeene,
maar ook de bijzondere ervaring behoort, waardoor men
ook bet eigendommelijke zijns vaders niet door vreemde
befchrijving, maar onmiddelbaar aan zichzelven ondervindt, gevoelt ." Maar hoe rijmt zich daarmede, wanneer op bi . 145, om de ftelling to verdedigen, dat
c H R I S T u s, die geene zonde gekend had, nogtans
den toefland van bet van God vervreemde of Gode vijandige gemoed zou gevoeld hebben , wordt gezegd , „ dat
zich juist daarin de volkomenheid der menfchelijke liefde
toont, wanneer wij ons geheel in den toeftand van anderen kunnen verplaatfen, offchoon wij daarvan geen
zelfbewustzijn, geene eigene innerlijke ervaring hebben ." ?
Ik laat de oplosfing van deze ftrijdigheid aan u over ;
mij is zij niet gegeven, en ik geloof reeds genoeg
gezegd to hebben , om u voorzigtig to doen zijn , ten
aanzien van de juistheid en gelijkmatigheid van 1t ii TEN I C K'S redeneringen .
2. Over die juistheid zult gij nog meer kunnen oordeelen, wanneer ik u in eenige voorbeelden doe zien,
hoe verkeerd hij dikwijls bijbelfche gefchiedverhalen voortelt en alle regelen van gezonde uitlegkunde verwaarloost, en gij dan bedenkt , dat hij op die voorftellingen
en verklaringen zijne verdere redeneringen bouwt . Gij
zult er misfchien nog wel jets nieuws uit leeren , wat
gij met mij nooit hadt gedroomd , --- maar dat , vrees
ik , ook alleen in de herfenen van R ii T E N I C K beftaat. Ik heb , b . v. , altijd gemeend , dat de roeping
van A B R A H A M naar bet land der vreemdelingfchap
vooral ook ftrekken moest , om door zijner nakomelin .
gen afzondering van andere volken de leer van den Unen
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waren God voor geheele vervloeijing, en henzelve voor
bet gevaar van afgoderij zoo veel mogelijk to behoeden .
Doch neen ; „ bet voorbeeld van dezen geloovigen man
leert ons ," zoo lezen wij bl . 18, „ dat in bet vrome
zelfbewustzijn een drang tot mededeeling ligt, waardoor
eerst de betrekking van leeraar tot leerlingen of liever
van geestelijken vader tot geestelijke kinderen ontflaat,
en vervolgens de betrekking van geestelijkke maagfchap
(Gefchwister) , waarbij in alien met bet Godsbewustzijn
tevens de behoefte words geboren , om met de in geestelijken zin naast verwante geloofsgenooten in eene gemeenfchap van wederzijdsch geven en ontvangen to treden ; ja, enkelen voelen zich ook gedrongen, om verder dan de grenzen van hunne vrome gemeenfchap bet
geloof to verbreiden , en aan andere plaatfen dergelijke
vereenigingen to flichten . Zulk een drang des vromen
zelf bewustzijns mag ook wel A B R A H A M in een voor
hem vreemd land gevoerd hebben ." ! ! Ik heb altijd
A B R A If A it'S ofFerande als een bewijs van zijne gehoorzaamheid en van zijn geloof hooren befchouwen .
Doch neen , als een bewijs , dat bet Godsbewustzijn
oak bij de beste menfchen v66r c H R I's T U s of in
kracht of in klaarheid ontoereikende was, lezen wij ,
bl . 76 : ,, wie was in dien tijd vromer to achten , dan
A B R A H A bi , die bet eerst" (? ?) „ van den eenigen
God leerde , en wiens handelingen en geheele leven zijn
Godsbewustzijn getuigden ? Maar wanneer men daarin
bet grootfle bewijs van de kracht zijns Godsbewustzijns
vindt ,, dat hij bereid was, om Gode zijnen zoon to
offeren , dan moet men toch zeggen : dat hij meende , dat
God menfchenoffers verlangde ; dit kon flechts met een
verontreinigd Godsbewustzijn beflaanbaar zijn ." Had
A B R A H A nI dan dit bewijs zijner gehoorzaamheid den
Heere moeten weigeren, of was bet flechts inbeelding,
dat hij tot zulk eene proeve werd geroepen ? - In bet
algemeen is bet oordeel van R ii T E N I C K over bet 0 . V .
vreemd. Hij verliest to veel uit bet oog, dat de voortreffelljkheid van Gods geboden en openbaringen ook

OVER K . A . RiiTENICK'S GELOOFSLEER .

57 3

daarin vooral, moet worden erkend, dat zij voor de tijden en menfchen volkomen berekend waren , waarin en
waaraan zij werden gegeven . Of zou hij anders kunnen
zeggen , „ dat bet fchoone gebod : eer uwen vader en
uwe moeder, opdat bet u welga en gij lange moogt
leven op aarde ! eerst naar ons refiner christelijk geloof
moet worden verklaard , indien wij bet als van God gegeven kunnen denken , en bet niet , gelijk zeker in bet
0 . V . dikwijls is gebeurd, verkeerd zullen verftaan ?"
(bl . 77 .) Waarom gaf God dan zulk een bevel, en
niet tevens bet reinere geloof, waardoor bet alleen verftaanbaar werd ?
Doch ook in de verklaring en voorftelling van trekken
uit bet leven van j E z u s zult gij eene foortgelijke zonderlingheid ontdekken, die nu eens vermindering van
onze bewondering voor de goddelijke grootheid van den
Heiland zou kunnen to weeg brengen , dan weder lijnregt fchijnt to lrijden met de voorftelling des evangelifchen verhaals zelven . Kunt gij u vereenigen met deze
woorden ? (bl . 103 : de Schrijver handelt over j E Z u s'
kennis van de natuur en haren zamenhang :) „ Als hij
aarde vochtig maakte, haar op bet oog des blinden
f'reek , en hem beval , om zich in de beek Siloa to
wasfchen , zoo kan dit geen noodeloos vertoon geweest
zijn ; doch , hoewel de wonderen geen gewone genezingen van artfen waren , maar voornamelijk uit de volkomene geestkracht van den Verlosfer moeten worden verklaard , zoo moet de Heer toch ook de natuurlijke medewerkende kracht van bet eenvoudige middel gekend hebben . Met hoe eenvoudiger middelen de mensch heelen
kan , des to meer moet hij de natuurkrachten kennen ,
indien hij zijne wijsheid niet van anderen heeft, of inthen hij bet niet door toeval heeft gevonden ." Tot
welke verkeerde denkbeelden kan zulk eene voorftelling ,
die wel niet nieuw is , aanleiding geven , en hoe geheel
is hier bet doel van j E z u s' handeling voorbijgezien ,
die toch wel voornamelijk beproeving van bet geloof
des blinden zal hebben beoogd ! Zoo zult gij bet ook
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wel geen bewijs van fijne opmerking noemen, wanneer
R U T E N I C K, bij bet verhaal van de opwekking van
L A Z A R U S, daarin de wijsheid van j E z u s roemt ,
„ dat Hij (vs . 6) nog twee dagen bleef in de plaats,
daar Hij was, zijne aankomst niet aan alien bekend liet
makers (vs . 20) , en zich in de verte hield (vs . 30) ,
en dat alles deed , om geen onnoodig opzien to verwekken, waardoor Hij bet gevaar flechts overmoedig had
vergroot ." Ware bet dan niet verfandiger geweest, om
L A Z A R U S v66r zijnen dood to genezen ? Liet j Ez u s niet juist die dagen verloopen , om bet treffende
ziiner wonderdadige opwekking to verhoogen , en gefchiedde nniet alles om der fcharen wille, die rondom
fond , opdat zij zouden gelooven , dat God Hem gezonden had? (vs . 42 .)
Ik zou meer voorbeelden kunnen aanhalen , maar ik
wil u liever eenige faaltjes van exegefe mededeelen, die
u voorzeker niet tot aanmoediging zullen frekken , om
deze wijze van uitlegging na to volgen . Zij is toch niet
alleen willekeurig, maar geeft ook aanleiding, dat de
woorden der H . S . tot bevestiging van allerlei vreemde
gevoelens kunnen worden gebezigd . Luc . VI : 19 . clam
ging kracht van hem uit , en hi genas ze allen . Het
woord kracht (avvxp s) wordt hier verklaard (bl . 31)
de geest van j E z u s breidde zich uit en drong in
andere menfchen in ; gelijk krankte eene aannadering tot
den dood is , zoo is de geest de oorzaak des levens , en
in de oorzaak moet de kracht gelegen zijn ; welke wij
gewoonlijk naar de werking afmeten ." Bl . 145 lezen
wij bet volgende , dat ons tevens de verklaring van R iiT E N I C ID'S wijze van uitlegging aan de hand geeft
,, De grootfe fraf zoude zijn , als zich de mensch in
bet volfe bewustzijn zijner fchuld en onwaardigheid van
God verlaten gevoelde , en ook deze groot(1e fraf laadde
C H R I S T u s in zijn medegevoel op zich , toen Hij uitriep : Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten 1 Want wij hebben deze woorden vroeger wel anglers verklaard, maar deze zin kan et-, zeer wel ook
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tegelijk in liggen ." Derhalve is de vraag niet meer ,
wat de fpreker of fchrijver bedoeld hebbe , maar wat er
uit to maken is ; niet alleen wat de geest, maar wat de
letter der woorden bevat , al ftrijdt deze ook met bet
oogmerk ! Waar gaan wij op deze wijze henen ? Ik
zal bet u aantoonen , mijn vriend , in een voorbeeld uit
R U T E N I C K zelven , en gij zult daarbij gevoelen , dat
zich alles uit de H . S . laar bewijzen , - indien wij
maar met hem gelieven to verklaren . „ C H R I S T U S
fprak ," zoo lezen wij bl 158 : „ Volg gij mij , en
laat de dooden hunne dooden begraven ! (Luc . IX : 60 .)
\Vat bedoelde Hij wel daarmede , als wij op bet woord
dood letten ? Ook zij zijn dood to noemen, die de ftem
des Verlosfers niet volgen ; want dat kan alleen daaruit
verklaard worden, dat hun Godsbewustzijn dood is of
ten minfe levend begraven ." Hebt gij ooit grovere miskenning of vergeestelijking van j E z u s' woorden gelezen ? En weet gij , met welk oogmerk dit gefchiedt ?
Ter verklaring van bet leeriluk , dat j E z u s komt,
om to oordeelen levenden en dooden, d. i . dus, volgens
R U. T E N I C i , belijders en verwerpers van zijne leer .
Doch over dit laatite nader . Met nog eene proeve, behalve de reeds aangehaalde plaats Col . 1 : 15 , eindig ik
deze aanmerking ; ik had anders nog genoeg opgeteekend. In bet doopformulier (Matth . XXVIII : 19) beteekent : in den naam des haders , des Zoons en des
Heiligen Geestes :„ God wil bet, C H R I S T U S Wil
bet, de Heilige Geest wil bet ." Heeft de in-an dan
nooit de Griekfche woorden gelezen, en op bet eiq z'- 8votcx
acht gegeven ?
3 . Ik kom thans tot nog gewigtiger bedenkingen , omdat zij de hoogstgevaarlijke zijde van dit boek betreffen .
Ik wil u , namelijk, in een paar voorbeelden doen zien ,
hoe de fchrijver algemeen aangenomene uitdrukkingen behoudt , maar daaraan een' geheel anderen zin hecht , en
daardoor in de daad punten des christelijken geloofs ondermijnt, terwijl hij ze fchijnbaar predikt . Dat gelde in
de eerfie plaats dan van datgene, wat hij over wonder-
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vermogen zegt . Hij fpreekt (bl . 179) over de gaven
des Heiligen Geestes , gelijk wij deze 1 Cor . XII vinden opgeteld , en daaronder vind ik de volgende definition : „ de gave van wonderen te, doen , met geringe
middelen het fchijnbaar onmogelike to volbrengen (L UT II E R, F R A N K E in Halle) , de gave der voorfpelling, heldere blik in de toekomst ." Is dat de bijbelfche beteekenis dezer beide uitdrukkingen ? Wordt daardoor niet bet kenmerkende des wonders en der voorfpelling weggenomen, dat juist in de noodzakelijkheid van
onmiddellijke en buitengewone Goddelijke medewerking
beftaat ? Reeds bet opnoemen van L U T H E R en
F R A N K E bewijst dit .
Met geringe middelen hebben
zij misfchien bet fchijnbaar onmogelijke verrigt, maar
wonderen in den zin des Bijbels , en gelijk wij ze in de
Evangelien lezen, deden zij wel niet . Of meent g1j
misfchien , dat hij iets anders bedoelt , dan wat wij onder de wonderen van j E z u s en zijne Apostelen verftaan ? Gewisfelijk niet ; want wij lezen, na de optelling van deze gaven des geestes , dat deze zeldzamer
gaven v :.el vermogen ter bevordering van bet rijk Gods,
gelijk wij reeds daaruit zien , dat c H R I S T u s en zijne
Apostelen daarmede zoo veel hebben gedaan . Het is intusfchen moeijelijk, zich een bepaald begrip to vormen
van R ii T E N I C K'S denkbeeld over de wonderen van
j E z u s . Gij hebt er reeds vroeger mede eene proeve
over gevonden , toen ik u zijn verhaal van de genezing
des blinden mededeelde . Bij dat verhaal vinden wij eene
noot , die in dit opzigt merkwaardig is, en die u tevens ten bewijze kan ftrekken, dat ik vroeger den voorraad van zonderlinge Schriftverklaring niet heb uitgeput .
„ De geest is bet," zoo lezen wij, „die levend maakt ;
deze uitfpraak geeft eene handleiding tot verklaring der
wonderen, wanneer men onder geest in bet algemeen de,
den mensch en alles , wat hem gelijk is, bezielende (levend makende) oorzaak verftaat, zoodat iedere ziekte van
de ziel of van bet met haar vereenigde ligchaam op
eenige vermindering deg geestes (bet zij dan deze of
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gene bezielende rigting van denzelven) heenwijst ; hoe
meer men nu de middelen ziet en als toereikend erkent ,
waardoor de levensgeest weder opgewekt words , des to
minder vindt men een wonder en omgekeerd . Diensvolgens ware bet eerst een volkomen wonder , wanneer de
werkelijk doode, d . i . het ligchaam, waaruit de levensoorzaak geheel verdwenen is , weder levend gemaakt
werd ; want dat zou ftrijden met den grondregel : nit
niets komt niets , en zou eene nieuwe fchepping zijn,
door welke het bewustzijn des vroegeren ]evens , in het
ligchaam verdwenen , door een nieuw wonder weder
moest voortgebragt zijn . Daarom neemt men ook zoo
gaarne een achtergebleven vonkje van geest in hem , die
opgewekt wordt, aan, hetgeen reeds in de woorden wederopwekking , opftanding ligt. Het bezielen van een
werkelijk lijk, hetgeen een volkomen wonder is, kan
flechts bewerkt worden door eene bovenmenfchelijke
fcheppingskracht, voor welke de regel : uit niets komt
niets , niet geldt ; en wie C H IL I S T U S zulke daden
toefchrijft, die ftelt op eene wijze, waarmede de ware
menschheid niet vereenigd fchijnt to kunnen worden, de
Godheid in C H R I S T U s, hetgeen noodzakelijk twijfel
en verwarring en daardoor onzekerheid der overtuiging
veroorzaken moet bij den nog niet vast geworden Christen . Daarom is het catechetifcher , offchoon ook niet
voldoende , de zoo even genoemde voorftelling to gebruiken ." Later daarentegen , bl . 124 , lezen wij bij
de opwekking van L A Z A R U S , „ dat men bier de geestkracht van j E z u s voor bovenmenfchelijk moet houden, en dat de menfchelijke natuur bier in de Godheid
(het goddelijke) overgaat, omdat de kracht van c H R I ST u s bier eene fcheppende is, die zich verheft boven
de wet , waaraan de menfchelijke natuur is onderworpen : uit niets komt niets." Hoe zal de ongeoefende
lezer (of ook de geoefende) deze beide uitfpraken nu
rijmen , en wordt niet juist door zulk eene handelwijze
twijfel en verwarring to weeg gebragt ? Ik althans raad
haar geenen catecheet aan . --- Omtrent de voorfpellin .
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gen blijft de fchrijver zich meer gelijk , zoo als gij zien
kunt op bl . 100 : „ Omdat J E z u s wilt , war in
den mensch was , zag Hij den zamenhang van her tegenwoordige met de toekomst, voorzeide Jeruzalem en
andere fleden haar lot," enz .
Maar gelijk door deze en dergelijke redeneringen een
gewigtig punt van ons geloof in j E z u s wordt aan her
wankelen gebragt , zoo zijn er ook andere leerftukken ,
bij wier behandeling her verraderlijk behouden der gewone uitdrukkingen bij de geheele verandering barer beteekenis nog duidelijker zigtbaar is . Ik bedoel datgene, war door R ii T E N I C K over opfanding des vlcefches en oordeel wordt gezegd , waarbij gij u een gedeelte van her vroeger gezegde zult herinneren . Oordeel
zelf, of dit eene betamelijke verklaring is, gelijk wij ze
bl . 190 lezen : „ Indien nu alles , in zooverre her niet
door den heiligen geest veredeld en in bezit genomen is ,
als jets zinnelijks , d . i . als vleesch moet befchouwd
worden , maar toch ook alles deels door C H R I S T U S'
geest bezield , deels tot daarftelling en bereiking der volkomene gemeenfchap der menfchen met C H R I S T U S
en daardoor met God en onder elkander gebruikt kan
worden, zoo kunnen wij ook de woorden onzer geloofsbelijdenis : opJlanding des vleefches en een eeuwig
leven , in ruimeren zin nemen , en daaronder verftaan ,
hoe niet flechts de v66r de verlosfing doode, (Rom .
VIII : 6) vleefchelijk gezinde mensch tot her ware, eeuwige leven verheven wordt, welks eerfte (jongfte) dag
of aanvang de wedergeboorte is (Joan . III : 3), maar
hoe alles, ook dat in de natuur, war gewoonlijk dood
wordt genoemd, aan dit hoogere leven eenigerwijze middellijk of onmiddellijk deel heeft . Zoo zeiden wij vroeger , dat alle gaven , ook her doode geld en goed , in
de handen van hem, die met geestdrift voor her rijk
Gods bezield is, tot middelen ter daarftelling en bevordering van dat rijk dienen ; is bet niet even zoo met
bet doode metaal, dat, nit de aarde opgedolven, in den
orgeltoon tot heilige lofgezangen ftemt , en met de1}
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ileen, die tot den Godstempel behoort? Indien nu bet
eeuwige leven , dat uit de vereeniging met c H R I S T u s,
uit bet genieten van c H R I S T u s (Joan . VI : 48-58)
ontflaat , niet alleen in de kerkelijke , maar ook in de
huifelijke en burgerlijke betrekking , des to meer is, hoe
meer de heilige geest de menfchen bezielt , zoo zult gij
in de voleinding van bet Godsrijk of hemelrijk op aarde
de opilanding des vleefches en bet eeuwige , nooit ophoudende (Joan . VI : 50) leven gevoelen en als Christen
gelooven ; zoo zult gij ook verftaan , wat door de woorden Phil . III : 20 , 21 wordt bedoeld , waar bet' vernederde ligchaam bet zinnelijke , door den heiligen geest
nog niet bezielde , of tot deszelfs werktuig nog niet
verhoogde , vergankelijke wezen dezer wereld beduidt ,
dat meer en meer tot bet ware leven moet worden verhoogd of dienstbaar gemaakt ." Words dat nu bedoeld,
wanneer wij over de opilanding des vleefches en bet eeuwige leven fpreken ? Is dat bijbelfche en christelijke
leer? Wat zal er van bet zwakke geloof worden, dat
bier waarheid zoekt, wanneer bet nergens iers anders
of beters over deze belangrijke zaken vindt , en ter
naauwernood met een paar regels over de onflerfelijkheid
hoort fpreken ?
Hetzelfde geldt , waar de fchrijver fpreekt over bet
oordeel. Wij vinden daarin (bl . 157 , 159) geen woord
van datgene , wat wij onder bet oordeel , bet gerigt ,
door J E z u s ten jongften dage to houden, verflaan .
,, Dat J E z u s komen zal , om to oordeelen over levenden en dooden , doelt (bl . 157) niet op een' bepaalden
tijd , maar kenfchetst den geheelen dour des tj ds na de
hemelvaart als gerigt . Wie C H R I S T U S aanneemt ,
wordt niet geoordeeld ; wie Hem verwerpt , is reeds geoordeeld . De eerflen zijn levenden ; de laatflen dooden
(zie hierboven de verklaring van Luc . IX : 60) . Zoo
verre de eerflen nog iets onchristelijks aankleeft, oordeelen zij zichzelve onophoudelijk ; want zij gevoelen hunnen affland van e H R I S T u s ." Wat words er op zulk
eene w1jze van de voorflellingen van j E z u s en zijne
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Apostelen, als zij over den dag der opilanding en des
oordeels fpreken ? En waarom , indien men eerlijk en
mannelijk wil handelen , aan algemeen gebruikte woorden en uitdrukkingen beteekenisfen gehecht, die zij niet
bezitten , en die gefchikt zijn , om de ongeoefende menigte to blinddoeken , alsof men naauwgezet elk leerftuk
aanneemt, terwijl men bet in waarheid verwerpt ? Ik
zou ook bier niet lange behoeven to zoeken , om mijne
voorbeelden to vermeerderen ; maar als proeven zullen
zij u, mijn vriend, doen zien, wat gij to verwachten hebt !
4 . Ik zou u thans nog in de laatfte plaats op eenige
meer algemeene zonderlinge begrippen en redeneringen
opmerkzaam maken, die fomtijds in de daad zoo vreemd
zijn, dat wij zouden meenen des fchrijvers woorden verkeerd to begrijpen . Dit geldt b . v . van zijne leer aangaande bet avondmaal, die geheel eigenaardig is, maar
to breedvoerig wordt ontwikkeld, dan dat ik ze bier kan
invoegen . Slechts een paar kleine ftaaltjes . Bl . 242 :
„ Het onderfcheid tusfchen bet avondmaal en de gemeenfchappelijke Godsvereering beftaat daarin , dat bet bij
bet eerfte noch op de gave des predikers , noch op de
eigene werkzaamheid des hoorders aankomt ." Het eerfte
heeft misfchien eenigen grond ; maar bet laatfte . . . ?
Ten zij wij aan zekere mystifche kracht van bet genot
van brood en wiju gelooven , is bet zeker niet waar .
War beteekent bet verder , of is bet meer dan eene ijdele
fpeling , als gezegd wordt (bl . 250) , dat bet tot bet
wezen der avondmaalsviering behoort , dat U n geeft en
anderen nemen, omdat bierdoor onze gemeenfchappelijke
afhankelijkheid van den Verlosfer wordt voorgefteld ?
WVilde ik verder bet vreemde aanhalen , dat bier over
den heiligen geest en zijne werking bij den mensch wordt
gefchreven, mijn brief zou nog eens zoo lang kunnen
worden . Een paar meer algemeene proeven van redeneertrant mogen dan deze befchouwingen befluiten . BI .
64 . (Er wordt gefproken over den zondenval :) , Het
kwam tot een' innerlijken ftrijd, en deze ftrijd tusfchen
geest en zinnelijkheid was reeds zonde . Want al had
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ook in bet einde de geest de overwinning behaald, en
de mensch de vrucht niet geplukt en gegeten, zoo zoude hij zich toch , wanneer hij zich bet innerlijke wederftreven tegen het Goddelijke bevel was bewust geworden, voor God gefchaamd hebben : de zonde was, zoo
niet volbragt, in 't harte reeds bedreven
Wel is
bet altijd beter, als wij zoo gelukkig uit then ftrijd
komen , dat de zonde niet dadelijk wordt gepleegd ; maar
wanneer , gelijk bet behoorde , bet hoogere bewustzijn
(van God) ons altijd geleidde en geheel doordrong, dan
kon er ook geen innerlijke tweeftrijd ontftaan ." Indien
ik mij niet bedriege , zoo is deze redenering grootendeels
valsch . Het ligt in de natuur van den mensch , dat er
zulk een inwendige tweeftrijd moet beftaan ; bet is daardoor alleen , dat bij hem deugd wordt geboren . Waar
geen ftrijd is, is ook geene overwinning, geene deugd .
Het toppunt der volmaaktheid voor den mensch is zeker,
dat die ftrijd zoo gelukkig worde gevoerd, dat de zinnelijkheid eindelijk geheel wordt onderdrukt, en er dus ten
flotte geen inwendige tweeftrijd meer wordt waargenomen . Maar deze moet vroeger beftaan, indien dat, wat
wij onfchuld noemen, tot zedelijkheid en deugd zal worden verhoogd . Een voorbeeld zal u bet ongerijmde van
des fchrijvers voorfielling doen gevoelen . Verbeeld u
twee menfchen , den een, bedaard van natuur,, koel en
koud, zonder levendige hartstogten, den ander, bloedrijk van geftel , vurig van temperament , met hevige en
geweldige driften . Verplaats beiden in dezelfde omftandigheden ; zij zullen den eerflen ongevoelig en koud laten ; bij den tweeden zullen zij zinnelijke lusten en driften opwekken en den naam van verleidingen mogen dragen . Doch indien h .i nu met mannenmoed en christe .
lijke vroomheid zijne hartstogten en lusten beftrijdt en
overwint, zoodat hij zich van de zonde onthoudt,
zoo zal hij nogtans , volgens R U T E N I C K, zonde hebben gepleegd, en minder verdienfte bezitten, dan de
eerfte ; want b,.j hem heeft ftrijd plaats gehad, bij den
ander niet . Waar blijft bet, bij zulk eene leer, met
MENCELW. 1835 . NO, 12 .
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ons geloof in Gods regtvaardigheid - en welke troost is
er voor hem, die door zijnen Schepper met een vurig
en levendig geftel is toegerust, indien zelfs de moeijelijke en overwinnende ftrijd, dien hij met zijne zinnelijkheid voert , hem tot zonde wordt gerekend ? De
itrijd moet bij ons , moest bij A D A M en E V A beftaan ,
indien zij in de daad menfchen zouden zijn , dat is
wezens, beftemd om door beproeving en oefening to
worden geheiligd ; en hadden zij dien ftrijd zegevierend
verlaten, zoo waren zij zedelijker geweest, dan v66r
dat zij hem hadden gevoerd, en de herhaalde overwinning alleen had hem kunnen doen ophouden en alzoo
hen tot de volmaaktheid opleiden .
Maar veei , wat de fchrijver ten aanzien van de zonde
leert, is zoo vreemd en ongerijmd, dat wij onze oogen
of ooren naauwelijks gelooven . Hij fpreekt in bet geheele werk veal over den onderlingen zamenhang van
alles , gelijk deze door de Goddelijke Voorzienigheid is
bep uld ; eene waarheid , die wij geenszins zullen ontkennen, maar die niet in bijzonderheden kan worden
ontwikkeld of uitgeplozen , zonder tot ongerijmdheden
to vervallen, omdat ons eindige verftand bier aan to
naauwe grenzen is beperkt . Hoezeer dit bet geval is,
toont menig voorbeeld , hetwelk R ii T E N I C K in zijn
gefebrift van dergelljk eene toepasfing van bet algemeene
op het bijzondere geeft . Waar zal het b . v. been ,
wanner hij , op grond van dien onderlingen zamenhang
van alles , waardoor de eene mensch met den anderen ,
het voorledene met het tegenwoordige en toekomende
in de naanwfte verbindtenis ftaat, beweert, (bl . 141,
143) „ dat er voor ons menfchen zoo min bloot per
footrlijke verdienfte, als perfoonlijke fchuld beftaat ? \'Van-neat in eene fchool, onder alle de vlijtigen en oppasfenden , enkele tragen en ongehoorzamen zijn en blijven ,
dan is dit een bewijs , dat de goede geest ook bij de
overigen nog niet genoeg heerfchende is . Elke verdienfte, buiten de verdienfla van C H R I S T u s, komt niet
alleen den enkelen (het individu) toe, maar is ook ge-
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xneenfchappelijke verdienfZe, waaraan alien deel hebben ;
zoo moet ook elke zonde niet alleeu dengenen, die ze
pleegt, (wee hem, door wien zij ontffaat!) toegerekend
worden , maar is ook eene gemeenfchappelijke fchuld ."
1k behoef wei geene woorden to gebruiken, om u het
verderfelijke van eene leer, alzoo voorgefleld, to doen
gevoelen . Het gaat daarmede, als met vele onwaarheden, aan welke in zekere mate eenige waarheid ten
grond ligt . Het voorbeeld van anderen , de geest des
tijds enz . kan zeker eenen grooten invloed hebben op
de daden der menfchen ; maar daarom in het alg~meen to
ffellen, dat elke zonde als der geheele menschheid toebehoort, dus dat gij en ik b . v. mede fchuldig zijn aan
al de misdaden , in de plaats onzer inwoning gepleegd ,
dat zijn toch ffellingen, waartegen het gezond verfland
zich luide verzet, en die, eigeulijk gezegd, alle beginfelen van zedelijkheid ondermijnen , en alle perfoonlijke
verantwoording tot een ijdel fchrikbeeld maken . Kenden
wij niet uit datgene, wat wij vroeger aangaande de leer
van 's Heilands voorbeffaan zagen, reeds de inconfeguentie van den fchrijver, zoo zouden wij geneigd zijn hem
to vrngen , of dan ook j E z u s , die toch ook mensch
was geworden gelijk wij , deel had aan de fchuld zijner
tijdgetiooten , en of dan ook bij Hem de goede geest
nog niet genoeg heerfchende was , daar zijn voorbeeld,
betrekkelijk gefproken , op zoo weinigen zijner landgenooten den gewenschten gezegenden invloed had ? Doch
reeds genoeg hierover .
Ook hier zoo min , als bij mijne vorige aanmerkingen, zou het mij moeite kosten , het aantal van foortgelijke voorbeelden to vermeerderen . Maar als ik de bladen overzie , die ik reeds gevuld heb . , begin ik to vreezen, dat gij u over de lengte van dezen brief zult beklagen , en dus hiermede punctum . Dat er bij al bet
verkeerde ook veel goeds in het boek wordt gevonden,
is niet twijfelachtig . Maar, gelijk ik gezegd heb , ik
wilde geene eigenlijke beoordeeling fchrijven, en u flechts
rekenfchap geven van den ongunfligen indruk, then het
Q42
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op mij gemaakt heeft. Ik heb dit thans met bewijzen
gedaan, en u, gelijk ik vertrouw, genoegzaam getoond , dat het boek van R U T E N I C K voor den ongeoefenden lezer gevaarlijk kan zijn , omdat het valfche
redeneringen en flellingen op valfche exegete bouwt, omdat het gewigtige leerflukken fchijnbaar behoudt en in
de daad verwerpt, en als op overtuigenden toon verkeerde en ongerijmde begrippen predikt . Mogt niemand
het dan lezen , dan met hooge voorzigtigheid, en, kan
het zijn, met de teregtwijzende aanmerkingen van eenen
meer geoefenden ! De zaak der evangelifche waarheid is
to belangrijk , dan dat wij niet met bezorgdheid alles
zouden befchouwen , wat ons hare verduistering en verbastering zou doen vreezen . De zuivere Evangelieleer,
noch door menfchelijke bekrompenheid bezoedeld , noch
door menfchelijke waanwijsheid ontreinigd, wenfchen wij
in ons vaderland to zien bewaren . Dit is alleen mogelijk, wanneer wij hare verkondiging op de taal der Heilige Schrift grondvesten , verklaard naar de regelen eener
gezonde uitlegkunde . Dit is alleen mogelijk, wanneer
wij mannelijk voor de waarheid uitkomen , en niet door
valfchen fchijn de menigte zoeken to verblinaen . Dit is
alleen mogelijk, wanneer wij de wijsheid der menfchen
niet boven de wijsheid Gods fleller_ , en de eerfle aan
de laatfle toetfen . Ook wij zijn in onze betrekking geroepen, om daartoe mede to werken ; en wanneer wij,
naar ons vermogen, daartoe de dwaling to keer gaan en
christelijke kennis en godsvrucllt bevorderen , dat zal
ons perfoonlijk worden toegerekend, gelijk het verzuim
daarvan onze perfoonlt~ke zonde zal wezen .
En nu leg ik de pen neder, u en de uwen alles goeds
toewenfchende , en blijf , als altoos ,
Uw vriend
G.

S.

OVER IJZEREN WEGEN .

585

UITTREKSEL UIT EENIGE BERIGTEN EN AANTEEKENINGEN
OVER IJZEREN WEGEN, ENZ.

(Pervolg van bl. 501 .)
11 .

Algemeene voorflagen tot verbetering der ijzeren
wegen, (loom- en vrachtwagens .

§ 4 . Hoe zeer de ijzeren wegen en foomwagens in 1829
en 1830 in Engeland ook verbeterd zijn, zoo zijn ze echter
verre van de volkomenheid , en er ontbreekt nog veel aan ,
dat verholpen zou kunnen en moeten worden . S T E P H E Ns o N zegt zelfs ergens , dat beide nog in hunne kindschheid zijn .

De praktifche middelen, waardoor de voordeelen vermeer-

derd en de nadeelen verminderd kunnen worden, aan de verheterde ijzeren wegen en ftoomwagens thans nog eigen, kun-

nen in bet algemeen nit de navolgende beflaan
10 . De, op de wijze des Liverpool-Manchesterfchen wegs,

verbeterde ftoomwegen , met de door den Heer B IRK I N s-

x A W uitgevondene fporen , beftaande uit flangen of Raven
van gefmeed ijzer (edgerails) , vorderen eene groote hoeveelheid van gefmeed ijzer voor de fporen, van gegoten ijzer
voor de onderleggers (chairs) en van zandfteenblokken en

andere kostbare materialen , die de kosten van aanleg van
zulk eenen weg buitengemeen verhoogen, zoo als nit de ondervinding gebleken is . Daar nu de groote kosten groote
zwarigheden tegen de uitvoering opleveren, zoo moeten alle
middelen aangewend worden , om de kosten van den eerften
aanleg, alsmede de onderhoudskosten, zoo veel mogelijk to

verminderen, en de inkomften er van to vermeerderen .
20 . Het doe! van den Liverpool -Manchesterfchen weg is
grootendeels commercieel , namelijk voor bet transport van
goederen en perfonen , en deze weg is minder voor ander

gebruik aangelegd, en niet voor postweg, militaire trans .
porten, kouriers, landbouw enz . gefchikt . De ijzeren we .
gen en de Room- en vrachtwagens moeten dan meer ook
daarvoor worden ingerigt, om van meer algemeen gebruik

to worden, en de opbrengst daardoor to vermeerderen,
3o . Hiertoe behoort verder, dat de ijzeren wegen, welke

tot algemeen gebruik beftemd zijn , zoo veel mogelijk met
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de voorhandene kunstmatig aangelegde voorname wegen verbonden worden, waardoor bet handelsverkeer vermeerderd
wordt, 't welk de opbrengst der ijzeren wegen mede vergrooten kan .
40. Tot bevordering van dit doel , is er aan de verbeterde
fporen van B I R K I N S H A w nog veel verbetering noodig .
Deze foort van fporen bij de Engelfche ijzerdn wegen (edgerails) onderfcheidt zich van de Duitfche (trarnroads) daarin,
dat de laatflen aan de buitenzijden met Ioodregt opflaande
fpoorribben voorzien zijn , en de eerflen niet ; zoodat bij de
Engelfche wegen de raderen hol moeten zijn, om niet van
bet fpoor to glijden, en op de Duitfche niet, dewiji de raderen door de fpoorribben voor bet afglijden bewaard worden . Aan de eerfle manier wordt tegenwoordig in Ehgeland
de voorkeur gegeven, offchoon nog vele wegen van de tweede foort voorhanden zijn . De conflructie der Engelfche edgerails bepaalt bet gebruik van holle raderen, en dit is derhalve niet zoo voimaakt , als wanneer beide foorten van ra .
deren daarop gelijkelijk gebruikt kunnen worden .
5 . Tot befparing van een groot gedeelte der' kosten ,
kunnen en moeten de haven van gefmeed ijzer (edgerails)
in derzelver conflructie zoodanig verbeterd worden , dat zij
bij een gelijk draagvermogen een' kleineren inhouct van ijzer
hebben. Bij zoodanige conflructle kunnen zij een' Engelfeben of ook een' Duitfchen ijzeren weg daarflellen , en in
bet laat$e geval beider doel vervullen . De fleenen of ijzeren
onderleggers moeten dan niet vermeerderd, maar kunnen veeleer verminderd worden . Wanneer dd edgerails flechts voot
holle raderen tot bijzondere doelelnden, do niet tot nigemeen
gebruik zijn, zoo kunnen zij, met befparing van ijzer enz .,
zoodanig zamengefleld worden, dat er, bij meerder of gelijk
draagvermogen , zeer veel in de kosten befpaard words , naar
dat de vrachten , die als maximum daarover getransporteerd
worden, meer of minder zwaar zijn . Tor vernrijdirig van
ongelukken , gelijk aan dat , 't welk den Minister H tj s x i ss o N den 15 Sept . 1830 bet leven kostte, moet de verbinding
der fporen over de lengte en brcedte van den weg, en loodregt met de onderleggers , tot volkomene zekerbeid gebragt
worden . De ijzeren onderleggers op de zandfteenblokken
moeten desgelijks , volgens eene gehdel andere conftructie ,
zoodanig vergnderd worden , dat zij volkomen zeicer bevestigd zijn, niet alleen op zandfleenblokken, die men niet overal
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verkrijgen kan, maar op hardileenen blokken, en bij gebrek
daarvan op gemetfelde teerlingen van goede Hollandfche klinkers , of op bout, waarop zij even zoo vast zullen liggen.
Men gebruike din deeds dat materiaal, wat bet gemakkelijkfte en onkostbaarfte to verkrijgen is .
§ 6. De aanwending van ftationaire of vastftaande floomwerktuigen enz . moet geheel vermeden of zoo veel mogelijk
verminderd worden, vooral op de groote wegen, die met
regelmatige ftraatwegen gemeenfchap hebben . Tot bereiking
van dit doel, kunnen niet tileen de fporen, waarop men beiderlei foort van raderen gebruiken kan, mear ook tie Roomwagens zoo ingerigt worden, dat de vastftaande fRoothwerktuigen in de meeste gevallen geheel ontbeerd kunnen worden .
§ 7 . De ftoomw'agens zelve kunnen in derzelver gewigt
verminderd worden zonder verlies aan kracht, en zij ktinnen
sevens meerdere zekerheid tegen ongelukken trefkrfjgen . Het
fpringen der ftoomkerels , bet af'pringen der raderen van de
fporen,btomvalendrwagens,bet rugoletivanhogn
ten bij bet breken van de achter elkander gekoppelde wa
gens, en vele andere gevaarlijke voorvailen, kunnen in de
meeste gevallen door verbeterde inrigtifigen vermeden worden . Watmeer de door den Heer H E N s c ii E n afgebeelde en
befchrevene wagens , welke door zamengeperf a incht, in
plaats van floom , bewogen worden , door de ondervinding
goed bevonden worden, zoo kunnen dexe in de plants daarvan worden ingevoerd ; en bet is derhalve wenfcbelijk, dat
hiermede proeven genomen worden .
§ 8 . De tot heden bekend gewordene Engelfche vrachtwagens kunnen almede ten opzigte der veiligheid verbeterd
worden . Voor bet algemeen gebruik in oorfog en vrede
moeten er bij de ijzeren wegen rijtuigen van verfehillende
foorten voorhanden zijn , waarmede niet aileen goederen van
verfchillenden aard , maar ook groote en zware zaken, zoo
als balken, boomen, molenfteenen, bergproducten, levende
dieren, en zelfs gewone rijtuigen en gef€hut, die op den
ijzeren weg niet fporen, getransporteerd tunfien worden .
Zoodanige wagens kunnen zoo wbl in vredes- ajs in oorlogstijd van bet grootfle nut zijn, en op zoodaillge wijze
wordt bet nut van den Staat en deszelfs burgers op de algemeenfle wijze behartigd .
(Het vervolg en flat hierna.)
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HARINNERINOEN AAN PARJJS EN DESZELFS OMSTREKEN,

1834,

VAN ZEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE .

De Jul# - dagen , 27, 28, 29 Julsj 1834.

Bet is eene zeer oude maar niet minder ware opmerking, dat

vetandering en afwisfeling de kenmerken zijn van alle ondermaanfche dingen , en teregt zegt zeker fchrijver : niets is

bier beftendig, dan de onbeflendigheid . Bij de feestvieringen
van de drie vermaarde Julij .dagen van 1830 rees deze opmeriting dan ook weder bij mij op ; en gelijk men haar kan
toepasfen op alle wereldfche zaken, zoo pasre ik haar toe
op bet lot van Vorften en volken . Nog flaat bet mij leven.
dig voor den geest, in de nieuwspapieren gelezen to heb-

ben, (en bet was toen waarheid) dat bet volk op ondericheidene plaatfen in Belgie, op eene reize, die Koning
W I L L E M deed, de paarden van bet rijtuig affpande, en als

in triomf met boura's I en leve de Koning I den wagen zelf

voorttrok. Een jaar flechts later riep men : weg met w I LL E M en bet Huis van Oranje! en men zwoer voor eeuwig
de regering van hem en van zijn ganfche geflacht af.

Na den val van N A P O L E O N vernietigde men in Frankrijk, zoo veel mogelijk, site de fporen van zijn beftuur ;
men befchouwde hem als eenen bran . Hij , die eens Europa
deed beven , flerft als balling op St. Helena. Nu wordt hij
weder vergood ; men noemt hem den onfterfelijken N A POLEON, en zijn flandbeeld prijkt, levensgrootte, op de

place Venddme.
In 1827 fchreef men van

K A R E L X : „ Alles voorfpelt
ons , bij bet begin der regering van K A R E L X , niet minder
gelukkige dagen . Zijne minzaamheid heeft alle harten ge-

wonnen ; hij betoont zich inderdaad als de vader der armen
en de trooster der ongelukkigen . Wat heeft men niet to verwachten van een befluur, dat onder zulke heilfpellende

voorteekens begint !" En nu is die zelfde Vorsc onttroond
en balling ; terwijl L 0 D E W IJ K P H I L I P S de teugels van bet
bewind over Frankrijk in handen heeft .
In den aanvang zijner regering wandelde L O D E W IJ K
PH I L I P s eens incognito in de nabijheid van bet

Palais Royal :

htj werd herkend ; bet yolk droeg hem al's op de handen ;
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onder vreugdekreten keerde de Kohing naar de Allerien terug . Nu begeleidt hem overal eene wacht ; dienaren in ge-

(hommes gris geheeten) zijn in de nabijheid .
Het yolk bewaart een diep filzwijgen , en de degens der Adjudanten ligten de hoeden af, die anders op de hoofden als
wone kleeding

vastgekleefd %ouden blijven . Ziehier dus weder de onbeftendigheid, en wel lnzonderheid van de voiksgunst!
Ik vergeleek de aangekondigde feestviering met dergelijke

in her vaderland : welk een verfchil ! Zonder voorafgaande

affiches enz. bereidt bet yolk in Noord-Nederland
zichzelf een feest, en fchijnt ddn groot nuisgezin to voranNonces,

men ; vlaggen en wimpels waaijen en wapperen, en geen en-

kel huffs , hoe gering ook , dat des avonds niet fchittert van
licht . Hier geeft de regering de feesten ; bet yolk gait zien,

doch blijft koel en onverfchillig .
Inderdaad, zoude men gelooven, dat ik bb de zoo veel
gerucht makende Julij-feesten, die men in Holland naar eene
groote !;chaal afmeet, bijna den geheelen dag rustig op inijne

kamer zat to werken 7 Deze zoo hoog opgevijzelde feesten beantwoordden geenszins aan mijne verwachting, en zijn

inderdaad nietig en ellendig. De ondervinding bevestigde
ook bier weder, dat men zich geheel verkeerde denkbeelden
vormt van hetgeen op verre van ons verwijderde plaatfen

voorvalt. Het zien of bijwonen van plegtige gebeurtenisfen
of feestvieringen felt onze verwachting dikwijls droevig to
leur ; want zeer zelden gaat iets onze verwachting to boven .

Onze verbeelding draagt hiertoe bet hare bij ; deze toch gaat,
zoo als j o u y zegt, altijd verder dan de wezenljjkheid, ep
gelijk zij de lagcbende beelden, die zij toovert, met alle bevalligheden verfiert, zoo overdrijft zij ook aan den anderen
kant bet ijfelijke der tafereelen, die zij ons met zulke
ferkfprekende' en fcbrikwekkende kleuren afmaalt .

Bij bet lezen der aankondiging, en bijzonder van de volgende zinfnede, felde de verbeelding mij iets grootsch voor :

„ Er zullen drie groote masten opgerigt worden, met de
vaandels der nationale kleuren : gedurende de lijkdienst zullen
deze masten met floers bedekt zijn ." Hoe verbaasd fond ik,

toen ik drie leelijke en verfcbotene driekleurige vlaggen
zag! - Alles is voorts rustig ; een weinig meet menfchen
op de been, verwittigen ons alleen, dat er iets bijzonders
plaits heeft .
Op Maandag-morgen is er groote revue van de Nationale
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Garde en de troepen to Parijs. Zal ik er heengaan? Neen ;
lieve hemet ! 1k zag dezelve reeds tot watgens toe : federt
drie jaren maakte ik een werkelijk deel van menige revue
uit : de naam alleen kan mij doen geenwen. Ik ging dus
naar her Hotel Dieu, en werkte den ganfchen Inorgen ; ties
avonds echter won fk berigten in omtrent den afloop der
wapenfchouwing .

War moet men denken van den geest des yolks, bij de vrijwillige verfchijning van meer dan 24000 leden der Nationale
Garde op de wapeufchouwing des Konings ?

Ilt zeg ., vrij-

willige verfchijning ; want geen hunner is genoodzaakt to
komen, en de afrvezigen ondergaan geen de muffle ftraf. Is
de groote menigte yolk , waaruit de Nationale Garde beilaat, zoo zeer ingenamen met bet thans beflaande Gouver-

nement ? De zeer fchaars gehoorde kreten : vine le Roil
zijn, dnnkt mij, een ontkennend anrwoord op deze vraag .
Of heeft men geleerd, dat revolution gelijk zijn aan de
fchokken eener hevige aardbeving, die onheritelbareverwoestingen voorrbrengt ? dat alle verandering geene tErbetering

is? dat men dikwijls, bij her vernietigen of berflellen van

her eene kwaad , tot een ander en nog erger kwaad kan
vervallen ? (Incidit in Scyllam , qui vult vitare Clsarybdim .)
Vetfchijnt deze groote nienigte burgers, oni, to toouen, dat
zij de rust licfhebben, en geene nieuwe fchokken meer
willen ?
„ De ganfche ftad heeft een air de fate ; een zoo gelukkig
begonnen dag kan niet dan met een' prachtvollen avond ein-

digen .
C)eene wanorde heeft her volksvermaak geftoord,
waaraan men zfch in voile gerusrheid overgeeft. " Ziedaar
IJelgeen twee dagbiaden op den 29 Julij melden . War 'het

air de fl16 bttreft, ik kon dit niet zoo duldelijk opmerken,

en rust? nu ja, die heersobte gelukkfg ; geene ongeregeldheden hadden plants ; dach zoude men niet kunnen zeggen :

,tonne min d srtauvais jeu? Her

valt gemakkelijk, bet yolk

to bedwingen, als de Oajonetten glinfleren ; en daaraan ha,
perde her niet. Groote voorzorgen zijn genomen ; tie foldatert zijn overal op hunne posten . L o D E W JJ K P H I IrI P S
Jig her gebeurde in April 1. 1 . nog versch in her geheugen .
Op de hoeken van alle flraten zijn Municipale Garden to
paard geposteerd ; de gras- en bloemperken, door hekken

afgefloten, zijn met foldaten van linie bezet, die met fcherpe patronen voorzien zijn ; patrouilles doorkruifen de flad .
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Waarlijk, daze militaice vertooningen nemen , at.eha is bij
mij , v eel van bet a in de fete weg , verraden ide ongerustheid
en vrees van bet Gouvernement, en zijn blijken`, dat de levendigbeid, bet gewoel en de vrolijkheid van bet yolk niet
nit den grond des harten voortkomen . Hoe geheel anders is
bet in Nederland l Bij volksfeesten ziet men geene foldaten ,
of deze gaan arm In arm met de burgers en deelen in de
vreugde. Het verwotsdart mij niet, dat de Hertogin VAN
A N G 0 U L i m E, bij bare komst to Rotterdam,, hare verbazing
to kennen gaf, geene foldaten to zien, en te vernemen, dart
bet ganfche garnizoen uit 50 it 60 manfchappen beftond .
Men zegt ,deJnlij-agv1834hebnzicgkt
merkt door bet versbvijnen van alle twisten en partijfchappen ; de reden hiervan ligt, dunkt mij, in her bDven vermelde . Men dunks tech niet, dat de partijen hebben opge'houden to beftaan! Nog wemelt bet van Carlisten, Legiti.
ssnisten, Revolutionairen Republikeinen, Refermisien, Fbilippisten , Ultraliberalen enz . enz . en dagelijks vertoonen zigb
nog nieuiven . Ook hierin herkent men duidelijk de zucbz
der Franfchen near Skies war nieuw is ; immers , zoo als eea
geacht vriend mij v66r eenige dagen fchreef, „ zonder inet
nierawe is de Frainsakman een visch op bet drooge ." Het
tienwe, hoe zot en belagchelijk ook, wordt met gretigheh
door de Frravfeurt aanpamsnea en verflonden, ow weihaast
voor ander niettws plants to waken. Van bier garar :de eene
nsode voor, de andere Pa uit, en ver£preidt zich over bet
grootfte d-eel van Estropa'. Hoe zonderling de mode ook zij,
zij' vindt bijval , omdat zij nieuw is, Op Parijs is toepasfelijk, hetgeen ik onlangs las : „ De Mode treedt met her
leelijkfIe gelaat to voorfchijn, en vraagt trotsch en gebie=
lend : ben ik niet fchounP en nederig roept ieder : o ja!"
Nog niet tang geleden zoude men zich in Fravkrijks hoofd.
find wel gewacht hhebben, met eene cigaar in den mond over
heat to gaan ; thins , omdat bet de mode is , rooke ook de
eerfle elegant ; bet is box ton, en meer, dan op eenige open
be plaats it Holland, nit men bier des namiddags voor
de rotonde i's bet Pa#ais Royal in eene yolk van tabaksrook .
Net even veel drift loopt ieder naax eene nieuwe repre .
fentatie in de Opera, (dit zag ik bij de eerfle voorfielling
van la revolte au Serail) near bet Thedtre de Vaudeville,
um de fchrikkelijke vertooningen van MARTIN en zijne
wide dieren , naar de met moorden en misdrijven vervulde
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drama's van V I C T 0 R a U G o in her Thedtre de la porte St . Martin, en naar de voorftellingen van de pieces laborieufes.
Her nieuwe en zonderlinge is bier her beste .
De leas der Republikeinen was nog zeer onlangs eene
roode das, daarna knevels en Henri-Quatre ; toen ik in April
bier kwam, lange en op de fchouders hangende hares ; nu
is bet eene roode nagelbloem in her knoopsgat . Een jaar
geleden wenielde her van St. Simonisten ; iedtr had den mond
vol van her St. Simonisme ; deze hebben nu plaats gemaakt
voor de Tempeliers, van wier bijeenkomften ik her geluk had
eene bij to wonen . Deze zucht naar her nieuwe en zonderlinge zuigen de kinderen reeds in aan de moederlijke borst ;
fpelende op ftraar hoort men hen over ftaatkunde fpreken .
Waarlijk., ik bedroefde mij, toen ik jongens, de fchooljaren
nog niet ontwasfen, zich hoorde uitgeven voor Republikeiuen, fchoon zij ter naauwernood de beteekenis van her woord
kenden. Zoo als in alles, kenmerkt de zucht naar bet nieuwe
de Franfchen ook in hunne ftaatkundige gevoelens, en in de
partijen, die zij zijn toegedaan ; die zucht is oorzaak van de
botfingen, die bier immer zijn waargenomen, en gelijk men
haakt naar de nieuwe, monftreuze en fchrikkelijke voortbrengfels der pen van VICTOR HUG o, even zoo zeer verlangt men naar veranderingen en vernieuwingen in den regeringsvorm . Dir is de bron der buitenfporigheden van de hevige Revolutionairen . lets nieuws, verandering, ziedaar de
lens der Franfchen : onder eene goede zoo wel, als onder
eene fechte regering zullen zij naar verandering haken . Bij
de laatfte zullen regtmatige grieven oorzaak der omwenteling
zijn, bij de eerfe de gelijkmatigheid, die den Franschman
weldra verveelt ; want even als op bet leven van ieder mensch
in bet bijzonder, kan men op itaten en volken toepasfen :
le bonheur est uniforme . De gefchiedenis van Frankrijk leert,
oat men nooit van hetzelve zal kunnen zeggen, hetgeen
M o N T E S 0 U I E U betuigr : ,, Gelukkig her yolk, welks gefchiedenis eentoonig en vervelend is!"
Meer din ooit ziet men thans een aantal Julij-ridders . De
rest naar dezen afmetende, kan men zich een denkbeeld maken van de voorvechters der revolutie van 1830 . Slechts
bier en daar ziet men een' enkelen Ofcier met bet Julijkruis, en zeldzaam iemand daarmede verfierd , die door bonding en kleeding befchaving doet blijken . Her zijn meest
perfonen uit de heffe der Pari/fche bevolking, die met dir
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kruis pronken, benevens een santal der gehate fergents de
ville . Niemand heeft er eenige achting voor ; liever zlet

men bet niet dan al ; velen uit de betere en befchaafdere
kringen, aan wie bet kruis gefchonken werd, dragen bet
niet . Neen, hoe eenvoudig ook, bet metalen kruis prijkt
fchooner ; bet grootfte gedeelte der Hollandfche natie ziet
met welgevallen op hen, die bet dragen ; armen en rij-

ken zijn er trotsch op : bet herinnert anti de handhaving der
eer van oud-Nederland.
Op den 29 Julij gingen mijn vriend en ik des namiddags

naar bet Palais Rpyal, om toch niet geheel aan de Julij=
feesten vreemd to blijven . Welk een verfchil zag men nu
bij andere dagen ! Zoo aangenaam bet bier anders is, zoo

onaangenaam is bet thans . De handwerkslieden, door den
wijn verhit en opgewonden, voerden den boventoon . Spoedig verveelde ons bet gezwets en gefchreeuw der reeds tot

losbandigheid overflaande menigte . De woorden : ,, a l'honneur de la revolution de Juillet," maakten op mij een' zeer
onaangenamen indruk : zij Loch is de eerfte oorzaak geweest
der ongelukkige gebeurtenisfen in ons vaderland . Wij fpoed.
den ons dus naar den tuin der Tuilerien.

Juist om 8 ure

begon bet orkest, dat nit eenige honderde muzikanten beftond, to fpelen, en als eene doorbraak, die alles omver •

werpt , ftroomde de ontzettende menigte naar den prachtigen

muzijktempel, die in een' der groote vijvers was opgerigt .
Het was de Marfeillaanfche marsch , die zich deed hooren .
Hoe velen zijn er bij bet hooren dier toonen den dood to
gemoet gaan! Geheel anders waren de gewaarwordingen,

die mij nu bevingen, dan die, welke mij troffen, als ik
„ wien Nedrlands .ch bloed' van T 0 L LEN s hoorde uitvoeren . Langzamerhand begint de illuminatie : bet effect in de
Tuilerien en in de Champs Elyfees is fchoon : ik heb echter
prachtigere illuminaties in ons land gezien . Men heeft de
revolutie van 1830 vergeleken met de vetpotten, die nu in

de Tuilerien branden : zij geven eene heldere vlam , en ein.
digen met rook en flank .
In de Champs Elyfees is alles den gewoel ; overal muzijk,
overal fpelen van verfchillenden acrd ! bier theaters , waar
men pantomimes geeft ; daar hansworften, die met hunne
kuren en fratfen bet yolk bezig houden ; op verfchillende

plaatfen wordt gedanst ; bet fchitterc van licht , en wemelc
voor de oogen door de menigte yolks ; her is eene kermis.
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Ten hove is dlnd ; bet Yolk vergenoegt zich met danfen en
muzijk . „ In den tijd des Keizers" zegt zeker dagblad (ik
meen de Figaro) „ gaf hen wijnfonteinen aan bet yolk, nu

blijft de wijn geheel vaor de Ministers!"
Niet zonder 4ooten en duwen bereikten wij de kaai voor
den twin der Tuileri; n, digt bij de Pont Royal. Hoe vele
duizenden bier reeds uren lang geflaan hadden, durf ik niet

bepalen ; aan de overzijde toch moest bet groote vuurwerk
afgeftoken worden . Ten half tien liet men eene geiilumineerde ballon , waarop 27, 28, 29 Juillet, opgaan ; deze deed
inderdaad eene zonderlinge uitwerking in de lucht . Daarop

bulderde bet kanon, en bet vuurwerk nam eenen aanvang bet was praehtig . Meer en meer werd de toeloop ; meer
dan den perfoon brak, zoo als ik den volgenden dag hoorde,
door bet gedrang, een' arm .
Een Wet zeer aangenaam denkbeeld kwam bij mij op, terwijl ik mij midden in den volkshoop beyond, namh!ijk onze
gevaarlijke toeftand, zoo de eene of andere dolkop deze ont-

zaggelijke volksmasfa eens in eene oproesige bewegfng bragc !
Vermoedelijk, zoo men niet vertrapt werd , zoude men bloot .
!'aan voor de kogels en bajonetten der foldaten . Ik verweet

mijzelven en mijnen vriend onze onvoorzigtigheid ; deze
was mede verre van in eene vrolijke luim to zijn bij mijne
opmerking. Waarlijk „ nsihi fr•igidus horror," etc . Gelukkig
geraakten wij buiten bet gedrang, . Nu hezocbten wij nog
bet met vlaggen behangene en verlichte gedenkteeken der gefneuvelde Julij-helden ter zijde van de Louvre, waar wij opmerkten, dat nieuwe bloemen en kranfen op de graffteenen
waren nedergelegd, en begaven ons naar ooze woning met
een middelmatig vets „ a la gloire immortelle des heros de

Juillet."

Rustig nedergezeten, dacht ik nog eenigen tijd aan L o D Ew IJ K PHILIP $ en K A R E I. X . Hoe gaarne zoude ik in
beider barren lezen l L o D E W IJ K zwoer eens eenen duren
eed van trouw aan bet regerende ftamhuis : hoe ligt viel bet

zegc ook een eed, vooral
Frankrijk? c'est bon pour le peuple, .zegt L UC R E T I A

hem, then to verbreken! mear war
in

B O R G I A bij VICTOR H U G O, en zoo dacht misfeblen Lo-

over den eed . Zeker Is bet , dat
X geruster to Praag is, Clan L O D a W 11X to ParijS.
Wordt bet yolk op nieuw meester, wee dan dew laatilenl
zijn hoofd zal vallen . Arme Koning, ik benijd 71 niet l
* E W IJ I, P H I L I P S 00k
R A RE L
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Welke drijfveer deed u toeh nair de kroon ,grijpea en een
gelukkig, vreedzaam leven vaarwel zeggeu f Wist gij niet,
wat men van eenen Koning vergt ? Mij dunkt , na de lezing
der volgende woorden moest de drift van hem , die zich tot
Koning wit vetheffen, merkelijk verkoelen : „ Diengenen
noem ik Koning, die, gelijk hij door zijne magt bet afbeeldfel der Godheid op aarde is , haar nog meer door zijne
deugden gelijkvormig is ; die, als beer zijner hartstogten,
zijn hart niet minder in bedwang houdt, dan de hem onderworpene volken ; die , door zijne waardigheid boven andere
menfchen verheven, die waardigheid zelve nog overtreft door
de voortreffelijkheid zijner talenten," enz . Maar er beftaat
eene drift, de eerzucht ; om dezetevoldoen, fluipt en kruipt
de mensch, met gevaar van leven en deugd, langs duizende
bogtige wegen ; deze deed den Hertog van Orleans zijn flit
leven vaarwel zeggen , om op eenen troon to fchitteren .
,, De, jaarlijkfche terugkeer van den 28 Julij fchijnt niet
meer de feestdag der dynastie to zijn . De 28 Julij kan niet
meer, dan fmartelijke herinneringen opwekken, bij bet tegen .
woordige hoafd des beftuurs, aan de opofferingen, die hij
de volgende maand Augustus moest doen van zijne zucht
naar rust, naar eene gelukkige middelmatigheid, naar de
zachte genoegens van een voorbeeldig en fill huifelijk leven ;
aan opofferingen, waarvan hij zelf zoo dikwerf, finds vier
jaren, in Koninklijke aanfpraken met roerend bekiag gewag
heeft gemaakt . Men weet bet immers , dat de Hertog van
Orleans bij bet aannemen der kroon , die hij niet begeerde ,
zich aan eene loopbaan heeft gewijd, zoo vol van onaangenaamheden, ontheringen, belangelooze moeiten, dat de 28
Julij door alle vrienden van bet huts Orleans onder de ongelukkige dagen van dit Koninklijk geflacht moet gerekend worden . De jaarlijkfche terugkeer van den 28 Julij is thans even
min bet feest van bet regerende huis, als van bet leger, van
de Nationale Garde , van de itaatsmagten . De 28 Julij
1834 is fechts de vierde en treurige verjaring van de crifis
des opitands, zonder welken de Hertog van Orleans nooit
bet ongeluk zoude gehad hebben Koning to worden, en dat
nog wel van zulk een fecht land als Frankr jk ! En wel
verre dat de 28 Julij bet blijde herdenkiugsfeest zou zijn van
de op den 7 Augustus aanvaarde Koninklijke waardigheid, is
dezelve , naar ons oordeel , de dag , waarop men het meest
over die gebeutteais zich moet bedroeven ; het is Van then
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dag inderdaad, van then bloedigen dag des ftrijds, van wel-

ken alle ongelukken van den jongften tak der Bourbons zich
dagteekenen ." - Ziedaar een der bijtende artikelen, welke

L O D E W IJ K P H I L I P S dagelijks in de dagbladen kan lezen ;

een artikel, weiks hoofdbedoeling is to verklaren : zich voor
anderen op to offeren, beteekent doorgaans niets meer, dan
zijner ijdelheid kostbare offers to brengen .
(Het vervolg hierna .)

OUDE WONDERHOVEN EN NIEUWE GAAUWDIEVENPRAKTIJK .

Op

de Place du Caire, in de wijk St. Euflache, is alles

thans burgerlijk, ordelijk en zedig, vredig en rustig, rein
en zindelijk, voor zoo verre men dit in de flad van geraas,
flijk en rook, (ville de bruit , de bone et de fumee) zoo als
J E A N j A C Q u a s her trotfche Paris noemt, kan verwach .

ten . Overal winkel aan winkel, overal nooit rustende nij .
verheid, onophoudelijk gewoel, dat den verkooper van kruideniers- en andere waren v66r den tijd her hoofd kaal maakt
en zijne jeugd tot moeijelijken arbeid veroordeelt, opdat hij
in den zwakken ouderdom, welligt op zijn landgoed, ge-

noegelijke dagen moge hebben, als gunfleling der fortuin
eenige. vertooning maken, en misfchien nog eenmaal, als

Afgevaardigde, in de Kamer verfchijnen . Hier zag ik rond
naar eene der plaatfen , aan welke zich eene der merkwaar .
digile gefchiedkundige herinneringen, die in de kronijk van
Parijs leven, verbindt - ik vond niets meer van bet oude,
en her nieuwe, zoo als to kennen is gegeven .

Hier was eertijds een dier merkwaardige cours des miracles,
aldus genoemd uit hoofde van de zonderlinge wonderen, die
to dezer plaatfe dagelijks gebeurden . En war waren dan eigenlijk die wonderhoven ?

In fommige wijken van Paris zag men eertijds zich plotfeling van eene ganfche fchare mismaakte lieden omgeven -door blinden, lammen, gebogchelden, kreupelen, fiotteren-

den, flommen, kortom door allerlei gebrekkigen en kranken,
zoo lang en zoo walgelijk maar immer de optelling van menfchelijke kwalen zijn moge . Een akelig en jammerlijk gezigr, waarvan flechts hij zich eenig denkbeeld kan maken,

die in onze dagen her wandelende lazaret voor de woning
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van den Wondervorsc H 0 H E NL O H E to Wurzburg gezien
heeft . Deze herinnering kwam levendig bij mij op, toen ik
de befchrijving der cours des miracles in de Notre Dame de
Paris van V I C T O R H U G O las . Daar blijft echter nog
altijd Un onderfcheid : bet tooneel der Franfche ellende had
lets koddigs , lets kluchtigs , en was rijk aan poezij ; hec
beeld der ellende bij H O H E N L OH E is flechts afzigtig en
walgelijk .
Doch zien wij naar de plaats om, van want zoo veel gefpuis komt . Achter in eene lange ftraat, dip vol flijk en
zonder plaveifel is, flaan vervallene, half in modder verzonkene huisjes , die weinige voeten in bet vierkant hebben, en waarin evenwel meer dan vijftig huishoudingen en
eene menigte kleine, echte en onechte en geftolene, kinderen
wonen . Over de vijfhonderd familien, de eene op de andere gedrongen, huizen in dit zoogenaamde hof, waarin men
van roof leeft en zich aan allerlei misdrijf overgeeft . Zorg
voor de toekomst blijft verre verwijderd ; ieder geniet in onbekommerd genoegen bet tegenwoordige , en verteert des
avonds, wat hij des daags met veel moeite en dikwerf met
harde flagen verdiend heeft ; want wat men hier verdienen
noemt, beet elders Helen, en bet is een der grondbeginfelen
van bet wonderhof, niets voor den volgenden dag to bewaren . Alles leeft in volflagene ongebondenheid -- van regt
en wet, van betamelijkheid en goede trouw fchijnt men niet
to weten - doop, huwelijk en huwelijksliefde en trouw ziju
oubekende dingen .
Meesterlijk is bet beeld, dat H U G o van een dier bevoorregte bolen der ondeugd fchetst ,hoedanigrpbtend
der zeventiende eeuw nog twaalf in Parifs gevonden werden. De naam dezer plaatfen kwam van de wonderbare verandering , welke met die rondtrekkende lieden gebeurde, zoodra de terugkeerende fchare de grenzen van bet gewone verblijf bereikt had. Dan werd er geen kromme, geen lamme.,
geen blinde, geen gebogchelde meer gezien ; verdwenen was
alle leed , alle ziekelijkheid , alle gekerm en gejammer. Lustig woelde en krioelde 8e vrolijkfte uitgelatenbeid, die ooit
door ligtzinnigheid en zedebederf kon verwekt worden . Hier
was de bedelaar beveiligd voor alle vervolging - hier be.
vond hij zich onder de zijnen, en kon bet bedriegelijk masker afleggen, dat hij gedurende den dag gedragen &ad. Naauwelijks binnengetreden ziude, ging de kreupelevlug en vaarR r
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dig, de lamme datifle, de blinde werd alnde en de doove
hoarentie - zelfs grijsaards werden jong.
Dit vblk, zoo ellendig en zoo begunfligd, zoo arm en zoo
tijk, zoo vraesachtig en zoo to vreezen - dit yolk, dft
men blj duiaenden telde, had ern' eigen' Koning, lien bet
gehaorza&trade ; hat had zijne inflellingen, zijne regtspieging,
Eijne zedekunde, ja ook zijne bloedige flrafoefeningen . En
nu flelde men zich deze menigte voor, zoo als dezelve uit
bet roofnest ten voorfchijn komt, en gedurende den ndtht
over bet fehier onbewaakte Paris zich uitfiort. Men denke
Ran den tijd, town de ftrdten van Pati s nog niet behoorlijk
verlicbc, en alle meatregelen eener gebrekkige policle tegen
deze verfehrikkelijke tirannen en opgedrongene leenheeren onruereikettde War&n . Verfcheidene eeuwen hadden de zooge=
naanide wonderhoven, in grootere of geringere uitgebreidheid
en magt, beflaan in Frankrfts hoofdflad . Tijd, gewoonte,
verjaring en vrees hadden allengs aan derzelver daarzijn den
fe,hijn van reps gegeven. Geen burger waagde bet althana,
dearo+ver Inido to klagen, nit vreeze, dat zijn knecht, zijne
dietsttnatgd of lemand zijnet onderhoorigen en huisgenooten
tot het groore en ontzaggelijke genootfchap mogt behooren .
In ztjnen elgenen onderdanigen, bekrompenen zin, in Rangeboren eerbied voor elke beflaande magt erkende hij de ingevaerde grondwet der wonderlwven ; en zeker kon ook niecs
geregelder zijn, den derzelver beftuur - niets vaardiger,
dan derzelver regtspieging, en zoo was men gewoon, de
gedwongene leeningen , die de gevreesde fchare hit die tours
des mirashs deed, even zoo goed order de onvermijdelijke
tattgaven to rekenen, als de Koninklilke belastingen of tienden
en anderee opbrengfleti ten dienfle tier leenheeren .
Doch pieta, dat dichterlijk fchoon en grobt is,, heel duur .,
zeafheid In deze prozalfche wereld . Op zekeien dag, toen
de Koning van Frankr'k geen genoegen meer vond in zijne
fraaije gebenwen to Pe1failles, in zijne fierlijke lusthuizef
ea tttinen, it zijne maitresfon, in kruipendt vleijetijen en in
por;dfche geustigheid - op eeneit dag, tm het krijgsgelak
2kb gewdt1Q had en de vetveling des ovdbrdoms begonnen
was -- op Eeaetl dig, toeit hij niecs anders tot tijdverdrljf
gist - nit to vinden , viel bet hem, den grooten Koning , in,
Ran do velligheid en welvaart van zijne goode Ilad Fir sjt to
denken, tai eon Koninklijk bevelfchrifc, dat aan de krijgs .
magi bet verelSoibte geaag verleende, meakce gun bet tijk
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van bet wonderhof een einde .
Ben gedeelte der bevvotlers
werd in bet tuchthuis opgeiloten , een ander elders tot ge-

dwongen' arbeid genoodzaakt . Kortom , men bragt deze in
een hospitaal, wierp die in een krankzinnigenhuis , en ver-

dreef anderen buiten bet regtsgebied der ftad . Verdwenen
was vooreaan alle pracbt en heerlljkheid 1
Maar dit Koninkiijk befinit had flechts denen mededinger

in de oppermagt verwijderd - flechts den vorm verftoord ;
de zaak zelve was daarmede geenszins weggenomen . Zootang Parijs beflaat, met zijne verbazende uiterften van rijk-

dom en armoede, zal het eene zeer groote menigte van lie,den herbergen, die in de voormalige wonderhoven hunne ge-

fehikte plaats zouden gevonden hebben . De allengs toege .
ntsmene ontwikkeling van magt en toezigt der policie heeft

bet flechts zoo verre gebragt, dat deze tak van nijverheid
meer op fluipwegen , meer in het geheim , met meer list en
flimheid gedreven moet worden . Het aantal van bedriegerijen
is davrom niet geringer geworden ; en, offchoon in bet algemeen dat poetisch aanzien niet meer hebbende, leveren de-

zelve foms nog treffende voorbeelden van fcherpzinnigheid ,
doortrapte geauwheid en verwonderlijke vindingrijkheid op .
Wanneer de vreemdeling

in Parijs zijnen zakdoek mist,

op bet oogenblik , dat hij denzelven bet meest nnodig neeft ,

bij bet uitgaan van den fchouwburg, of na eenige uren op
de boulevards gewandeld to hebben, zoo moge hij bedenken,
dat bet eene der oudite fchattingen is , welke de Parijfche
nijverheid (industrie) vordert van den aangekomen' gast . Reeds
S A U V A L maakt , in zijne Oudheden van Parijs , melding van

de zaak, als van eene overoude gewoonte . Men heeft zelT
een eigenaardig kunstwoord daarvoor ; iemand den zak-

doek re ontfutfelen beet faire le mouchoir . Het is niet to
ontkennen, dat fommige Parijzenaren bet verre in die kunst
gebragt hebben . Men wacbte zich wel , nit bet thedire van

bet Palais Royal to gaan , zonder de rokszakken met beide
hauden vast to houden . Dacht men eerst op den tweeden
trap daaraan , dat het niet geheel onverfchillig is met of zon-

der zakdoek to huffs to komen, zoo ware bet misfchien
reeds to Nat .

De .Tardin des Plantes en de boulevards bieden een ruim
veld ter Ditoefening van dit bedrijf aan , en bet gewone offeb
is de rekruut of de nieuwelings aangekomen bandwerksgezel .
Terwijl hij met itijve oogen de heerlijkheden der Menagerie
R r 2
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befchouwt en naar de bewegingen van den beer M A R T i N
ziet - terwijl hij de kunstftukken der vechtende wondermannen op den boulevard du Temple aangaapt, en van verbazing
over bet verflinden van flangen, dolken, zwaarden en gloeijende kolen met open mond ffaat to kijken , wordt hem door
iemand naast hem, ter regter of linkerzijde, de fpaarpenning

uit den zak weggemoffeld, en door den dief, in gezelfcbap
van zijne helpers, verteerd in de naaste kroeg .
In de flraat St. Honord verzoekt een welgekleed man een'
der eerfte zakuurwerkhandelaars, na verfcheidene der duurfte
horlogies bezien to hebben, hem naar zijne woning to vergezellen, alwaar hij betaling wil doen . Intusfchen heeft hij de
uitgezochte horlogies bij zich genomen . Na lang loopen
door de volkrijkfte ftraten van Parijs, komen kooper en verkooper eindelijk voor de geflotene deur van een groot
hotel. Men klopt aan , en nu ontftaat er een ftrijd der hoffe-

lijkheid, wie bet eerst zal binnentreden . De vreemdeling is
to welgemanierd, en er blijft den goeden Parijzenaar niets
over, dan toe to geven - langere tegenkanting zou den
voornamen, rijken en, naar bet fcheen, zoo milden kooper
misfchien kunnen mishagen. Naauwelijks is de handelaar bet
huis binnen, of de vreemdeling treks de deur achter hem

toe, en gaat zijnen weg . In bet logement kent natuurlijk hem
niemand. De portier hoort met eene hem eigene koelheid
de onfluimige vragen van den koopman aan ; en bet is onmo .
gelijk, iets anders nit den man to krijgen, dan dat hij van

den kooper niets weet . Intusfchen heeft deze tijd genoeg ,
om in de ftraten van Paris weg to komen , of in den eere
ften den besten wagen naar eene barriPre to ontfnappen .
Men verlangt van een' bekenden pasteibakker op de bouledat hij eene zekere hoeveelheid uitgezochte lekker .

vards,

nijen, op een bepaald uur, in een behoorlijk aangeduid, naar
nommer en bewoner naauwkeurig befchreven huis in de voorftad St. Denis zal laten brengen . De befteller toont veel

kennis van zaken, en de pasteibakker, wiens eigenliefde daar-

door geftreeld wordt, dat men zijne bekwaamheid naar waar .
d e weet to fchatten, geefc zich alle moeite, om zijnen nieu .
wen klant eens regt goed to bedienen . Op bet bepaalde uur
zendt hij de begeerde waar, in eene fierlijke mand en met
fijne witte doeken, been . De vrienden van den befleller moe-

ten wel zeer ongeduldig zijn ; want zij wachten niet eene
maal de aankomst der lekkernijen af. Reeds ter halver wege
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treedc dezelfde beer, welke des morgens bij den pasteibakker
was, tot den draper, en vraagt hem : „ Komt gij niet van
den Heer N . N . en wilt uwe waar in de voorftad St . Denis,
No. zoo en zoo veel, brengen $" -- „ Ja," is bet ant-

woord . „ In dit geval , lieve vriend I geef mij de •w and ,
keer gij fpoedig tot uwen beer terug, en haal nog eens zoo

veel ; want hier is niet genoeg . Om u den dubbelen weg
to befparen, wit ik zelf de mand naar mijne woning brengen ;
gij kunt dus to fpoediger wederkomen ." Aanduiding van bet
huis - opgave van den naam- alles komt zoo naauwkeurig
overeen, dat de knaap niet den minften twijfel kan hebben ;

hij bedankt den beer, dat deze hem een gedeelte van den
langen weg befpaart , en keert welgemoed naar zijnen mees-

ter terug . Twee uren later brengt hij eene tweede mind
in de voorftad St. Denis ter aangeduide plaatfe ; doch aldaar
wit niemand lets van den naam en de woning des beftellers weten .

Zoodanig zijn de praktijken der dieven van de lagere klasfe, die elken dag en fteeds weder op nieuw voorkomen, in
weerwil van duizendmaal herhaalde ondervinding, welke
bier, gelijk trouwens in vele andere dingen, den menfchen
foms weinig fchijnt to baten . Men zegt, dat de Parijxenaar

wat to goedhartig is en to ligt vertrouwc ; hat ons liever
zeggen , dat de Parijxenaar in bet algemeen niet zeer fcherpzinnig en gevat is ; daarbij is hij zeer hebzuchtig, zoodat

bet begeerlijke voordeet hem bet nabijzijnde en wisfe gevaar
doet voorbijzien . Men zou hiervan treffende voorbeelden ten
bewijze kunnen aanvoeren . Meesterftukken van bedriegerij

worden vooral aan handelaars in kleinooden gepleegd . Het
volgende gevat toont , hoe verre de flimheid fours gaat .
Bij eenen juwelier wordt een keurig en zeer duur fieraad
uitgezocht door eenen vreemdeling, welke reeds meermalen
bij hem gekocht en betaald heeft . De man bezit dus bet
voile vertrouwen van den verkooper . Het fieraad is bet

rijkfte, dat de koopman bezit . De kooper heeft natuurlijk
eene zoo groote four niet bij zich, en verzoekt den juwelier, hem met bet gekochte naar zijn hotel to vergezeilen,
ten einde aldaar betaling to erlangen . Aan hetzelve gekomen

zijnde, alwaar de vreemdeling een fraai vertrek bewoont,
betaalt hij niet oogenblikkelijk ; en geen wonder -- hij, een
vreemd reiziger, heeft zijn baar geld in een wisfelkantoor
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nedergelegd, tat dat hij hetzelve benoodigd is .
Hij wil
dus naar zijnen bankier gaan, om geld to balen .
,, Intusfcben," zoo fpreekt hij tot den juwelier, „ ik zal u

niet lang doen wachten. Zoo gij bet goedvindt, bergen
wij dit fieraad , tot uwe en mijre meerdere zekerheid,
in dezen fchrijfl,esfenaar ." Hec gekochte wordc in den
lesfenaar gelegd - men fluit denzelven, en de vreemdeling

verwijdert zich . De juwelier vindt dit alles zeer goed, en

bewondert de voorzigtige manier, waarop de k9oper de belangen van Wide partijen weet to verzekeren . Van eenig ge-

vaar voor zijn kostbaar kleinood heeft hij volfirekc geen
denkbeeld . Wat zou hem ook kunnen overkomen? Hij be-

waakt immers zelf den lesfenaar, waarin zijn eigendom ge .
borgen is . Daar verloopt een uur -- daar verloopen twee,
drie, vier, vijf uren ; en de naam van den lankier, bij wien
de kooper wilde gaan, is den koopman onbekend . Zelfs na
zoo lang wachten is verwondering nog de hoofdaandoening

atan den bedrogene ; hij heeft geen wancrouwen, daar hij zijne kostbaarheden in veiligheid rekent . Doch eindelijk, als
hij verneemt, dat de kooper bet hotel, waarin hij met eels'

ander' vreemdeling zich ophield, op denzelfden dag heeft

verlaten, blijft hem niets anders over, dan den lesfenaar to
laten openers, ten einde zijn fieraad terug ce nemen . De
lesfenaar wordc geopend en - men vindt denzelven ledig.
Bet kleinood is verdwenen . Waarheen en hoe? De lesfenaar ftond tegen eenen wand , welke de kamer des vreemdelings van die zijus makkers fcheidde . Achter den lesfenaar

was de wand doorgebroken, en in bet achterfle gedeelte van
den lesfenaar eene lose plank gemaakc . Zoo kon bet gebeu-

ren, dat, terwiji de eene hand de kostbaarheden voor in den
lesfenaar legde, de andere gereed was, oiu dezelve er van
achteren weder uit to nemen - en vijf minuten daarna hadden kooper of dief en handlanger zich reeds verwijderd
eene wijze, die alle nafporing nutteloos maakte .

op

Men ziet, dat meescerftukken, als deze, alleen op de
hoogefchooJ der fchurlten geleerd worden . De beide volgende gevallen zijn minder- beftwdeerd .

(Het vervolg en Jlot

hierxa . )
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Y erfailles was op bet punt van gebrek• aan versch water
to krij ;gen, door bet van ouderdom verflijren der beroemde
Machine van Marly . NAPOLEON ontbood den eerften
Ingenieur, vergezeld van ee*ige geleerde Leden des Infti_
tuuts, en vroeg bun : Welk is bet beste waterwerktuig? Sire, dat bangt of van omttandigheden . - Hat is bier de
vraag niet. Welk is bet beste waterwerktuig? - Maar,
Sire, wanneer Natuur de beweegkracht verfchaft
at is mijne vraag niet . Wel'k is bet beste waterwerktuig?-Sire, bet vraagftuk in bet afgetrokkenebefcbotiwd, deftoommachine. - Maak mij eene ftoommachine, en laat mij er
niets meer van hooren .
De ftoommachine werd gemaakt , en kost 2,500,000 francs .
LENTEBESPIEGELING OP BET SLAGVELD VAN BERGERDUIN .

H ier, eenzaam aan den voet van Hollands duin gezeten,

Iran ilt der fteden praal,
Hoe luisterrijk en grootsch , verachten en vergeten
Niets, niets haalt bij den glans van lentes morgenftraal!
'k Beken, 't zou mij niet n n dan anderen bekoren,
Mogt ik, verrukt van zin,
Het daverend gebruis des zilvren Rhijns eens hooren,
Daar, waar hij in zijn' vat rolt van der Alpen tin .
Ook ik zou gaarne langs de welige oevers treden,
G:efierd met wingerdblad,
En, lang genoeg geprangd door grie-ven van 't tterleden,
Haar fmoren in den Rhijn, als in bet Lethe-nar .
Ook ik, die dikwerf dwaal in eeuwen lang veivloden,
Sloeg gaarne, in d'avondftond,
Aan Elves bloemenboord, op eene bank vau zoden,
Bij fomber peinzen, 't oog op menig' bouwval rond .
0 zoete huivering, die dan mij zou bevangen,
Wanneer ik eenmaal zelf
Een' ridderburg betrad met zijne aloude gang" ,
En helm en fpeer aanfchouwde in 't Gothisch zaalgewelf!
WA1 hem, wien 't gunstrijk lot met fchatten overlaadde,
En 't zalig voorregt fchonk,
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Dat hij, naar wensch en lust, zich in de froomen baadde
Van al 't verheven fchoon, wd r 't ook de ziel ontvonk'!
Maar, fchoon 't mijn lot niet werd, met ftapels goud re fpelen,
'k Zie dat gemis vergoed
Door 'c heerlijk lentefchoon, dat bier mijn oog magftreelen,
En in den boezem 't hart van zangdrift kloppen doer .
Ja, hij, die van zijn luit Ben' galm flechts mogt doen vloeijen,
Die 'r hart verheffen mag,
Zweeg in de lence nooit ; zij, zij blijft hem ontgloeijen,
Her zij ze aan Tiber hem of Amftel tegenlagch' !
Dezelfde zon verguldt den top der gindfche duinen,
Die de Alpenfpitfen fiery ;
Her bloemfiuweel en 't groen der flange eikenkruinen
Is bier zoo fraai als daar, waar Po of Seine zwiert .
Hoe plegtig fil is 't bier, bij 't langzaam avondvallen 1
Alleen de leeuwrik doer
De purpren wolkjes nog zijn liedren tegenfchallen,
Terwijl de zee her ftrand met filler baren groet .
Den zalige gelijk, die, bij bet blij herleven
In hooger, reiner oord,
Geen boei van fof meer voelt en vrijer rond mag zweven,
Door d'ongefchapen glans van 't eeuwig Licht omgloord,
Is 't, of ik 't voorportaal van 't Godspaleis daarboven
Met heilgen fchroom betrde ; 't Stemt alles bier de ziel tot Anken en tot loven ;
Want alles aemt bier zoete en fchaars gekende vrde .
Dek mij met uw gewelf van lispelende blAren,
0 fraai doorglinflerd bosch ,
Welks top in 't avondgoud , dat wegglimt in de baren ,
Als gindfche toren glanst, begroeld met ruigte en mos !
Eersaardig prijkt ze nog, uw torenfpits, o Bergen!
Der tijden form ten trots .
Zoo faren we op de rots, die 't zeenat kloek bleef tergen,
Slechts overfpat met fchuim, bij davrend golfgeklots .
O fprakelooze, die van vroeger tijd blijft fpreken,
En fom getuige waart
Van 't walmend bloed,dat gij deez' grond eens zaagt doorweeken,
Toen ge op her mulle zand de frijders zaagt gefchaard l
O ! als ik op u ftaar, en nog aanfchouw de blijken,
Die gij tot heden draagt,
Dan wordt door 't peinzen, dat bier duizenden van lijken
Verdwenen onder 't zand , mij huivring aaugejaagd .
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't Was hier, dat de achttiende eeuw, zoo bloedig in haar' avond,
Eer ze in den nacht verzonk,
Zichzely' gelijken bleef, en, als haar roeping ilavend,

Nog de aarde voor bet laatst een bloedig fchouwfpeltchonk,
Nog heugt bet mij , als kind, hoe ik , met luistrende ooren ,
Eens ftond op Amflels wal,
Om, aan mijns vaders hand, den donder aan to hooren,
Die Tangs dit flagveld klonk met daverend geknal l

Hier ilreden Rus en Brit met Gal en Batavieren,
Als leeuwen, om den krans
Van lauwren, die de kruin der dappren zou verfieren,
Die 't veld behielden bij zoo hagchelijke kans!

0 wijsgeer! die zoo gaarne, in diep gepeins verzonken,
Dringt in 't geheimenis ;
Ontraadfelaar ! ontfteek mij, door de heldre vonken

Van uw fcherpzinnig brein, een licht, waar 't donker is!

Hoe kon de Batavier zijn heldenbloed verfpillen

En .naast den Gauler ftaan?
Blonk hem dan in bet doel van dot vereenigd willen,
Door zinbedrog misleid, een betre toekomst aan?

Moest hij hier , met den Gal, de dapperen beftrijden,
Die traden op ons ftrand,

Om flaven van de boei heldhaftig to bevrijden ?
Moest hij door eigen bloed bezeglen eigen fchand'?
Los mij bet raadfel op der wondre wisfelingen
Op 't ondermaansch gebied!
Gij Loch llaat ga . den loop en zamenhang der dingen,

En fcheidt gewrochten van de werkende oorzaak niet .
Of zegt bet niets voor u, dot Bato's fiere telgen
Hier dapper, met den Gal,
Den Brit bevochten , die hun , op den grond der Belgen ,
Zoo kloek voltooijen hielp Buonaparte's val?

Niets , dot door ons de Rus , die hier zich zag beftrijden ,
Na weinig tijdsverloop,
Als middeloorzaak van bet einde van ons lijden,
Ja als verlosfer werd gehuldigd door Euroop ?

Niets, dot eens op ons erf met luister zou herbloeijen

Oranje's heldenftam ,
Met wien Oud-Nederland de welvaart weir zag groeijen

En in der flaten rij zijn' achtbren rang hernam?
Niets, dat men jublen zou aan IJ- en Amftel-itroomen,
Na naauwlijks zestien jaar,
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Bij d'aanbl k der Voriin, gekweekt aan Newa's zoomen,
Door wie zich Nasfau zag vermaagfchapt aan den Czaar ?
En gij, o twijfelaar ! die hoont den Albefchikker
'Door flelfels , die 'k veracilt ,
Gij ziet alleen de zon in 't morgenrood-geflikker,
Ik -- Hem , wiens enkle wenk 't Heelal heeft voortgebragr
Hem, die, fchoon ongezien, toch vaak duet zien Zijn' vinger,
Die werelden in 't ruim
Heenftrooit als dwarlend zand, maar ook den werelddwinger
Met al zijn magtvertoon wegblaast als ijde! fchuim, -Als fchuim, waarmde de orkaan fpeelt naar zijn welbehagen,
Wen 't zeenat kooks en bruist !
Of was 't Gods vinger niet, toen barre wintervl'agen
Den flaf ontweldigden san Bonaparte's vuist? Ja , 't is de vinger Gods , die volken duet herfijzen
En volken ondergaan !
Zijn Albeftuur, geftaafd door roerende bewijzen,
Doet vaak waarachtig heil nit blinde woede ontftaan .
Maar bij de tranen , die gewis om u bier vloten,
Van menig vriend en maag,
Pleng ik er op uwe asch, heldhafte landgenooten I
Ze ontwellen 't Hollandsch hart, dat'k in den boezem draag .
Ja, 'k wijd, o dappren! bier thans aan uw alter fchimmen
Zelfs mijn bewondering ;
Maar hooger, hooger nog zou die bewondring klimmen,
Sierde eereloof uw graf, dat met geen tijd verging!
lets anders was bet Loch, bij Quatrebras to vecbten,
Waar Nasfau's veldbanier
Aan d'ouden gloriekrans een' nieuwen krans tag hechten,
Die 't heldenhoofd omgeeft met een' benijden zwier !
Maar i als de lente zich met bloem en Ioof zal fieren,
En veer haar flille pracht
Mij toeft in deze ftreek, zal 'k uw gedachtnis vieren,
Schoon ik de zaak, waarvoor gij eerlijk ftreedt, veracht ;
En, met een voorgevoel van onverganklijk leven,
Zal 'k, bij de diepe rust,
Die op dit ilagveld heerscht, bet aardsch gewoel ontzweven,
Terwijl 1k de oogen vest op 's Hemels vredekust.
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13fittdnjes Rolling bid, geperst
Door dwazen read, in zijn Staten
't Trojaanfehe Paard, niet ingehaald,
Maar toeh, zijn endanks, ingelaten .
Bet Volk, dat Conflituties maakc,
Maar ze even iiandig weet to breken,
Schoon 't voor vermeende Regten ftrijdt,
Hoort noode vann zijn Pligten fpreken .
Bet vordert eerbied voor de Wet,
Maar weigert then aan zijnen Koning ;
Bet zweert aah Oppermagt den dood,
Maar tpeelt voor Dwlng'land in zijn woning.
En brengt bet zijnen Vorst een' groet,
Zoo fans fafon, gehuld in lotnpen,
Dan zit 's Volks Dienaar op den trtron,
De Majesteit verfchijnt op klompen I
Dus kwam ook 't Schoenenflikkers-gild
Onlangs zijn Konitlgin begroeten,
Met eigen felloenen In de hand
En elgen laarzen aan de voeten,
John Bull (had hij geen' witten voet,
De fouti4e fehoen fcheen hem to pasfen)
Nam ftraks het woord , op fermen todtl ,
Als was hij reeds de leest ontwasfen .

• Mevrouw!" (want Sire ging niec ann ;
Sirene kon hij ook niet zeggen)
• Mevrouw I" begon hij, ,, 'k heb een grief :
„ Gij moogt die, zoo ge kunt , wedrleggen .
• Bezie lees fchoenen van nabij ,
„ Dees voor de mans, die voor de vrouwen ;
• Gewast en vetleer, ftof, fatijn :
„ Waar kunt ge er fraaijer ooit aanfchouwen i'
(x) 4mflerdamfche Ceuradt van ra Mei 1:1L arc . Londen, 9 14bi t , . Eene
bezending der Schoenmakers van Bristol is deter dagen bij H . M. de Ko.
„ ningin in gehoor toegelaree gewo teen, em ; ingevolgt bast to kennen gegeven
• verlangen daartoe, hunne belgbgea in to brengeq . omrrenthet van lieverlede in
• zwang komen van bet g ebruik . o m oat fchoeifels van buitenlandsch njaakfel
„ de vobrktur boven de inlandfelie to geven . Als can bewija van hunne be.
• kwaambeid in bun werk, verroonden zij een dozija paten door hen ge• maakte fchoenen en laarzen, en sevens een p ;ar pantoffels, als ten gefchenk
„ voor Z. M. den Koning. Deze bezending is op bet minzaamst onrvangen
„ geworden door H . M . de Kouingin, die verklaatde bare verwonde .
„ ring niec genoegzaath to kunnen aan den dag leggen, dar de Engelfche
• vrouwen, nit een nietsbeduideud begrip van mode, de voorkeu konden
• geven son vreemde fchoeifels, terwijl men daarentegen buitensbands de Ea .
• gelfche fcboenen, om derzelver deugdelijkbeid, zoo zeer getrokken tag .
• Flare Majeateic beloofde, op de meest lf}ellige wilze, al den invloed van
" lug tuarbeck} to xifilaa aanwandcn, an dit gebruik to keen to pan,"

•
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• Wat bast bet ons ? De Franfche leest
• Is ook Oud-Eng'land ingeflopen ;
• En past de Drommel ons zijn' fchoen,
• Dan moet men 't met een been bekoopen .

• Ons kost bet daaglijksch brood ; en, kijk,
• Wij kunnen van den wind niet leven ;
• Wij vord'ren dus van u, Mevrouw,
• Dat ge uw clandifie ons wilt geven ."
De Koningin, in 't eerst onthutst,
Kwam nu een weinig tot bezinnen,
Keek onvrijwillig naar haar' voet,
En trok behoedzaam dien naar binnen .

Of zedigheid haar drijfveer was,
Dan wel de Franfche vorm van 't fchoentje?
Men zegt , dit Iaatfte, en dat zij 't deed
Uit vreeze voor John Bull's fermoentje .

• Mijn VriendenI" fprak ze, „gij hebt regt,
• 1k fta verbaasd : wat moet ik hooren !
• Verfmaadt men 't Britfche fabrikaat?
• Geen fraaijer kwam mij ooit to voren .
• Gaat been, gerust en wel to moe!
• Ik-zelve, 1k zal bier 't voorbeeld ftellen ;
• 1k duld geen Franfche fnede aan 't Hof,
• Opdat geen grief u meer moog' kwellen ." -„ Mevrouw !

gij

fpreekt gelijk betaamt ;

• Wij geven fchoenen naar elks voecen .
• Neem dees pantoffels voor uw' man,

„ En wil hem van ons alien groeten !"
De Koningin werd rood en bleek.
Wat moest dit fraai gefchenk beduiden?
Gold bet den Koning, of haar-zelv'?
Was 't meenens, of een fchimp dier luiden ?
Pantoffels zijn bet beeld der vrouw,
Die naar haar' wil den man doet wand'len :
Dat beeld, hem dus ter hand gefteid,
Was 'c ook een wenk, dat hij moest hand'len?
Of was 't een les van 't muitziek Volk,
Die 't zinnebeeldig wilde omfuij'ren,
Dat nu de Koningen voortaan
Op hunne muiltjes kunnen kuij'ren? . . .
Hij , wien de fchoen past, trekk' dien aan I
• Gij , geroepen tot regeren,
Vereert bet Volk, maar ftaaft de Wet I
Zoo zal 't de Wet en U vereeren .
Mei, 1835 .

J . W . IJNTEMA.
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Door

Onder

J . VAN DER HOEVEN .

(*)

de meest geliefkoosde denkbeelden der ware
menfchenvrienden beflaat voorzeker eene eerfte plaats dat
der trapswijze toeneming van het menschdom in ware
befchaving en in kennis , de zoogenoemde volmaakbaarheid van het menfchelijk geflacht . Een band van gemeenfchappelijke en vereenigde werkzaamheid verbindt
vroegere en latere geflachten ; de dwalingen zelfs van bet
voorgeflacht dienen tot waarfchuwing, en er wordt door
een voorzigtiger nageflacht eene vuurbaak opgerigt op
dezelfde klippen, waarop vroegeren omkwamen . Een
zelfiie gebouw rijst er op, waaraan duizenden werken ;
en , wat ook de hand des tijds verbreken moge, of de
adem der vergankelijkheid verfiuiven doe, op eene fteenrots gegrondvest, ftaat dat gebouw vast en veilig, en
wint steeds aan in omvang, in orde,, in ware fchoonheid .
Maar , is dit ook een droom , een waan , een ijdele
wensch ? Is het ook veelligt met de ondervinding, met
het getuigenis der gefchiedenis , met heilige waarheden
van de Godsdienst in tegenfpraak ? -- Wat anderen pier.
van denken mogen , wij kunnen er ons niet van overtuigen, dat het menfchelijke geflacht beftemd zou zijn,
in eenzelvigen kring zich oIn to wenden 3 en flechts zou
fcheppen om to vernielen , en vernielen om weder voort
(*) Uitgefproken in cene openbare Vergadering van bet
Departemenft Leiden der Nederlandfche pluishoudelj ke Most.
fchappij .
S 8
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to brengen . Het getuigenis der gefchiedenis fpreekt hier
luid ; en , zoo er al hier of daar ftilftand of teruggang
plaats heeft , zoo bet licht der befchaving zich van de
eene ftreek der aarde naar de andere verplaatfen moge,
dit apes kan ons de algemeene waarheid niet doen in
twijfel trekken, welke evenwel, dit erkennen wij gaarne,
zoo men haar misduidt of verkeerd toepast, tot vele ongegronde opvattingen aanleiding geven kan .
Van die vorderingen des menfchelijken geflachts leveren ons bovenal de natuurkundige wetenfchappen een
overtuigend voorbeeld op . De Nederlandfche Fluishoudelsjke Maatfchapp y , in wier eanzienlijke afdeeling, t e
dezer ftede gevestigd , ik thans de eer heb bet woord to
voeren, ftelt zich ten doel, om deze wetenfchappen op
de nijverheid toe to pasfen , en daardoor algemeene welvaart to bevorderen . Ik acht het daarom niet vreemd van
deze plaats , om in dit uur tot u to fpreken over de
voortrefehkheid van de hedendaagfche beoefening der

natuurkundige wetenfchappen . Wanneer ik uwe toegevendheid inroep,, M . H. , verzoek ik u ernflig, zulks
niet als cene gewone pli~tpleging to befchouwen ; ik gevoel levendig, hoezeer ik dezelve behoef. Niet gewoon in
bet openbaar to fpreken, zou ik ook thans den fchroom,
lien ik daarvoor heb , niet ter zijde hebben gezet, ware
bet Diet , dat vereerend, en dringend aanzoek mij bewogen had, eene proeve, althans van mijnen goeden wil, to
geven. Schenkt mij dan uwe toegenegene aandacht , die
ik van mijne zijac door geene langgerekte rede op de
proef zal flellen .

$efchouwen Wij in de natuurkundige wetenfchappen,
zoo als zij thans beoefend worden, haren grond/lag ,
hare leerw jze en hare toepasfinn. In al deze drie opzigten zal ons hare hooge voortreffelijkheid blijken .
De bron, waaruit onze kennis der natuur voortvloeit,
is waarnemipg . Hoe eenvoudig deze opmerking is, men
zou zich echter vergisfen, wanneer men meende, dat
hare waarheid altijd even levendig gevoeld was , en dat
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zj altijd tot rigtfnoer van bet onderzoek der natuurkenners had verftrekt. Er is een tijd geweest, toen men
niet uit waarneming , maar uit bet gezag van beroemde
mannen de kennis wilde afleiden , als ware hun door de
Godheid bet uitfluitend refit opgedragen, om hnnne oogen
en verdere zintuigen to gebruiken , en als ware bet overige menschdom flechts met die zintuigen begiftigd, om
bet werk van enkele menfchen , niet om de werken. des
Scheppers zelven to onderzoeken . Van dezen verkeerden
weg riep de onfterfelijke s A C o de geleerden terug ; en
inderdaad , hoe is op denzelven voortgang mogelijk 7
Even min als in afgeleide fpringfonteinen bet water hooger ftijgen kan dan bet ftaat in de hoofdbron, even min
kan zulke geleende kennis meer bevatten dan hetgeen
reeds vroeger bekend was . Wij ontkenneli bet niet, dat
velen nog niet geheel van then dwaalwdg zijn terugger
keerd ; men vindt nog menfchen, en men zal nog wet
altijd zoodanige vinden , voor wie bet licht , dat van de
natuur afftraalt , niet zoo bekoorlijk is als dat , hetwelk
door een blad papier , nadat bet onder de drukpers gelegen
heeft , wordt teruggekaatst . Maar bet zijn ook dozen
niet , aan welke wij den tegenwoordigen bloei der i
tuurkundige wetenfchappen to danken hebberi.
Doch bet is niet genoeg, dat men, de natulrr en hare
werkingen gadefla ; zullen onze waardemitigen werkelijk
leerzaam worden , dan verlangen wij in dezelve de hoogst
mogelijke naauwkeurigheid . Bet is deze naauwkeurigheid
der waarneming bovenal , waardoor de latere natuurkunde belangrijke vorderingen heeft gemaakt . Om een verfchijnfel naauwkeurig to kennen , moeten wij bet ontdoen
van al bet toevallige ; wij moeten trachten hetzelve naar
willekeur to wijzigen, en daaruit ontftaan de zoogenoemr
de proefnemingen .
Om dezelve to kunnen bewerkfelligen, heeft men verfchillende werktuigen uitgedacht . Door deze werktuigen heeft de wetenfchap vorderingen gemaakt , waarvan
de Ouden, die van dat hulpmiddel verftoken waxen,
zich geen denkbeeld konden vormen . Gaan wij toch de
Ss 2
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rij der natuurkundige werktuigen door , dan ftaan wij ,
bij eene gefchiedkundige befchouwing, verbaasd over den
nieuwen oorfprong van fchier alien . Welken invloed de
drukking der dampkringslucht op den toeftand der ligchamen uitoefent, kon men nit waarneming niet afleiden,
ten zij men de ligchamen ook zoo veel Inogelijk van die
drukking kon ontheffen ; en eerst in het midden der zeventiende eeuw vervaardigde 0 T T o V A N G U E R I C K E
de eerfte luchtpompen . - De waarneming leerde wel ,
dat de ligchamen door de warmte worden uitgezet ; maar
hoe kon doze uitzetting de maatftaf van den graad van warmto worden, zonder de uitvinding van den thermometer, die
eerst op het eind der zestiende eeuw plaats had, ja zelfs
zonder dat dit werktuig, door de gelijkmatige verdeeling
van eene tusfchen twee vaste punten in liggende ruimte ,
algemeen vergelijkbaar geworden was? eene verbetering,
die niet dan tot het begin der vorige eeuw teruggaat ,
en wvelke B I o T aan N E W T O N gelooft to moeten toefchrijven . - Welke denkbeelden kon men zich vormen
van hot wezenlijk weeffel van planten en dieren, welke
ontdekkingen doen in de gefchiedenis van derzelver wording en Gntwikkeling, wanneer niet de beperktheid van ons
gezigt geholpen word door bet mikroskoop , mede eene
uitvinding van lateren tijd, maar die tot op onze dagen
toe fteeds verbeteringen ondergaat , zoodat zich de grenzen van het heelal in de rigting der kleinfte ruimte fteeds
verder en verder voor den waarnemer uitbreiden ? -- Dat,
om van niets meer to gewagen, gewreven barnfteen kleine
ligchaampjes tot zich trekt, fcheen eene zonderlinge
waarneming, doch die op onze natuur- en fcheikundige
wetenfchappen zekerlijk buiten invloed gebleven zou zijn,
had men niet op werktuigen nagedacht, om die ver'fchijnfels to verfterken ; en echter de invoering van zoogenoemde electrifeermachinen in den werktuigkundigen toeftel der natuurkunde dagteekent eerst van bet midden der
vorige eeuw .
Van fcheikundige werktuigen behoef ik niet to gewagen ; want dat doze wetenfchap eerst in het laatst der
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vorige eeuw in hare grondilagen verbeterd en als op
nieuw gefchapen is, weet gij alien .
Wij zien derhalve de oorzaken blootgelegd, waaraan
de tegenwoordige toeftand der natuurkundige wetenfchappen deszelfs hooge voortreWelijkheid to danken heeft . Is
waarneming de eenige ware en zekere grondflag onzer
kennis in bet wijduitgeftrekte gebied der natuur , dan zal
deze kennis zich noodwendig moeten uitbreiden in dezelfde mate als de waarnemingen naauwkeuriger en veelvuldiger worden . Het gebruik van werktuigen opent eene
onuitputtelijke bron van kennis . Men vormt zich van
dezelve een verkeerd begrip , wanneer men .meent, dat
derzelver nut zich beperkt tot bet verzinnelijken van enkele natuurverfchijnfels, of tot bet doen van zoogenaamde proeven , die tot veraangenaming van natuur- en fcheikundige voorlezingen moeten dienen . Wij ontkennen niet,
dat er zulke werktuigen zijn , en wij zijn ver van de,
zelve alle als onnuttig en beuzelachtig to befchouwen ;
maar tot uitbreiding van kennis bij reeds geoefende natuurkenners dienen zij niet , en zij vertoonen ons daarenboven dikwerf de verfchijnfels met eene van hunne inrig .
ting afhankelijke onvolkomenheid, welke bij jeugdige aanvangers fomtijds wantrouwen in de waarheid , tot wier
bevestiging zij moeten dienen , kan opwekken . Men 'kan
het zelfs als een kenmerk der hedendaagfche natuurkunde
aanmerken , dat zij in dergelijke werktuigen armer is dan
die der vorige eeuw , en dat modellen van natuurverfchijnfels (vergunt mij deze uitdrukking !) sneer en meer
tot de gefchiedenis der wetenfchap beginnen to behooren .
Maar wij bedoelen hoofdzakelijk die algemeene werktuigen van waarneming of proefneming , welke ons de werking der natnur in verfchillende omftandigheden leeren
nagaan , en welke dagelijks tot nieuwe ontdekkingen aanleiding geven , van welke de eerfle uit'dnders dier werktuigen dikwerf geen denkbeeld hebben gehad . - Welk
gedeelte is er bijkans in bet wijduitgeftrekte gebied der
zuivere en toegepaste natuurkundige wetenfchappen, waar
men van den barometer en thermometer niet bet veel .
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vuldigst gebruik maakt ? Zij vergezellen den natuurkenner,
die der Bergen toppen beklimt, en dienen hem, om derzelver
hoogte to bepalen ; en , zonder die weinige kwik , in
een' glazen bol opgefloten , wat zon de onderzoeker
van het leven aangaande de eigene warmte der dieren ,
wat de onderzoeker van het zamenflel onzer aarde van
de warmte onder hare oppervlakte, van de gemiddelde
warmte der verfchillende landflreken kennen ? Heeft Diet
cene gelukkige en vernuftige aanwending van dit werktuig aanleiding gegeven tot eene hoogst eenvoudige wijze, om de mee_rdere of mindere hoeveelheid waterdamp
to bepalen, waarmede de dampkringslucht bezwangerd
is? -- Geheele hoofdflukken van onze natuurkundige
wetenfchappen danken hunnen oorfprong aan die eenvoudige werktuigen, en uit de zalen der natuurkundige
fcholen zijn zij als verhuisd in de talrijke werkplaatfen
van honderden verfchillende kunflenaars .
Maar wij noemden in de tweede plaats de verbeterde
leerv jVs, en denken hierbij vooral aan de eenvoudiger verklaringen, die in de natuurkundige wetenfchappen meer
en meer weld winnen . Eenvoudigheid, (bet was de
waarachtige fpreuk van onzen onflerfelijken B O E R H A Avi) eenvoudigheid is bet kenmerk der waarheid . En
gelijk bet ware eigenlijk alleen is, terwijl bet valfche
flechts fchijnt, zoo is ook elke onware verkaaring der
natuurverfchijnfels flechts waan en eene fchijngeflalte,
die bij helderder licht verdwijnt . Ik behoef uit de gefchiedenis der fcheikunde flechts bet phlogiston der Stahlianen to noemen,-hetwelk men meende, dat bij de verbranding der ligchamen en de zoogenoemde verkalking
der metalen ontfnapte , zoodat dit ligchaam de zonderlinge eigenfchap moest hebben van de zelfflandigheden ,
waarin hetzelve aanwezig was , ligter to maken dan zij
anders zijn konden ! Doch de dwaling, voor zoo ver zij
geleerde dwaling is, heeft Dog een wezenlijkerkwaad ten
gevolge dan loutere onkunde. Zij verttikt bet onderzoek , en wiegt den geest in Nap met eene fchijnbare
bevrediging van zijne zucht naar dieper inzigt . Waar
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men meent reeds gevonden to hebben, zoekt men hier ;
en is bet hieraan niet toe to fchrijven ; dat de ongerijtnd
lie begrippen eeuWen lang van geflacht tot gellacht zijn
voortgeplant, als ware bet ons ter waarfchuwing, da-t
niet alles voor zuiver goud to houden is, wat door hat
gezag der eeuwen als zoodanig geeikt is ? Watineer
SHAKE S P E ARE zijnen HAMLET deze woorden ifi
den mond legt : ,, Er zijn , 110 R A T i o , meer dingen
op aarde en in den hemel, dan waarvan in uwe wijsbegeerte gedroomd wordt," helaas ! dan mogen wij er Wbl
zuchtende bijvoegen , dat er in onze wijsbegeerte ook
vele dingen zijn, waarvan op aarde en in den hemel
niets to vinden is . Daar evenwel, zelfs in de verfietoew
komst , voor den beperkten mensch de kennis der natum
wel altijd ftukwerk blijven zal s zoo tneeten wij ons getroosten , dat er aan onze wijsbegeerte vele dingen onbekend blijven, die iii hemel en aarde beftaan, wanner •
zij zich flechts ontdoen kon van alles, war in hemel en
aarde niet beftaat .
Terwijl er duizend wegen zijn, die tot dwaling voeren , zoo is er flechts een weg , die tot de waarheid geleidt. Vanhier de veelvuldige verkiaringen der oude wijsgeeren , die bij bet licht van latere dagen als dwalingen
erkend zijn . Behoef ik hier to herinneren aan de flelling
van A R I S T 0 T E L E S, dat er ligte ligchamen waren ,
even gelijk zware , omdat fommige oprijzen ? Wanneer
er Nereiden waren, en zij vervaardigden eene natuturkunde volgens die grondftelling § gelijk T 0 a R I C E L L I
bet zich voorftelde, dan zouden zij veel, 't geen wij under de zware ligchamen tellen, ligt npemen , zoo als
was, hour, olie .
Het noemen van T O R R I C E L L I herinnert mij bier
aan die vrees voor bet ~rdel , waaruit de Ouden de were
kingen van zuigpompen en der bevels verklaarden, zoodat bet water, hoezeer anders niet geneigd om op to
klimmen , liever opklom , dan eene ledige ruimte over to
laten . Men had eenmaal in eenen tuin to Florence eene
zeer lange pomp vervaardigd ; toen men echter met ver-

6 16

OVER DR HEDENDAAGSCUB BEOEEENING

bazing zag, dat bet water flechts tot de hoogte van 32
voet to brengen was , vervoegde men zich bij G A L IL A E I , die, bet zij dan fchertfend , het zij om zich
van de vragers to ontflaan, tot antwoord gaf, dat de
natuur flechts tot de hoogte van 32 voet toe affcliuw
voor bet ijdel had ! Althans bet was voor bet vernuft
van zijnen grooten leerling T o R R I C E L L I bewaard, om
aan to toonen , dat kwikzilver in eene glazen buis , die
aan bet eene einde gefloten was, en welke daarmede was
opgevuld, nadat men de buis met bet geopende einde naar
beneden in een' kwikbak plaatst , niet hooger ftaat dan
omftreeks 28 duim, zoodat men zeggen moet, dat in
met kwik gevulde buizen de affchuw voor bet ijdel flechts
tot eene hoogte van 28 duim gaat ; ten zij men liever ,
met T O R R I C E L L I, de drukking der lucht voor de
oorzaak van beide verfchijnfels houden wil , zoodat de
boogte van water- en kwikkolom beantwoordt aan beider
foortelijk gewigt, d . i . juister gefproken, omgekeerd
evenredig is aan hetzelve. P A S C A L kwam op de geiukkige gedachte, om dezen itrijd to beflisfen door de
proefneming, of, bij verkorting van de drukkende kolom der dampkringslucht , ook de kwikkolom nederdaalt ;
en PERRIER beklom met TORRICELLi'S buis den
Puy de Dome, en zag op deszelfs top werkelijk de
kwik omtrent 3 duim lager ftaan . Van then tijd of was
er geen vrees voor het del meer in de leeritelfels der
natuurkundigen, en T O R R I C E L L I'S werktuig, de
reeds vroeger vermelde barometer, werd algemeen ingevoerd, om de veranderingen in de drukking der dampkringslucht op eene gemakkelijke wijze te kunnen waarnemen . In zijne vernuftige Gefprekken over de veelheid der Werelden, felt F O N T E N E L L E zich voor,
dat die oude wijsgeeren eene hedendaagfche tooneelvertooning bijwoonden, en in de Pariifche Opera F A eT O N naar omhoog zagen ftijgen, en dat zij de koorden,
waarmede hij werd opgetrokken, niet konden ontdekken,
noch wisten, hoe bet achter de fchermen gefteld was .
De een zou zeggen, bet is eene verborgene cigenfchap,
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die F A E T o N opheft . De ander , F A~ T 0 N beftaat uit
zekere getallen , die hem doen opftijgen . Wederom cen
ander, F A e TON heeft eene zekere liefde voor het bovenfte gedeelte van het tooneel ; hij is niet op zijn gemak, wanneer hij er niet is . Een vierde, F A e TON is
niet gemaakt om to vliegen ; maar hij wil echter liever
vliegen, dan bet bovenfce gedeelte van het tooneel ledig
laten ; en duizend andere herfenfchimmen meer , door
welke het to verwonderen is, dat de hooggeprezene Ouden niet finds lang hunnen goeden naam verloren hebben .
Eindelijk komen D E S C A R T E S en eenige andere latere
onderzoekers , en zeggen , F A ~ T 0 N rijst , omdat hij
met touwen getrokl en words , en omdat een gewigt,
zwaarder dan hij , naar beneden gaat . Zoo gelooft men
thans niet meer, dat een ligchaam zich beweegt, ten
zij het getrokken of voortgefluwd worde door een ander ; en hij , die de natuur zag zoo als zij is , zou als
't ware de inrigting zien van het tooneel achter de
fchermen.
Meent niet, dat door deze eenvoudige verklaring het
fchouwtooneel der natuur iets van deszelfs fchoonheid
of aantrekkelijkheid verloren heeft . Het is zoo , bij cene
tooneelvertooning zou het de illufie , gelijk men het
noemt, verftoren , wanneer men alles zag zoo als het
gefchiedt ; en hoezeer men weet , dat het geene wonderen zijn, men fchept vermaak in de begoocheling, en
laat het voor den werktuigelijken kunflenaar over , om
over het raderwerk en den geheimen toetlel na to denken . Maar in de natuur is het geheel anders . Hier
wil men geene begoocheling ; men zoekt waarheid . En
wanneer ons nu het naauwkeurigst onderzoek tot eene
fpaarzaamheid van middelen geleidt , waarvan men geen
denkbeeld had, wie zal zijne bewondering niet hooger
voelen opklimmen, als hij de vele en verbazend verfchillende uitwerkfelen ziet, die door deze eenvoudige
beginfelen en krachten worden to weeg gebragt ?
Inderdaad het is niet het aantal van bijzondere daadzaken alleen, het is dit zelfs niet hoofdzakelijk, 't
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welk den waren rijkdom der wetenfchappen uitmaakt .
Onze redelijke gepst vraagt naar eenheid ; en bet is in
geenen deele een kenmerk van 's menfchen beperktheid, maar
veeleer van zijnen voortreffelijken aanleg, dat hij algemeene begrippen zoekt door bet opfporen van betrekkingen en menigvuldige vergelijkingen . fs bet dan wonder,
dat verfchijnfels , die in 't begin , als enkele bijzondetheden , dikwerf zonder zamenhang met alle andere natuurverfchijnfels zich voordoen , veelal de zaden zijn
van allergewigtigfte en op de meest verfchillende befchouwingen invloeijende waarheden? Wij maakten reeds
melding van bet eigenaardig verfchijnfel, dat gewreven
barnfteen kleine , ligte ligchaampjes tot zich trekt . Eeuwen moesten er verloopen, eer men van dezelfde kracht,
die dat verfchijnfel to weeg bragt, zulke verbazende uitwerkfelen zag, dat men ze met den blikfem vergeleek,
tot dat F It A N I{ L I N'S ftoutmoedige hand bet blikfemvuur uit de wolken trok, om deze overeenkomst to bewijzen . Diezelfde electriciteit was bet , welke wederom
als een vreemd, op zichzelf flaand verfchijnfel zich bij
dierlijke ligchamen fcheen to vertoonen, toen GAL VAN I
zijne eerfte ontdekkingen deed ; maar v o L TA's doorzigt
zonderde bet toevallige van bet wezenlijke af, en leerde, dat
de werking alleen van de aanraking van twee ongelijkfoortige
metalen of ftoffen afhangt, dat de fpier daarbij flechts
als geleider befchouwd moet worden , en dat bet Galvanismus niets dan electriciteit was ; tot dat bet hem gelukte , de beroemde kolom uit to vinden , waardoor deze
electrieke verfchijnfels veriterkt werden , en waardoor ,
even gelijk door de in bet midden der vorige eeuw uitgevondene Leidfche flesch , de hevigfte fchokken konden
worden voortgebragt, met dat verfchil alleen, dat de
fchokken aanhoudend zijn, en niet, gelijk die der Leidfche flesch, plotfeling voorbijgaan . Het was de uitvinding der Voltafche kolom, met welke de negentiende
eeuw die fchoone rij van ontdekkingen opende , welke
tot op onze dagen niet ophouden . De fcheikundige werkingen van lien toeftel gaven tot de proeven van N l-
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o N aanleiding . Zij deden D A v Y bewijzen , 't
geen reeds L A V 01 S I E R'S genie had gegist , dat loot
zouten en aarden met zuu-roof verbondene metalen waren. 0 E R S T E D T ontdekte nu voor bet eerst den merkwaardigen invloed , die, door een' de beide polen der
kolom verbindenden geleidraad, op de magneetnaald wordt
uitgeoefend . Eene rij van nieuwe, electro-magnetifche
verfchijnfels werd bekend ; eene voorbijgaande magnetifche kracht wordt als door een' tooverfiag opgewekt ,
zoodat een ituk week ijzer, 't welk anders in 't geheel geen
aantrekkend vermogen uitoefent, nu eensklaps verbazende gewigten draagt ; en FARADAY leerde, omgekeerd,
in onze dagen, door de magneet zelve electrifche vonken en andere verfchijnfels voortbrengen . Wie ftaat niet
verbaasd, als hij deze volgreeks van ontdekkingen nagaat, die ik a hier met vlugtige trekken heb afgefchetst ? En nu keeren wij in onze gedachten terug tot
den barnfteen , waaraan T H A L E s , of wie bet dan ook
zijn moge , bet eerst bet vermogen van aantrekking opmerkte , en zien den eerften fchalm van eene onafzienbare keten !
Leert dit voorbeeld ons overtuigend den tegenwoordigen voortgang der natuurkundige wetenfchappen , bet
doet zulks vooral door bet verhand, hetwelk latere ontdekkingen in vroeger onzamenhangende daadzaken heeft
gebragt . En deze twee eigenfchappen zijn bet voornalijk , - eenvoudiger verklaring van de verfchijnfelen en dieper inzigt in den zamenhang tusfchen de onderfcheidene
werkingen der natuur, - waardoor zich de natuurkundige wetenfchappen thans meer dan qoit onderfcheiden .
Intusfchen valt bet niet to ontkennen , dat men zich ,
bij bet herleiden van verfchillende verfchijnfels tot Une
en dezelfde oorzaak, voor overijling hoeden moet, en
dat zelfs de latere tijden ons van deze overijling waarfchuwende voorbeelden opleveren . Wanneer gewigtige
ontdekkingen den toefland eener wetenfchap als herfcheppen, dan ontftaat een nieuw licht, hetwelk dikwerf zoo
helder fchijnt , als ware er nu geene duisternis meer .
C HoL S
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Latere ontdekkingen doen dikwijls twijfelingen ontflaan .
Heeft bet vorige licht iets van deszelfs helderheid verloren ? Voor zoo ver bet wezenlijk licht der waarheid
was , kan bet niet verloren hebben ; maar bet is alsof
de oogen, langzamerhand aan hetzelve gewoon geworden, nu, met behulp van dat licht zelve, fteeds fcherper en naauwkeuriger zien . Ik behoef hen, die met de
gefchiedenis der wetenfchappen bekend zijn , flechts aan
L A V 0 I S I E R'S ontdekkingen, aan de buitengewone
klaarheid van bet flelfel der grondvesters van de antiphlogistifche fcheikunde to herinrieren . Was bet niet
alsof alles ontdekt was ? De zamenftelling van alle zuren , de ware card der verbranding , de ademhaling, de
dierlijke warmte en wat al verder ! Of willen wij een
voorbeeld , dat in onze dagen valt ; fcheen bet niet alsof
de fcheikundige werking der Voltafche kolom overtuigend aantoonde, dat fcheikundige verwantfchap 66n was
met electriciteit ; en was men niet een nieuw tijdperk ,
dat van bet electro-chemismus , ingetreden , tot dat Ir AR A D A Y ook hier twijfelingen opperde , die aantoonden ,
dat men bet doel nog niet bereikt had ?
Ontleenen wij uit deze laatfte gedachte, dat bet doel
nog niet bereikt is, geene twijfeling aangaande den bloei
en de hooge voortreffelijkheid der natuurkundige wetenfchappen in onze dagen . Voortreffelijk noemen wij then
toef'and, M. H . , maar bet is in vergelijking met vroegere tijden ; want op bet uitgeflrekte gebied der natuurkundige wetenfchappen zijn wij nog flechts enkele fchreden voorwaarts gegaan . Ontmoedigend moge
deze gedachte voor ijdelheid en vadzigheid wezen , die
zich gaarne in bet bezit der wijsheid zouden wanen ;
bemoedigend is zij voor den waren onderzoeker , die,
overtuigd van bet onvolkomene aller menfchelijke kennis , de hoogfte beftemming van bet menschdom hier
op aarde in oefening der krachten en vermogens van den
redelijken en onfterfelijken geest gelegen acht .
Maar, zegt men veelligt , die naauwkeurige kennis is
voor den geleerde van beroep bewaard ; op bet gemeene
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leven en op de algemeene welvaart heeft zij geen' in .
vioed . Het getuigenis der ervaring zou deze (telling genoegzaam wederleggen , al ware hare ongegrondheid ook
nit overtuigend door uit den aard der zaak ontleende
redeneringen reeds vooraf aan to toonen . Wanneer toch
de natuurkundige wetenfchappen de grondflagen uitmaken
van alle onze kunften , waarbij wij de voorwerpen der
natuur naar onze behoeften gepast aanwenden , hare
krachten tot ooze bewerkingen bezigen, -- en bet is overbodig , nuttelooze bewijzen voor eene ontwijfelbare zaak
aan to voeren , -- wanneer dan de natuurkunde op nijverheid en welvaart in het algemeen invloed heeft, wat
dunkt u , M . H . , zal die invloed niet ruimer , niet
weldadiger zijn , hoe volkomener de wetenichap zelve
is, waarvan hij uitgaat? Maar ook het getuigenis der
ervaring fpreekt hier luid . Wanneer onze vaderen , die
v66r veertig of zelfs v66r dertig jaren geftorven zijn,
konden opzien uit hunrie graven , of andermaal deze
aarde betraden , zouden zij voor hunne verbazing naauwelijks woorden weten, wanneer zij niet flechts op onze
ftroomen de talrijke fchepen zagen , die de Ouden veelligt bezield zouden noemen , omdat zij door inwendige
beweging worden voortgeftuwd ; maar wanneer zij diezelfde, door den adem van waterdamp voortgedrevene ,
kielen ook de zee zagen ploegen , en , van den invloed
der winden onaf hankelijk , het eene werelddeel aan het
andere nader verbinden wanner zij dienzelfden damp in
onze fabrijken thans atgene zagen verrigten , 't geen
to voren door honderd menfchenhanden met groot tijdverlies moest gefchieden ; wanneer zij . . . . maar ik wil
thans niet herhalen , hetgeen de meesten uwer zich herinneren zullen gehoord to hebben , toen een onzer Medeleden , met rijke keuze van zaken en in levendige trekken , den voordeeligen invloed der natuurkundige wetenfchappen op de nijverheid affchetfte, als die haar van
aard hebben veranderd , haar hebben verbeterd en uitgebreid, en nieuwe bronnen voor de volksvlijt hebben
geopend .
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Doch niet tot de bevordering der nijverheid alleen is
de invloed der natnurkundige wetenfchappen beperkt ;
zij hebben eene ruimere toepasfing op alwat tot veraangenaming van bet leven , tot beveiliging onzer bezittingen behoort . Behoef ik andermaal van hot nut der afleiders to fpreken , die toch aan geene loutere gisfing ,
dat de blikfem een electriek verfchijnfel zijn kon, maar
aan dadelijke waarneming hllnnen oorfprong verfchuldigd
zijn ? Zoo er nog bewijzen voor hunne nuttigheid ontbraken, Doesburgs kerktoren zou in ons vaderland alle
twijfelingen kunnen wegnemen , als waarin to voren herhaalde malen de blikfem floeg en groote fchade aanregtte, maar die nu finds vijftig jaren door de zorg van
En ook in dit beK R A U E N H O F F beveiligd word.
langrijk werktuig bragt later tijd gewigtige verbeteringen
aan , zoo als bet beveiligen van hot onderffe , onder den
grond verborgene en aan bet gezigt onttrokkene gedeelte
des geleiders , door het inmetfelen in een iteenen , met
houtskool gevuld kanaal , waardoor voorkom-en wordt ,
dat bet beveiligingsmiddel, waarop men zich verliet, bedriegelijk en gevaarlijk zou worden . -- De Galvanifche
electriciteit gaf aan D A V Y een middel aan de . hand, om
bet koper der fchepen tegen de werking van bet zeewater to beveiligen, door bet in aanraking to brengen
met zink, tin of ijzer ; en dit zelfde middel bezigde hij
ook met good gevolg , om de ijzeren iloomketels voor
oxydatie en gevaarlijke afflijting to bewaren .
Hoe ka-n in Nederland iets , dat tot de zeevaart betrekking heeft , anders dan algemeene belangftelling wekken ? Onvermeld mag dan ook de ontdekking van B A RL o w niet blijven , om , door middel van eene ijzeren
plaat , de miswijzing van bet kompas , welke door den
invloed van bet fcheepsijzer veroorzaakt wordt , to vernietigen , waarvan de groote nuttigheid, vooral bij reizen naar de Noordpool , gebleken is . In elk fchip kan
bet ijzer, hetwelk zich op hetzelve bevindt, wat deszelfs werking op bet kompas betreft, als in ezn punt
vereenigd gedacht worden, zoodat men, aldaar een' ijze-
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ren bol van genoegzame grootte plaatfende, dezelfde werking op bet kompas zoude waarnemen, Os door de vereenigde krachten van bet fcheepsijzer op hetzelve wordt
uitgeoefend . Door eene achter bet kompas geplaatfte
ijzeren plaat wordt de magneetnaald nu blootgefteld aan
twee krachten van tegengeftelde rigting, welke men door
proefneming van gelijk vermogen maken , en alzoo de
aantrekking van bet fcheepsijzer bij alle rigtingen van
bet fchip nagenoeg vernietigen kan . -- Welke behoeften, eindelijk, zijn algemeener, dan die van zich tegen
de koude to befchutten en zich to voeden ? Maar welke
verpligtingen heeft dan niet het menschdom aan wetenfchappen , die ons leeren hier alles to befparen, die door
den invoer van meer voedende planten in den landbouw
den grond als uitgeftrekter maakt, en die een' RumFORD in itaat ftelden, om met weinige penningen armen to voeden, en om dus met geringe .middelen de weldaden uitgebreider en algemeener to maken ! -- aan wetenfchappen, die de lucht leeren zuiveren, zoodat de
vernielingen van den oorlog, bij opeenhooping van gekwetften en lijken in groote fteden, geene pestkoortfen
meer na zich flepen ; die bet onzuivere water drinkbaar
en helder maken, en het op lange zeereizen tegen bederf leeren bewaren ; die eindelijk de voor de gezondheid fchadelijke vervalfchingen doen kennen, waarmede
de hebzucht zich niet ontziet, zelfs de eerfte benoodigdheden des levens to vergiftigen ! -- Welke behoefte is
greeter en algemeener in liefchaafde landen, dan die van
bet vuur ; maar welke middelen heeft men niet uitgedacht, om desz-elfs werking, met befparing van brandftof , to vermeerderen ; en hoe nuttig is niet in onze
dagen de verwarming van groote gebouwen door warm
water, zoo wel in u-itwinning van onkosten, als in vermindering van bet gevaar van brand? Had men deze
wijze van verwarming meer algemeen ingevoerd , dan
zou waarfehijnlijk bet Engelfche Parlement zich niet beroofd hebben gezien van eene vergaderzaal , in welke
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oude herinneringen liefde voor oude en eerwaardige inftellingen konden opwekken of aankweeken .
Doch wij kunnen ons pleit voldongen achten . the
opmerking nog ten befluite. De weldaden, die de natuurkundige wetenfchappen aan bet menschdom bewijzen , zijn algemeen en blijvend. Niet tot een enkel
yolk beperkt, breiden zij zich over alle volken uit, zonder lets in waarde to verliezen ; en, welke menfchelijke
inftellingen obk verdwijnen mogen, zij blijven bell aan
tot de laatfte nakomelingen . Wat menfchelijke dwaasheid
en dwaling ook afbreken , wat de woede van verdoolde
volken ook vernietige, dit goede zaad wordt nooit verftikt,
maar draagt fteeds overvloediger en heerlijker vruchten . In
welk een fchoon licht verfchijnt ons, bij die waarachtige
overtuiging , de kennis der natuur ; en de namen van
FRANKLIN, RUMFORD, LAVOISIER, BER-

T H 0 L L E T, A A v v en zoo vele anderen, zijn bet niet
de namen van weldoeners des menschdoms ? Het is zoo,
M . H ., de beoefening der wetenfchappen vordert niet in
de eerfte plaats, dat men zich om nutrige uitkomften be .
kommere ; zij eischt waarheidsliefde , en bet is haar om
bevrediging van de zucht naar kennis , niet om voordeel
to doers . Maar wij moeten daarom niet meenen, dat of
cene afzonderlijke beoefening der wetenfchappen uit zuivere waarheidsliefde, zoo zij gelukkigen uitflag heeft,
ooit onvruchtbaar voor bet menfchelijk geluk wezen kan,
of dat eene echt wetenfchappelijke toepasfing op nuttige
kunften en bedrijven ooit den waren geleerde tot oneer
zou verftrekken . Gewoonlijk echter geeft de wetenfchap
flechts den eerflen wenk , en de uitvoering van bet ontwerp laat zij aan anderen over ; zij ftrengelt waarlijk den
algemeenen band, die menfchen aan menfchen bindt,
Reeds naauwer en vaster . Zoo heeft men bet gezien,
dat Dtuitfche geleerden, die veelligt nimmer een zeefchip
aanfchouwden , de zeevaartkunde verbeterden , en daarvoor door zeevarende Mogendheden beloond werden .
In eene welgeordende maatfchappij heeft de mensch

DER NATUURKUNDIGE WETS NS C HAPPEN .

626

in dezen toeftand van befchaving verfchillende kringen
van werkzaamheid . Het fchijnt wel, als had elk ilechts
zijnen akker to beftellen , en als waren die krin.
gen buiten aanraking, zoo lang niet eigenbelang ze verder uitzet en botfingen to weeg brengt ; - maar het is
flechts fchijn . Onwillends en onwetends bevordert elk ,
die met waren ijver en met goed verftand flechts zijn
eigen geluk wil bevorderen , tevens dat van anderen .
Door ijver en nuttige werkzaamheid van elk burger bloeit
de geheele Staat . Gelukkig hij, die dat regt gevoelt,
en die niet flechts onwillends en'tegen zijne bedoeljng
eenig algenmeen goed fticht, maar daarentegen, met verftandig overleg en wijze keuze, alles doet, wat menfchengeluk rondom hem kan bevorderen ! Gelukkig de
maatfchappij , waar kennis en wetenfchap, door vereenigde pogingen van alien , het beeld dragen der weldadige
zon , en , even als zij , niet licht alleen , niet warmte alleen , maar licht en warmte tevens verfpreiden !
UITTREKSEL UIT EENIGE BERIGTEN EN AANTEk:KENINGEN
OVER IJZEREN WEGEN, ENZ .

(Vervolg en Jlot van hl . 587.)
§ 9 .Toor enkel commerciEle belangen, fabrijken, bergwer_

ken enz . kunnen en moeten de ijzeren wegen zoo eenvoudig en oeconomisch mogelijk worden aangelegd .
Onderfcheidene ijzeren wegen, en bijzonder de zijtakken,
kunnen meestal geheel befpaard worden, wanneer de daarheen loopende flraatwegen gefchikt zijn, om door den Cordonfchen floomwagen , die ook op gewone ftraatwegen loopt,
bereden to worden . Hiertoe zouden de Hollandfche klinkerwegen (*) wel het beste gefchikt to maken zijn .
(*) De Heer R E I N H 0 L D heeft de Hollandfche klinkerwegen ook in Duitschland meer bekend gemaakt, in eene
door hem uitgegevene Verhandeling : Befchrerbung and Ab-

bildung einer Holliindifchen Klinkes jirasfe, mit Bemerkungen
fiber den Bau der Kunstflrasfen, deren Fahrbahn mit ZiegelJleinen befestigt ist , im 1 and 2 Hefte des 7 Bandes des Journals
fur die Baukunst von Dr . C R E L L E ; Berlin , 1833.
T t
MENGELW . 1835 . NO . 13 .
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S 10 . De bedoelde verbetering in de conitructie der fporen van gefmeed ijzer geeft ook nog een befparingsmiddel

aan de hand, om daarvoor hangende en Jlaande ijzeren bruggen to bouwen, die minder ijzer vorderen, dan de gewone
ijzeren bruggen, of om, bij de zamenvoeging van ijzeren
wegen met ftraatwegen, de op de laatften zich bevindende

bruggen to verlengen, en de beide wegen naast elkander daarover to kunnen leiden . De invoering van zulke bruggen ge-

looft men dat zeer N aan to bevelen . Voor den ijzeren weg

tusftheti Amflerdam en Keulen wil men ijzeren hangbruggen

over den Ifsfel, de -Lippe en de Roer vervaardigen . (*)
De verreweg geringere kosten van aanleg en onderhoud
van hangende bruggen, en de weinige zwarigheden, om ze

oak daar aan to leggen, waar de localiceit den bouw van
fteenen of houten bruggen hoogst moeijelijk en dikwijls on .
mogelijk maakt, doet aan de ijzeren hangbruggen in vele gevallen de voorkeur geven . Daar men nu de kettingbruggen ook zoo inrigten kan, dat de doorvaarc met ftaande
masten kan plaats grijpen, zoo zijn deze bruggen ook op
bevaarbare kanalen zeer wel aan to wenden . De vaste

bruggen van fteen en hout zijn, wet is waar, in vele gevallen enontbeertijk ; de groote kosten van fteenen, en de
geringe duur van houten bruggen, zijn • echter gewigtige beweeggronden, oni aan de ijzeren vaste of hangende bruggen, bijzonder voor de ijzeren wegen, de voorkeur to geven. Het is daarom dan ook, dat de ervarene en kundige

Nederlandfche Ingenieurs de ijzeren hangbruggen verkozen
hebben .

(j-)

§ ii . De bier in het algemeen aangeduide verbeteringen der

ijzeren wegen, Room . en vrachtwagens, en der bruggen,

hebben ten doel, eene aanmerkelijke befparing voor alle gevallen, eene vermeerdering van het gebruik, en dus ook
(*) Zie onder anderen over de hangbruggen : Ueber den
Bau der Hdngebracken von Eifendraht, naeh S T E V E N S 0 N,
SEGUIN, DUFOUR, NAVIER and andern, Von E . F . W.
B E R G , mit 7 Kup fertafeln . Leipzig , 1824.
(t) Men zie over de ijzeren bruggen : Theorie der Brackenbtigex
and Porfchhige zu eifernen Bracken in jeder beliebigen Crosfe,
vom Director G E O R G Ritter von Reuhenbach , wit 5 Kup-

fern . Manchen, 1833 . En over de vaste bruggen eene Verhandeling van Dr . R E I N H 0 L D : Beitrdge zur Beflimmung

der Hohe der CewalbJleine and der Sti rke der f derlager and
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der inkomflen, en eindelijk ook eene vermeerdering der veiligheid voor reizigers en goedereti dear to flellen . De Schrij .
ver vleit zich dan ook, dat bet goede, 't welk in zijne voorflagen mogt zijn opgefloten, zich befcheiden moge aanfluiten
aan bet goede, door andere zaakkundigen reeds gevonden,
waardoor de zaak zelve to vollcomener zal worden . De afbeeldingen en befchrijvlngen van een en ander kunnen bier
niet geleverd warden, en hij moat bet bj deze algemeene
opmerkingen laten berusten ; maar wanner deze of gene
Maatfchappij , ter befparing van aanzienlijke kosten bij den
aanleg van ijzeren wegen, hiervan werkelijk gebrulk mogt
willen waken, zoo is hij genegen, om, op daaromtrent
to kennen gegeven verlangen, deels teekeningen en befchrijvingen, deels modellen van genoedlde verbeteringen in de zamenilelling door deskundigen to doen vervaardigen , zich alleen
ee.n e billijke vergoeding van onkosten voorbehaudende.
De zaak is op zichzelve voor bet welzijn der handelvolken
van bet Europefche vasteland to gewigtig, om- de opmerkzaamheid der Vorften en volken to ontgaan, en am die der
kunstbeoefenaren in eenen wetenfchappelijken ed praktifchen
zin niet tot zich to trekken .
Leer, in Oostvriesland,

Maart 1834.

D. It I&LN140LD .
Wasferbau-Infpector', Rites
ter des Kiln . Niederl . Lowenordelss.

Konigl.

Mittelpfeiler grosfer masfiver Briicken , durch viele Beifptele
erlautert and ins befondere fur Praktiker gefammelt . Volgens BE LIDOR, PERRONET, GAUTHEY en RODER.
HET ONTWAREN .
Ken Cefprek .

(Vrij gevolgd naar bet Hoogduitsch van Dr. FR. THERE•
MIN' S Abendflunden, door AE'a . DES AMORIE VAN
DER HOEVEN.)

Heb aan der kranken veege fponde,
Als Jezus dienaar,, vaak geflaan ;
Dan goat ik balfem in hun wotide,
En wees hun nit Gods woord bet eeuwig leven aan .
Tt2
'k
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'k Zag dan, hoe angst en kommer weken

Voor blijde hoop op Hem, die met zijn bloed ons kocht ;
En . hoe hun blik nog van den dank won fpreken,
Dien mij hun mond vergeefs to flaamlen zocht .

Gij wilt mij danken ?
Hoort, gij vrome vrinden,
Die 's levens flrijd hebt doorgeflredn i

haar mogt vinden ,
0 zegt haar, dat ik altijd om haar ween !

Als ge in den kring der zaalgen

Z1• Gij hebt goed geflapen?
Hij. Zoo als nooit to voren! Ik geloof niet, dat ik zelfs
in de dagen mijner kindschheid zoo diep, zoo zacht, zoo
verkwikkend geflapen heb . De oude Vader - bet heugt u

nog wel - als hij 's morgens in de woonkamer trad, waar
wij hem opwachtten, dan plag hij op onze vraag : hoe hij

geflapen had? to antwoorden : Als een zalige ! - Als een
zalige - mogt ik ook wel zeggen - heb ik geflapen ; of
liever, ass een zalige ben ik ontwaakt . Ik gevoel een nieuw
leven in mij ; bet is, als had ik alle vermoeidheid, alle behoefte sin flaap voor altijd afgelegd. In mijne ledematen is
eene friscbheid, in mijne bewegingen eene gemakkeljjkheidl
Mij dunks, 1k kon vliegen, zoo ik wilde .

Zij. En bet bevals u hier in dezen oord?
Hit. Nu , ik moet zeggen , in menige fchoone flreek zijn
wij to zamen geweest, maar deze is dan toci uitnemend
en onvergelijkelijk fchoon . Welke boomen! Waarlijk, hemel_
hoog 1 Zij dragen bloefems en vruchten sevens . De takken
worden door den morgenwind bewogen , en bet klinkt daarbij
zoo liefelijk uit de toppen , alsof zij door een gansch heir

van gevederde zangers, welke ik echter niet befpeuren kan ,
bewoond waren . Achter de boomen verheffen zich bergen ,
wier verhevene gedaanten zich duidelijk in de reine lucht vertoonen ; en foms drijven wolken, met al de gloeijende klenren der rijzende en ondergaande zon geteekend , voorbij de

helling of boven de toppen dier bergen . Op den hoogflen
top, uit een melkwitten , doorfchijnenden, glansrijken nevel ,
verrijzen, naar bet mij voorkomt , de poorten , torens en paleizen eener groote, heerlijke Stad . Van diezelfde fpits ftroomr
een breede rivier, welke ik eer een zee zou noemen, en die
echter niet met optzettend geklater, maar met een zacht bar .
monisch geluid van de bergen affchiet . Wijd en zijd vallen
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de droppelen, die de boomen en bloemen befproeijen en eene
aangename koelte verfpreiden, die door de borst met wellust
wordt ingeademd. En dit perk hier, waar wij ftaan, wat
is bet vol en digt en met wonderfchoone bloemen bezaaid I
Wij wandelen er over, en echter buigen de grashalmen
en de bloemen zich niet onder onze treden . Eenzaam is deze
plaats , doch aan alle zijden openen zich de heerlijkfte ver .
fchieten ; de blik reikt ver en verder en de gezigtseinder
breidt zich ahijd uit :
ZiJ . Hebt gij dit alles dan reeds meer gezien , of ziet gij
het beden voor de eerfte maal?
Hij. Offchoon ik mij hier zoo regt to huffs gevoele, dti
alles een zoo bekend en bevriend voorkomen heeft -- nogtans, als ik her wet bedenk, dan moet ik zeggen : neen, nog
nooit ben ik hier geweest .
ZiJ. En bevreemdt het u niet, mij weder aan uwe zijde
to zien ?
Hij. Zijt gij bet dan niet altijd geweest i!
ZiJ. In zekeren zin wel, maari in een anderen niet . Uwe
oogen hebben mij finds lang niet aanfchouwd . Eens werd ik
uw gezigt ontrukt .
Hij. Ja, ik herinner mij . . . 't is als een duistere wolk,
die voor mijne verbeelding rijst . . . bange dagen , in waken
en weenen doorgebragte nachten ; -- maar, terwijl ik mij anders zoo gemakkelijk-in treurige gedachten en gewaarwordingen verdiepte, kan ik die thans niet regt meer vatten en gevoelen ; 't is of ze mij vreeind zijn geworden .
Zij . Denk aan den 3liten Julij .
Hij . Nu wordt mij alles helder . 't Was in den vroe.
gen morgen van uwen anders zoo vrolijken jaardag . Lang
hadt gij gekwijnd . Weken aaneen waren wij tusfchen hoop
en vrees geflingerd . Plotfeling overviel u eene doodelijke
zwakte. Gij gaaft mij uwen laatften affcheidsgroet . Met uwe
gij boogt het
ijskoude hand f1reeldet gij mij de wangen
:
gij
zijt
geftorven.
.
.
.
.
ftierft
.
Ja,
het
is
zoo
hoofd en
Zij . Ik ben geftorven, en zie ! ik leef.
Hij . Als gij geftorven zijt en ik u zie, droom ik dan
welligt ?
ZiJ . Gij droomt niet : gij waakt .
Hij . Of zijt gij mij van den hemel op aarde toegezonden,
opdat ik u voor een . korten tijd zou wederzien, om dan op
nieuw lange jaren achtereen uw verfcheiden to beweenen I

Ow
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Zu. Neen, thans fchelden wlj Met meer . Wel ben !k tot
u gezonden, maar niet near beneden op de aarde . Zie toch
eens goed rond ! Waar hebt gij op aarde ooit zulke boomen,
kulke bloemen, zulk een firoom gezien? Befchouw u zelveni Zorg en droefheid hadden uwe krachcen ondermijnd ;
thans zijt gij verjongd ; gij gaac niet, gij zweefc ; uwe oogen
zien niet flechts , zij zien onmetelijk wijd . Keer tot uw bin .
nenfle in : waart gij wel ooit zoo to moede als thans ?
H:j. 't Is daar binnen in mij , als een diep, onpeilbaar,
steeds bewogen, en toch kalm en effen meir . Ja, als ik om
mij been zie, als ik mij zelven befchouw, als lk een blik
fla in mijn binnenfte, als ik uwe hand de mijne voel drukken-- dan zou ik zeggen : 1k ben zalig ; ik ben in den hemel .
Z :j. Gij zijt bet.
Hij . Maar - dan moest ik geftorven zijn?
Zjj . Gij zijt bet . Hebt gij dan niet krank gelegen op dezelfde plek, waar ik geftorven ben, en waarheen ook gi
verlangdet gebragt to worden ? Heeft uw oudfte Zoon niet
dag en nacht, zonder van uwe zijde to wijken, u zoo trouw
en liefderijk opgepast? Hebt gij niet dag en nacht de blaauwe
oogen uwer oudfie Dochter open gevonden , waarin zij de
opwetlende tranen zocht terug to dringen? Heeft niet een
graauwe fchensering, een ondoordringbare nevel ten laatfle
ons dierbaar achttal, en al wat u omringde, aan uw gezigt ontrukc?
Hij. ik ben geftorven . Heer van leven en dood ! Op mijne
knieen dank ik U, dat Gij iets zoo groots ook aan mij volbragt, dat Gij ook aan m .ij bet onfchatbaar geluk en de hooge
waardigheid verleend hebt van geftorven, en zalig geftorven
to zijn . Gij weet, o Heer! hoe dikwerf dic oogenblik voor mij
ftond ; hoe dikwerf ik U gebeden heb, dat Gij zelf, daar ik bet
niet vermogt, mij daartoe wildet voorbereiden en mij een
zacbten, zaligen dood befehikken . Nu, Heer ! Gij hebt dje bede,
gelijk al de averige, verhoord ; Gij hebt U bier, als altijd,
heerlijk en boven bidden en denken genadig en barmhartig
betoond ! Hetgeen ik to gemoet zag, is nu voorbij, Ik heb ,
wel is waar, fchoon zelf geflorven, niet geleerd, wat de
dood eigenlijk is ; maar zooveel weet ik : de dood is zoet.
Gelijk men cen flapend kind uit de donkere kamer in den
fchoonen, vrolijken bloembof draagt, zoo hebt Gij mij van
de aarde naar den hemel gedragen.
Nu , Lieve ! bond mij
thans niet linger op.
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Zij. Waar wilt gij been ?
Hij . Kunt gij bet vragen ? Tot wien anders dan tot Hem?
Alles is bier fchoon en heerlijk : die boomen , die bloemen,
die heldere itroom, die liefelijke lentegeuren, die ons tegenwaaijen ; gij, uw bijzijn, waarin ik, na zoo lange fcheiding,
pa zoo vele tranen, mij weder mag verheugen . Maar dat
alles is mij niet genoeg . Hem zelven meet ik zien, Hij ma.4
zijnen hemel zoo fchoon opfieren als Hij wil, dat ftelt miu
niet fchadeloos voor bet Bemis van zijne tegenwoordigheid,
Het onmogelijke heeft Hij mogelijk gemaakt ; zoo lang, zoo
onvermoeid , zoo trouw heeft Hij aan mij gearbeid , dat ik
zalig heb kunnen worden . Reeds eer ik geboren werd , heeft
Hij zich mijner aangenomen . Waar is zij , de kleine aarde?
Daar wentelt zij zich
hoe ver van bier I in welk een
nevel gehuldl Ik zou niet gaarne daarop terugkeeren . En . . .
Hij is op die aarde nedergedaald, Hij heeft zijne heiligevoetftappen in haar fof gedrukt, heeft honger en dorst geleden
-- is geforven 1 Ach ! dat Hij mij vergunde, de diepte zij .
net lijdende en fervende liefde, den afgrond zijner doodsangfen to peilen ! Daar heeft Hij zich mij ten eigendom verworven, en opdat ik, zoo dt5tir door Hem gekocht, niet
weder zou verloren gaan , heeft Hij van mijne vroegite
kindschheid of zijne teedere liefdezorg onafgebroken aan mij
befleed . Veel van hetgeen Hij voor mij gedean heeft, wist
ik reeds , toen ik nog daar beneden was . Meer weet ik
thans ; nog meer zal ik later inzien, als wij alles met elkander befpreken . Thans echter heb 1k daartoe geen tijd . Het
hart klopt mij zoo hevig ; mijn borst hijgt van verlangen ; ik
moet tot Hem gaan ; ik moet Hem zien, Hem danken, als
ik nog in faat ben Hem to danken, als in de overweldigende blijdfchap ook bet gevoel van dankbaarheid zich niet
verliest .
Zij. Gij zult Hem zien, maar niet eer, voordat Hij zelf
tot u komt . Tot op then fond moet gij uw verlangen bedwingen, Ik ben u to gemoet gezonden, om u to zeggen,
dat dit zijn wil is .
H11. Nu eerst bemerk ik klaar, dat ik in den hemel ben want mijn wil voegt zich zonder tegenfreven near den zijnen . Ik zou gedacht hebben, dat bet volftrekt onverdragelijk ziju moest, Hem bier niet to zien . Ik dreag bet Wet
flecbts ; ik draag bet met blijdfehap . Iiij wil bet, ik wil
bet ook . lets anders fchijnt mij niet meer mogelijk . Zoo
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gemakkelijk badden wij bet daar beneden niet! -- Maar, inthen gij mij door Hem zijt toegezonden , dan heeft Hij ook
iyaarfchiinlijk met u gefproken ? Misfchien heeft Hij zich
reeds meermalen met u onderhouden ?
Zij . Reeds meermalen .
Htj . o Gij in nadruk zalige ! Kunt gij mij zeggen , hoe
g ij to moede waart, toen Hij de eerfle inaal met u fprak?
Zl!. Z6d als ik vervolgens seder keer geftemd was . lit
fpreek thans nog met u in aardfche taal ; daarin laac zich
zoo sets niet befchrijven .
Hij. Toen gij Hem voor bet eerst zaagt, hebt gij Hem
cpen terfond herkend?
Zrj. Terflond .
Hij. Welligt aan een glans, Iuisterrijker dan then van at
de Engelen ?
Zij. Hij heeft niet noodig zich met een glans to omgeven ; men herkent Hem buitendien .
Hrj. Meent gij , dat ook ik Hem terflond zou kennen ,
zonder dat mij iemand zeide, dat Hij bet was?
Zij . Uw hart zal bet u zeggen .
Hij. Hoe zal Hij wel jegens mij zijn , minzaam of geftreng? Als ik daar beneden in de donkerheid des aardfchen
levens met Hem fprak, heeft Hij mij dikwijls regt ernflig en
gefireng geantwoord .
Zlj . Dgar beneden moest Hij bet doen tot ons eigen welzijn. Hier is dat niet meer noodig ; bier behoeft Hij zijn
hart geen geweld meer aan to doen ; Hij kan aan zijne liefde
den vrijen teugel vieren . Zij is oneindig ; char konden wij
ze niet doorgronden, en bier eigenlijk even min .
Htj. Zijn er bier onder u verfchillende trappen van beerlijkheid en zaligheid ?
Zrj. Die zijn er, ja ! Doch daar de hoogften onder de
gezaligden ook alcijd de ootmoedigflen zijn , buigen zij zich
fleeds tot de laagften neder . En dat kan Hij bun niet weigeren, want Hij , die bovep alien is, is to gelijk de nede .
rigfle van alien . Zoo words bet verfchil weder opgeheven,
en wij zijn alien den in Hem .
Hij . Zie 1 ik heb dikwijls bij mij zelven gedacht : als 1k
flechts in den hemel kom, flechts niet onder de vijanden des
Heeren leven moot, in den hemel wit ik gaarne de laatfle
van alien zijn . Gij zoudt, zoo dachc ik, in veel hooger
fferen verwijlen, en onze kinderen ook, als zij de aarde
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verlaten hadden . Wanneer gij dan ook maar alle honderd
jaren dens tot mij nederkwaamt ; wanneer ik maar Uns in de
duizend jaren verwaardigd wierd den Heer to zien - mij
dacht : ik zou niets meer begeeren .
Zij . Stel u gerust . Wien Hij aanneemt, then neemt Hij
met eere aan . Weet gij niet , hoe Hij dat ons beiden door
zijn woord op eene zoo wonderbare wijze heeft toegeroepen?
Hij . We] weet 1k dat ; ook zie 1k, hoe Hij u met eer en
heerlijkheid heeft overladen . Tusfchen uw beeld in uwe
laatfle ziekte, dat mij thans duidelijk voor den geest flaat,
tusfchen die verwelkende bloem en dezen hemelfchen bloei
- weak een onderfcheid ! Neen ! dit rood op uwe wangen
kan niet verbleeken, dit licht uwer oogen niet verdonkeren .
Nooit kunnen de fporen des ouderdoms uwer gedaante worden ingedrukt . Z66 zult gij bier met mij wandelen ; gij zult
mij de heerlijkheid dezer hemelfche mooning toonen, en mij
ook tot de anderen geleiden, die mij dierbaar zijn.
Zij. Gij zult hen zien, zoodra gij den Heer hebt aanfchouwd .
I-LJ . Hoe fchoon was bet toch , ais wij voorheen den ouden Vader op zijn dorp bezochten ! Onze wagen hield flil ;
daar traden alien bet buis nit , en onder alien zochten wij
altijd bet eerst zijn dierbaar, eerwaardig gelaat . Hoeveel
fchooner zal bet zijn , hem bier wedr to zien ! Hij , wien
de geringfle vreugde met dankbaar gevoel voor den milden
Gever bezielde ; hij , die een grashalm bewonderde, die een
helderen zonneflraal lagchend toeknikte ; hij , die zoo gaarne
onder den flerrenhemel wandelde, en den Schepper van al die
werelden aanbad : vat zal hij bier gevoelen, waar de wonderen der Almagt open en ontfluijerd voor hem liggen! Hij,
die onophoudelijk in zijn hart den Heer voor zijne genade
dankte en voor de geringile verkwikking, die hem op zijnen
moeijelijken levensweg ten deele viel - welken dank zal hij
thaws zijnen Verlosfer betalen ! „ Wij zullen elkander wederzien" -- zoo fprak hij nog tot mij in zijne laatfle ziekte,
terwijl hij met al de kracht, die hem was overgebleven, mij
de hand drukte - „ wij zullen elkander vvederzien, en God
to zamen voor zijne genade danken !"
Zij . Weldra zult gij hem, weidra ook uwir Moeder zien .
Hi! . Mine Moeder, die mij zoo onuitfprekelijk beminde,
en dig ik niet gekend heb! Drie jaar was ik oud, toen ik
haar verloor . Zij lag to flerven ; ik fpeelde in den tuin voor
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bet huis . ,, War zal er van mijn arm kind worden ?" zou
zij toen gezegd bebben . Goede Moeder I Alles, was er
van een mensch worden kan, is van uw kind geworden -een bewoner des hemels . Door de genade des Heeren is her
gefchied, en ook door middel van uwe gebeden . Is her

niet zoo?
Zij . Zoo is bet . Ik heb dikwijls met Vader en Moeder
van u gefproken .

Hij.

Is

bier ?

Zu . Ja .
HiJ . Dar had ik niet gedachr . En toch - hoe kon ik
bet anders verwachten ? Ik zelf ben immers bier ! - Maar
de geliefden, die ik op aarde achterliet, zal ik tijding van
ben bekomen, of - verneem ik niets van hen tot op den

fond des wederziens ?
ZiJ . Deze vraag zult gij u zelven dadelijk kunnen beans,

woorden . Sla den blik derwaarts !
Hij . Ik doe bet ; maar ik zie niets .
Zij. Vestig uw oog nog larger op dezelfde plek - en

wil zien .

Ziet gij nu ?

Hij . Klaar en duidelijk. Welbekend is mij de plaats . Her
kerkhof is her, waar ik uw ftoffelijk overfchot ter ruste
bragt. De plek was mij zoo dierbaar ; dikwijls ging ik er
been, en biddend op uw graf hief ik de oogen opwaarts,
naar den hemel, waar wij thans beiden zijn . Onder fchoone
boomen en bloemen , dacht ik, zal zij daarboven wandelen ; onder boomen en bloemen moet ook hear ftoffelijk omkleed-

fel rusten . Zoo ontftond een bloembof en een haag, en al
her liefelijke, war her jaargecijde opleverde, verfierde uwe
laatfte rustplaats .
Zij . Ik wist her wel . Sia thans ginds een blik naar be-

neden . War ziet gij ?
Hij . Naast uw graf is een ander gedolven . De dear van
her kerkhof gaat open ; men draagt een doodkist ; ooze Kin-

deren volgen . Gij weent, mijne Lievelingen! gij weent zoo
bitterlijk? o! Kondet gij ons zien, gelijk wij u zien, gij
zoudt niet weenen, of bet moest van verlangen zijn . De
kist wordt in den kuil nedergelaten ; zij werpen er een handvoI aarde op . Nu is her graf digt ; daar rust nu mljn ftof
naast bet uwe . Goat been, lieve Kinderen! en een voorfmaak van den hemelfchen troost, then wij bier genieten,
verkwikke uw hart ! Keert jutusfchen dikwijls weder, en
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bezoekt bet graf uwer Ouders I Als gj dear went en bide,
willen w1j u omzweven, en u hemelfche gaven brengen van
den Heer. Wandelt steeds aan zijne hand 1 Hjj is een goede
Leidsman . Uwe Ouders hebben bet ondervonden . En eens
brengt Hij ons hier alien to zamen .
Zij . Amen ! zoo zal bet zijn .
Hij . Hoort gij die kianken? Wat is dat? Vreemd en
wonderbaer, als nit het bruifen der baren en liefelijke barpentoonen gemengeld, komen zij van giadfchen kant en rollen den hemel door . Hoor 1 ook van de andere zijde ten
hemelsch gezang, gansch verfchillend, maar even zonderling
en verrukkend . Wat is dat?
Zij . Het zijn Engelenkoren, die elkander op onmetelijken
afftand antwoorden .
Hij . Wat zingen zij dan?
Zij. Altijd ter eere van den Unigen, die de ftof oplevert
tot eindeloozen , eeuwigen lof.
Hij . Reeds eenigen tijd wandelt daar eene gedaante .
Zij . Befchouw haar van naderbij, en zeg mij, waarvoor
gij ze houdt .
Hij . Gij zult mij, daar ik pas aan de aarde ben onttogen,
eene aardfche , kinderlijke vergelijking wel willen vergeven .
Digt bij bet huis, waar ik geboren werd - gij weet bet,
offchoon gij toen reeds niet meer op aarde waart - had ik
ten hof geplant . Als dan de lente kwam, begaf ik mij in
den hof, en verheugde mij in den wasdom van mijn jong
plantfoen . Vele boomen waren daar, vele ftruiken, vele
bloemen ; ik kende ieder gewas ; ik had bet immers zelf geplant en verpleegd ; elk werd door mij naauwkeurig opgenomen ; en als bet regt liefelijk groende, heerlijk bloeide, itevig opwies - dan gaf mij dit een onbefchrijfelijke vreugde .
Zoo fchijnt mij ook gindfche Man de hovenier in deze be .
melfche dreven to zijn . Hij gnat daar been, zoo ilil en onmerkbaar ; maar men kan bet hem wel aanzien, dat alles hem
naauwkeurig bekend is . Naar alle kanten werpt hij een op .
geruimden , vrolijken blik , en hij fchijnt zich hier in deze
ganfehe fchepping regt •te verheugen .
Hoe ben ik tens.
klaps zoo vreemd to moede? Tot hiertoe was ik zoo kalm ;
niet dan zachte gewaarwordingen dooritroomden mijne borst .
Thans begins bet hier binnen to ftormen ; mijn hart klop.t en
jaagt ; mijn gezigt fchemert ; de hemel met al zijne heerlijkheid verdwijnt uit mijn oog ; ik zie flechts hem, heat alleen.
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Bijkans is het, of ik weder fmart gevoele ; maar in die fmarc
ligt eene hoogere zaligheid . Ik brand van verlangen om hem
to naderen . Ben bekende is bet zeker, en echter heb ik
hem nooit met ligchamelijke oogen gezien . Daar keert hij
zich om ; hij ziet ons aan . Hij fchijnt zich over ons to verblijden . 't Is of een vreugdetraan in zijne oogen glinflert.
Ik kan mij niet ]anger bedwingen ; ik moet hem tegenfnellen ;
ik moet hem zeggen , dat ik hem lief heb , zoo als ik nook
lets heb bemind . Hij heft de handen op - hoe? In de
handen een lidteeken ; nit her lidteeken een fchitterend licht ?
Ja, dat zijn ze, dat zijn de doorboorde, zegenende handen!
Hij zegent ons ! Diep in mijn binnenfte voel ik zijnen zegen . Thans weet ik, dat ik in den hemel ben ; thans weet
ik , dat HIJ bet is .
Zg . Ga - ga tot Hem!

SULTAN

(Naar

F 0 N T A N I E R,

MAHMOUD .

vorigen Franfchen Conful to Trapezund.)
Vois l'homme en Mahomet !
VOLTAIRE .

Omftreeks bet midden van 1830 fcheepte zich de Heer

F O N-

weder naar Kon/lantinopel in . Sinds zijne afwezigheid waren er weinig veranderingen in de hoofdftad des Turkfchen rijks voorgevallen . De door den Grooten Heer ingevoerde hervormingen hadden alleen de kleederdragt zijner
onderdanen ten doel gehad, en deze werden daardoor in her
belagchelijkfte yolk verkeerd . De kostbare, ruime klceding
en her fraaije hoofddekfel gaven den Turken een ernstbaftig
voorkomen , en bedekcen hunne ligchaamsgebreken , zoodat
zij zelfs voor een fchoon menfchengeflacht doorgingen . Maar
naauwelijks hadden de buis, de Kozakkenbroek, de roode
routs en bet zwarte fchoeifel de oude dragt vervangen , of
de begoocheling nam een einde , daar zij thans niet meer
hunne kromme beenen , hunne vlechten en de magerheid bunner domme aangezigten kunnen verbergen . Deze treffelijke
herfchepping hebben zij hunnen Souverein to danken, die voor
zichzelven daarin zoo getrouw voorgaat, dat zijnen onderdanen geene oorzaak van bekiag overblijft . F 0 N T A N I E R
T A N I E R
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trntmoette hem , toen hij ult de Moskee van Therapia kwam ;
hij zac to paard, en droeg een' appelgroenen rok, overdadig
met gouden boordfel bezet, omtrent gelijk eene liverei bij
ons ; zijn baard, to voren lang en zorgvuldig gekamd, had
pas een' duim lengte, en geleek then van een' galeiboef, die
zich niet kan fcheren ; op zijn hoofd de algemeen ingevoerde
roode routs , waarvan een gouden eikel afhing. Dus reed
hij, door twee Ministers vergezeld, door eene dubbele rij
foldaten , welke de Keizeriijke Garde verbeeldden , en onafgebroken liou ! hou ! fchreeuwden , terwij i zij bet geweer prefenteerden . De Sultan wierp regts en links een' vrij dommen
blik , en in zijne matte gelaatstrekken waren fporen van ongerustheid en losbandigheid kenbaar .
Om den roem eens hervormers to verwerven ; is bet niet
genoeg , dat een Vorst bet kostuum zijner onderdanen verandere ; dat hij hen naar deze of gene mauier late manoeuvreren : hij moet inzonderheid daarnaar ftreven , om in de
onderfcheidene takken des beftuurs en des refits verbeteringen in to voeren. In dit opzigt is men in de zeven jaren,
federt de Tanitfaren uitgeroeid werden, eer achter_ dan voorwaarts gegaan . Men heeft gewaagd van talrijke hindernisfen,
van verflaafde gewoonten, van godsdienftige vooroordeelen
enz . ; maar bet yolk is niet in ftaat, der regering eenigen
tegenftand to bieden , en bet hing flechts of van des Sultans
wil, elke nuttige inrigting, naar zijn welbehagen, in to voeren. Van de ,Tanitfaren alleen had hij eeneoppofitie teduchten, die thans vernietigd is . Nooit werden de firmans der
Porte ftipter volbragt ; maar deze hebben nog altijd gees
ander doel , dan geld of to perfen , de eene of andere monopolie to verzekeren, een of ander ligchaam of bijzonder perfoon in deszelfs voorregten afbreuk to doen . Had men verbeteringen bedoeld, deze zouden den bijval der ganfche bevolking hebben weggedragen . De Sultan heeft, wel is waar,
eene Ridderorde ingefteld , welke men eerekruis noemt ; maar
bet woord eer, en bet bij ons daarmede verbonden denkbeeld, zijn den Turken to eenemale vreemd.
De bijzondere leefwijze van M: A H M o u D heeft nog minder
loffelijks , dan zijn openbaar leven . Als Moslim moet hij
zich fpenen van alles , wat de zeden en de Godsdienst zijner
onderdanen kwetst . De Koran verbiedt wel ftrengelijk de
dronkenfchap : bet is algemeen bekend, dat zijne Hoog .
heid zelden nuchteren is . De Koran verpiigt tot huifelijke
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deugden en aartsvaderlijke zeden : finds drie jaren huist de
sultan Wet sneer met zijne vrouwen en is van ligtekooijen
Otngeven . De vertrouwelijke omgang met Ongeloovigen is

verboden : de Sultan ziet hen dagelijks . Geeft hij den vreem-

den Gezanten een feest, dan verfchijnt hij, wel is waar,
incognito ; maar naauwelijks zijn de gasten vertrokken, of hij
laatGriekfche danferesfen tot zich komen, en geeft zich over
aan de fchandelijkfte ontuchr . Eindelijk, en dit is in de oogen
der regtzinnige onderdanen niet eene zijner geringite overtre-

dingen, hij brengt den meesten tijd met visfchen door aan
de baai van Therapia, waar hij in bet midden van Grieken,
Armeniers en Franken zijn' hengel uitwerpt . Bij de Turken
is de meening beerfchende, dat den Christenen drie dingen bijfonder eigen zijn : zich dronken drinken, varkensvieesch

eten, en gemeenfchap van vrouwen. Vanhier hunne verachting van de Christenen ; en die verachting valt natuurlijk
op bun Opperhoofd terug, daar hij hen in zoo vele opzigten
naaapt.
De gedragingen der Ministers, die den Sultan omringen,

zijn geenszins gefchikc, om der regering achdng to verfchaffen. Men dwaalt, wanneer men meent, dat bet Ottomannifche
rijk door Ministers beftuurd wordt, wier werkkring naauwz
keurig is bepaald, en die hunne departementen naar hunne
Inzigten kunnen leiden . Het Ministerie is niets anders dan

eene familieregering, op den Swat toegepast . Op gelijke
w1jze is de Divan zamengefteld. 't is dus klaar, dat de Ministers geenerlei zelfilandigheid bezitten ; terwijl hunne magt
Been' anderen ileun heeft, dan de gunst van hunnen Heer,
meestal ten koste van die des yolks .

De vreemde Diplomaten poogden de welwillende gezind-

heid der Porte aan de bevordering der befchaving dienstbaar
to waken . Elk hunner wilde daarcoe medewerken, en zich

tevens daardoor invloed bezorgen ; alien beijverden zich, hunne
dienflen aan to bieden . De Italianen leverden muzijk ; de
Franfchen boden zich san tot bet onderwijs der jeugd ; de
Engelfcken kwamen met hunne floombooten ; elk beval zijne
gunftelingen aan . Officieren van elk wapen, van elken land-

card, fpeeulanten van velerlei foort kwamen bijeen. Aan
Memorign over allerlei onderwerpen, aan ontwerpen voor
allerlei inrigtingen was geen gebrek . De Taeken namen al
deze voorflagen aan, welke fomwijlen tot den . Sultan zelven
kwamen ; maar heimelijk fpotteden zij onder elkander met
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dezelve, en geed van die alle kwam tot fetid . Na vele ver.
geeffehe pogingen gaven de ongeroepene raadgevers hunne
hervormingsontwerpen eindelijk op . Onder de vernuftige mid .
delen, welke men aanwendde tot befchaving dezer Barbaren, behooren almede de feesten, welke men bun gaf . De
Britfcke Gezant was de eerfle , die op dit denkbeeld viel
hij noodigde de Heeren bij zich op een Engelsch fregat.
Generaal G U I L L E M I N o T volgde diens voorbeeld, en was
to dier gelegenheid bijkans in uiterst bedenkelijke ongelegen .
held geraakt met den Minister van Buitenlandfche Zaken .
Deze, namelijk, was een klein, gebogcheld man van een
gemeen voorkomen . Verpligt een feest bij to wonen, door
Ongeloovigen gegeven, hetwelk hij beneden zijne waardigo
held achtte, begaf hij zich eerst naar zijnen Apotheker,
waar hij bet middagmaal hield , nam vervolgens , toen bet
donker werd, eene kleine fakkel, en wilde nu, zelfs door
geen' bediende vergezeld , bet H6tel des Franfchen Gezantfchaps binnenfluipen . Dit beet in Turkije quisli, dat is
incognito uitgaan, gelijk men eene kroeg of een verdacht
huis bezoekt . Ongelukkig zag een bediende zijne Excellentie voor een' gaauwdief aan, en joeg hem de deur ult .
Maar de Generaal vernam zulks nog bij tijds, haalde den
Minister in, en geleidde de doorluchtige gebrekkige perfonaadje, als in zijne armen, binnen .
Men moest toch eindelijk inzien, dat met zulk een' Monarch en zulke onderdanen niets is aan to vangen . Men
werd overtuigd, dat alle bewijzen van achting, welke zij
zich verwaardigden den Vertegenwoordigers der Etsropefehe
Mogendheden to geven, geen ander doel hadden, dan gefchenken to bedelen, en dezulken to vleijen, die bun vrees
Inboezemden . Het eenige voordeel, hetwelk de vreemde Ge .
zanten nit dit alles trokken, was , dat zij hunne lieden leerden kennen .

OUDE WONDERHOVEN EN NIEUWE GAAUWDIEYENPRAKTIJK .

(Vervolg en

floc

van bl. 602.)

Wij bevinden ons in een theatre op de boulevards . Op eene
der dwarsbanken bij bet orchest zit een dik, rond o glimlagehend man . Geheel zijn voorkomen verraadt aan het geoe-
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fende oog van den Parffzenaar iemand, die onder de landlieden to huis behoort . Alles is voor hem een onbekend genot .
Het melodrama roert hem, en doet een' traan aan zijn oog
ontroilen . Hem behaagc voorts alwat hem words aangeboden, zoo als oranjeappels, limonade, bier, taartjes , gebraden appelen, zelfs bet Magafin pittoresque en de avondbladen
van verfchillende foort - hij geniet, men kan bet hem nanzien, met de gretigheid van eenen nieuweling . Alles verrukt
hem, bet parterre en de loges , de gordijn en bet tooneel ,
en hij Nat zijue vergenoegde blikken overal in den fchouwburg ronddwalen . Nu bemerkt hij in de benedenfte loges twee
heeren en eene dame, welke hem zeer vriendelijk groeten .
Eerst meent hij , dat hij zich vergist ; want hij is een vreemdeling in Parijs , hij kent niemand , en herinnert zich ook
niet, deze aangezigten ooit onder zijne bekenden aanfchouwd
to hebben . Evenwel kan hij eindelijk niet meer twijfelen, dat
de vriendfchapsbetooningen en groeten hem gelden , daar dezelfde buigingen en gebaren berhaald worden, zoo dikwerf
hij daarheen ziet . Ilij beantwoordt dezelve alzoo beleefdelijk ; want de man nit de provincie zou om niets ter
wereld ongemanierd willen fchijnen in de groote wereldhoofdflad . Voorts geeft bij met veel welgevallen zich over aan
zijn knnstgenot, tot bet einde toe, waarbij bet zoo tamelijk
hint, ja omtrent middernacht wordt . De nieuwe vrienden hebben onzen man niet vergeten . Terwijl deze Tangss de boulevards naar zijn logement gaat , ziet hij eensklaps zich aangehouden door de drie perfonen, welke hem gedurende de vertooning reeds met de teekens hunner vriendfebap verrast hadden . ,, Hoe gelukkig zijn wij , waarde neef, u eindelijk aan
to treffen! Onder bet fpelen was bet ons niet mogelijk, bij
11 to komen, en bij bet uitgaan hadden wij u uit bet oog
verloren ." - „ Maar, Mijne Heeren . . . ." - „ Hoe lang
zijt gij reeds in Parijs, en waarom hebt gij ons nog niet bezocht2 Hoe vaart de waarde familie? Waar hebt gij uw' intrek genomen ?" En nu volgt nog een ilroom van vragen,
die alien de hartelijkfle blijdfchap over bet wederzien van een'
waarden bloedverWant fchijnen aan to duiden . De drie perfonen roepen als uit Unen mond : „ Herkent ge ons dan
niet ? Laat ons u omarmen !" Zij vallen to gelijk hem om
den hats . ,Ach, Mijne Heeren!" berneemt devreemdeling,die
door zes armen bijna verflikt words, „ bier heeft zeker eene
misvatting plaats ; ik ben niet degeen, then gij meent ." --
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„ Hoe) . . . . In dit geval moeten wlj u om vergiffenis vraVerdwenen
gen , u zoo tang opgehouden to hebben ." zijn de nieuwe vrienden . Terwijl de vreemdeling hen verwonderd naoogt, fchemeren hem de oogen . Werktuigelijk
grijpt hij naar zijn' bril - hij is weg ; de vrienden hebben hem

then ontflolen , omdat de glazen in goud gezet fchenen . De
beftolene troost zich daarmede, dat de dieven gefopt zijn ;
want de bril was van geel koper. Maar nu zoekt hij zijne
fnuifdoos, die werkelijk van goud is ; ook deze is, helaas!
verdwenen .

Er is een punt in Paris, van waar men wel een panorama

van deze groote, woelige Clad zou kunnen teekenen - de
Pont-neuf. Zeker fpreekwoord zegc : „ Men gaat niet over
den Pont-neuf, zonder een' fchimmel (peard van de ftedelijke

wacht), een' geescelijke en een' foldaat to ontmoeten ." Dit
fpreekwoord is waar, doch zeer onvolkomen . Op hetzelf-

de hebben nog twee kiasfen van menfchen aanfpraak, namelijk de openbare meisjes en de bedelaars . Zonder dezelve

ware de Pont-neuf even zoo min, war dezelve inderdaad is,
als zonder zijnen H E N R I IV. Daar er niets ter wereld wordt
gevonden, dat niet op den Pont-neuf to zien ware, kunnen

wij er op rekenen, ook hier overblijffelen van de oude won .
derhoven to zullen zien . Eene onlangs voorgevallene gebeur-

tenis heeft de herinnering daarvan verlevendigd . Ik fpreek
flechts van een enkel geval ; want wie zou ze allen kennen 2
Bij her opgaan der brag, aan den kant der Louvre, daar,
waar de menigte der voetgangers bet meeste gedrang veroor-

zaakt, lag een arme kerel, vol builen en wonden, krank en
afgemat, klagende en kermende, buiten flaat om verder
voort to komen . Alle plagen fchenen over hem uitgeftort to
zijn . Offchoon nu her publiek in her algemeen aan menfchelijke ellende, zelfs in de afzigtigfte gedaanten, gewoon is en
daarbij ongevoelig blijft, zoo konden toch velen deze overmaat van lijden niet zonder innige roeriug voorbijgaan . Menig penningsken was reeds in den hoed des ongelukkigen ge-

vallen, wanneer een oudachtig beer door den kring der omftanders heendrong . Hij was in her zwart gekleed , had een
zacht, goedaardig uitzigt, en fcheen een dorpgeestelijke uit

den omtrek van Paris to zijn . Zoo veel ellende trof zijn
medelijdig hart, en hij herinnerde zich de geboden des Christendoms .
Doch op her oogenblik , toen hij den kranken
eenige ftuivers geven wilde, hield een der omitanders, een
NE$GELW .
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man nit de geringe klasfe, hem terug, en zeide : „ Gelooft
gij bier een' werkelijk kranken voor u to hebben 2 Houdt gij :
datgene, wat gij daar op zijn ligchaam ziet, voor ware wonden en zweren ? Meent gij , dat deze mensch inderdaad zoo
zwak is en niet gaan kan? Dat is alles leugen en bedrog -alles kunflige misleiding . Ik verzeker u, deze man is even
zoo min krank, als gij en ik -- hij kan even zoo goed gaan,
als w1j alien, die bier rondom hem ftaan . Om bet u to bewijzen, zal ik hem fpoedig op de been helpen . Met uw
verlof, Eerwaardig Heer ! . . . . " Met deze woorden grijpt
de fpreker den rotting van den Pastoor, welken deze hem
gewillig overgeeft ; en nu begint de onbekende man, in fchijn,
geweldig op den kranken los to N an, die plotfelijk zijne
kracht wederkrijgt, opfpringt, en den flaanden perfoon aan_
valt, op de vlugt drijfc en nazet . Maar de rotting met den
gouden knop, bet eerwaardige erfituk, nog van den grootvader herkomftig?
Verfchillende aandoeningen volgden elkander op bij den geestelijke -- medelijden en erbarmen, verbazing, verontwaardiging, hartelijk lagchen, ongerustheid, vreeze, ongeduldig verlangen, eindelijk laid klagende wanhoop, daar hij vruchteloos naar het terugkeerett
van zijnen zoo veel vermogenden wandelftok bleef wachten .
De beide bedriegers, de kranke en zijn heelmeester, waren
verdwenen, om waarfchijnlijk den gemaakten buit to deelen .
Van de menigvuldige kunitenarijen, welke de lagere Par#
fche nijverheid ultoefent, om eene meer evenredige verdeeling der geluksgoederen to bewerken, wit ik nog een enkel
voorbeeld bijbrengen . Gedurende de julij-dagen van bet vorige jaar was er wederom een grout zoogenaamd volksvermaak in de Champs Elyfees . Het is treurig to zien, waarmede bet goede yolk zich vermaken moet . Eenige dier fpelen fchijnen meer met de befchaving der Middeleeuwen overeen to komen . Datgene, waarvan ik fpreken wit, zal ech.
ter eene uitzondering moeten maken ; want men vindc bet
bij alle ftanden in bet Parijfche leven als to huis . In een'
grooten kring, meerendeels door landlleden, foldaten en jonge boerenmeisjes gevormd, zag ik eene vrouw, welke op
een' ftoel ftond, en, door middel van een' langen fpreekhoorn of fpreektrompet, met een trechtervormig benedeneinde , eene hupfche jonge boerin lets in bet oor fluisterde . Het was eeue waarzegfter, die, in plaats van den Delphifchen drievoet, een' gewonen matten ftoel be'klommen had,
zoodat de boerin, met den trechter au bet oor, de gthei-
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ntenisfen nag altijd als van boven vernam . Ik befchouwde
dat fpel langen tijd . Opmerkelijk kwam mij inzonderheid voor
de ernst en belangftelling, waarmede een ieder pond to kijken . Ik nam de gezigten van de verzamelde menigte op geen fpoor van fpotternij, geen gelaacstrek, die twijfel of
minachting aanduidde ; alles was aandacht en oplettendheid .
Om zich hiervan to overtuigen, behoefde men flechts acht
to geven, met welk ongeduld ieder bet oogenblik to gemoet
zag, wanneer de beurt, am zijn geluk to vernemen, aan
hem zou komen . Zijn her mansperfonen, deze nemen eerbiedig den hoed of, trekken den zakdoek uit, om zich her
zweet van her voorhoofd to wisfchen, en luisteren dan met
open oor en mond, met een onbewegelijk oog en ingehouden adem, naar de bolle toonen der Sibille . Zijn her jonge
vrouwen, een fpotachtig glimlachje is her doorgaande gevolg
van her vernomen orakel .
leder reikhalst, om zijn geluk to vernemen ; want her
fpreekt van zelve, dat de waarzegfter gemeenlijk enkel heil
en zegen aan de luisterende menigte verkondigt . Slechts op
her meer of minder komt bet aan, en dit hangs daarvan of,
op hoe veel de vragendd, v66r her begin des orakels, door
klinkende munt, als 't ware, aanfpraak beeft gemaakt . Dit
alles ziet en hoort hij even zoo goed, als elk vreemd aanfchouwer ; evenwel dringt hij begeerig toe , en last zich
uren long her wachten welgevallen, zoo wel bier, als voor
den ingang der thddtres.
Merkwaardig is verder de ftoutheid, waarmede deze bedriegelijke priesteresfen der verborgene toekomst haar fpel in
bet openbaar drijven . Slechts de nog grootere domheid des
yolks maakt die onbefchaamde misleiding mogelijk . Hoe veel
de weetgierige ongeveer betalen kan of wil , hoe veel geluk
hij gevolgelijk to wachtem heeft, dat ziet de flimme waarzeglter hem wel aan, of zij leidt her of uit eenige vragen,
welke zij hem doer. Daarnaar worden dan de kleuren gekozen en gemengd, waarmede zij zijne toekomftige lotgevallen hem als aanfchouwelijk voor oogen ftelt . Dezelve zijn
meer of minder bont, bet berigt words uitvoeriger of korter,
naarmate hij milder of kariger betaalt . Is eenmaal de waarzeggershoorn aan oor en mond gebragt en de fpreekmachine
opgedraaid, zoo goat de zaak haren vasten gang ; en de
wijze, op welke de waarzegfter op haren zetel hare bliklten
varfebend last rondgaan, toont duidelijk, dat zij aan geheel
Vv 2
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lets anders denkt, dan aan den verborgen' levensloop des ge.
nen, die in ligtgeloovige eenvoudigheid meent, voor de geringe opoffering van vier of vijf fluivers in de toekomst to
kunnen zien . Waarlijk, men moot bet gezien hebben, om
er zich een begrip van to kunnen maken, hoe dGm bet geestigfle yolk der wereld is ! Maar hetzelve fchijnt onverbeterlijk, en do-It zelfs voor de fpotternij , dit anders voor den
Franschman zoo geduchte wapen , Diet onder . De eene heeft
der Parijfche bevolking lacht om de andere ; intusfchen vol
gen alien met flaaffchen geest steeds fleur en gewoonte
de eene doet bet flechts met wat meer zwier en op be .
fchaafdere wijze, dan de andere .
Na bet zoo even aangeduide geval in de Champs Elyfdes,
heb ik dikwerf met vermaak eene karikatuur van r, H A R L E T
befchouwd, die aan een dergelijk tooneel haar beftaan to
danken heeft . De boerenknaap in den fold atenrok, de rekruut,
is in Frankrijk, gelijk ook trouwens elders wel, bet onnoozelfie en ligtgeloovigfte fchepfel onder de zon. De boofdtrek in zijn karakter is veelal eene onbeperkte, bijna onge .
loofelijke ijdelheid op zijn' rok en perfoon . Hij neemt de
ongerijmdfle vertellingen voor waarheid aan, zoodra flechts
zijne eigenliefde wordt geftreeld . In vredestijd droomt hij to
Parijs van voorname vrouwen, van Gravinnen en Prinfesfen,
die op hem verlieven , en hem tot den gelukkigflen der flervelingen maken . Ondertusfchen, terwiji hij op bet rijzen
van zijue gelukszon wacbt, oefent hij zich vlijtig in den
wapenhandel, flapt moedig, en brengt, om de trage fortuin
to helpen, van tijd tot tijd zijn laatfle twee francs-fink naar
eene waarzegfler of kaartenlegfler . Hier ontbreekt bet nu
natuurlijk niet aan Gravinnen en Prinfesfen ; hij kan to keur
gaan . De karikatuur van C H A R LET verbeeldt een' jong'
foldaat voor eene waarzegfler, die, gedost in bonten, geheimzinnigen opfchik, met veelbeduidende gebaren hem zijn
toekomf'ig lot voorfpelt in de volgende bewoordingen : , Eene
voorname, rijke, magtige Prinfes verlieft fmoorlijk op een'
jongen blonden Franfchen Korporaal op de parade. Zij last
hem opligten en in hare Staten voeren, waar hij woning,
eten en wasch vrij heeft, als de Regering, op kosten der
Voritin . " En , terwiji de jonge Korporaal met veel welge .
vallen naar de aankondiging van zijne toekomflige grootheid
luistert, en zich verblijdt over zijne aanflaande verheffing
boven zijne kameraads, ontfteelt hem de hansworst zijn' zakdoek uit den chacot, welken hij, uit eerbied voor de waar-
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zegfter, heeft afgenomen, offchoon hij anders niet ligt bet
boofd ontdekt, alsof bij vreesde, hierdoor aan de foldateneer to kort to zullen doen .

In de tuinen van Tivoli komt in de liefelijke zomeravonden een groot, fchitterend gezelfchap van de Parijfche beau

monde bijeen. Daar vergadert eene fchare van hupfcbe en
aardige, offchoon op verre na Wet alcijd ftreng deugdzame
yrouwen . Men ziet er fpelen van allerlei aard - theaters ,
marionetten, goochelaarskunften, fchijffchiecen, ringfteken,
muzijk en dans, zoodat ieder zijnen finaak voldoen kan . In
een' bijzonder ingerigten hoek van bet park, op zekeren afftand, welke iets ongemeens aanduidt, zit een waarzegger,
met kabbalistifche teekenen bedekt en van een' toovergordel
voorzien. Zijne kunst is op een aangeplakt biljet to lezen .
Wanneer de wonderman een teeken geeft of laat geven ,
dringt de menigte naar hem toe, om to zien en to hooren,
gelijk dezelve zoo even bij bet marionettenfpel gezien en
gehoord heeft. In de Champs Elyfees, onder al bet gemeene
yolk, zich voor den floel van een' lompen bedrieger ce plaatfen, om zich voor een franc zijn noodlot verkondigen en ziju
geld ontftelen to laten - dat is onfatfoenlijk, onnoozel, belagchelijk ; maar in den tuin van Tivoli, in voornaam gezelfchap, bij muzijk en fpel en fchicterende verlichting, is bet
geheel lets anders . Behagelijker vormen fchijnen bet zotte
en ongerijmde to veranderen en verfchoonlijk to maken . Ook
denkt welligt menigeen, dat men toch eigenlijk niet regt weten
kan, of de man fours niec inderdaad iets meer weet en dus werkelijk waarzegt.
Gaan wij nog een' trap hooger . In de rue de Tournon , in
de voorftad St. Cermain , kan men elken dag , op een bepaald
uur, eene menigte lieden zeker huis zien ingaan en zelfs
fraaije rijtuigen voor hetzelve zien flilhouden, even als voor
bet paleis van den Minister, wanneer er gehoor wordt verleend . In dit huis woont de vermaarde kaartenlegfter LEN o RM A N D , die gansch Parljs door bekend is , en haar bedrijf
geheel openlijk uitoefent, als een gewoon beroep . Zij noemc
zich, ja, boekhandelaresfe ; maar zij is niets anders dan
kaartenlegfter, en zij bedient, als zoodanig, klein en grooc
voor geld en naar mate zij betaald wordt . In de voorkamers
van haar kostbaar en met veel fmaak ingerigt verblijf worden
de binnentredenden ontvangen door hare bedienden, welke
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to kennen geven, dat ieder zijne fchoenen behoorljjk moet
reinigen, ten einde de tapijten hunner meesteresfe niet to
bezoedelen . In een falon zit de wondervrouw zelve op to
wachten . Hare eerfle vraag is : „ Voor hoe veel wilt gij
bet fpel gemaakt hebben?" Naar mate nu bet antwoord uit-

valt, voor tien, twintig, dertig, viiftig of honderd francs,
wordt ook bet fpel eenvoudig of meer ingewikkeld aangelegd . Dat vindt bet voorname publiek even zoo goed in
den haak, als de rekruut dergelijke vraag van de waarzegfter in de Champs Elyfees . Voor tien of vijftieq francs dit is ligt to begrijpen - heeft men flechts een zeer middelmatig geluk . De meeste bezoekers van Madame L E N 0 R-

M AND zijn rijke lieden van hoogen rang . De ijdelheid doet

ook hier het hare . Men betaalt goed - men belooft rijke-

lijk, en, wat nog veel opmerkelijker is, men gelooft werkelijk de uitfpraken der kaartenlegfter . Korte opgaven omtrent
namen en vaderland des vragenden, omtrent zijne hoofdnei-

gingen, omtrent dieren en kleuren, die hij bet lieffte heeft,
een blik op de ftrepen in de handpalm -- meer is er niet

noodig, om de donkere toekomst to onthullen, en b . v . een'
jong' kavallerij -oficier to voorfpellen, dat hij bnnnen kort

een' roemrijken veldtogt zal doen en tot den rang van Overfte
opklimmen . Men kent dames in Parijs, welke zich voor
elke gewigtige aangelegenheid van haar leven - en wat is

niet gewigtig in bet leven eener zoodanige dame? - de
kaarten laten leggen . Onlangs vertelde mij zeker Franschman in alien ernst, dat hij elken morgen zijn dagwerk begon met de kaarten to raadplegen, en dat dezelve federt
tien jaren nog nooit gefeild hadden . De man betuigde mij

tevens, de allezins merkwaardige bijzonderheid opgemerkt to

hebben, dat hem federt langen tijd altijd een ongeluk was
overgekomen, zoo dikwerf hij nieuw linnen had aangedaan .
Ik vroeg hem, waarom hij dan nog nieuw linnen aandeed .

Waarlijk, bet geestigfte yolk der wereld is tevens bet bijge-

loovigfte 1 Doch men oordeele niet to itreng over den rekruut
in de Champs Elyfees, noch over de behaagzieke fchoone in
de tuinen van Tivoli , noch over de voorname lieden bij de

waarzegfter L E N O R M A N D in de rue de Tournon . Men vergete niet, dat de kronijk van Parijs zelfs fpreekt van een

bezoek, hetwelk r 1'r T en M I R A B E A u, bij den aanvang
der Fraufche kevolutie, aan de toenmaals in gYoot- aanzien

EN NIEIJWE GAAVWIiIt :VENPRAKTIJK .

GO

ft ande ka rtenlegfler gaven, wa rbij de beide gto te fta rsn
mannen elkander onder hetzelfde dak, en wel onder bet dak
van zoQdanige vrouw, ontmoet hebben .
TOONEELANEKDOTEN EN BIJZONDERHEDEN VAN VROEGEREIV
EN LATEREN TJJD .

Onder de regering van Koningin ELIZABETH werd , door
O R S 0 N P I N N I T, Directeur van het Koninklyk Beerenfsel,
een verzoekfchrift ingeleverd . Hij beklaagde zich, in der .
zelver naam, dat de ftukken van zelteren w I L L I A M $ ft AK E S P E ARE zoo veel yolks trokken , en bet pubilek vervreemdden van bet edel nationaal fpektakel van de Beere4ldanfen en Beerengevechten, hetwelk, van onheugelijke tijden af, door de Koningen werd befchermd . Dit verzoekfchrift der klasfieke Beeren lltidde aldus :
• De oude overleveringen eerier uitfpanning, welke dei
roem onzer voorvaderen heeft gevestigd, loopen gevaar verloren to geraken door den indrang van wanfmaak en barbaarschheid ; en welhaast, bijaldien uwe Majesteit ons Hoogst .
derzelver magtige befcherming niet verleent, zal bet ptlbliek
ophouden zich to begeven naar bet eenige en echte nationale
fchouwfpel , ten einde ellendige vertooningen en kthchten
bij to wonen, die bet Engelfche tooneel verlagen .
• Een zekere WILLIAM SHAKESPEARE heeft zlch
verftout, ftukken zamen to ftellen van eene geheel nieuwe
foort , en reeds ftroomt men met geestdrift naar zijn £pekta .
kel ; terwiji wij, wij! de Beeren vanhet Gouvernement, ver.
laten worden, en gedwongen, met de aamen over elkander,
werkeloos to blijven, of als in de eenzaamheid to danfen .
• In onze diepe dreefheid komen wij ons a-an de voeten
van uwe Majeseeit nederwerpen, en Haar, met verfchuldigden eerbied, de middelen aanwijzen, om een zoo groot
fchandaal to herftellen , Haar fmeekende to willen beve1en, dat de ftukken van s H A K E S P E A R E en die tier jongae
Schrijvers van zijne fchool zullen worden onderworpen aan
eene Cenfuur, door een onzer uitgeoefend, en dat Been
hunner werken vertoond worde, zouder vooraf door onzen
klaauw geteekend to zijn .
• Onze bekende gematigdheid, onze zachte en eenvoudige
zeden zijn een waarborg, dat die Cenfuur met goedhartig.
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en welwillendheid zal worden uitgeoefend . Wij zullen ons
bepalen, die werken to zuiveren van alle buitenfporigheden
en zotternijen, welke bet publiek zoo zeer behagen, en die
men bij ons nimmer ontmoet .
„ Uwe Majesteit zal gevoelen, hoe gevaarlijk bet zijn
zou, den volksgeest onverhinderd zich to laten bezig houden met ltoute en vernuftige tooneelftukken ; Zij zal de
noodzakelijkheid gevoelen, om, goed of kwaadfchiks, de
menigte to doen terugkeeren tot bet Beerenfpektakel ; en wij
zullen alzoo weldra Haar onzen verfchuldigden dank mo .
gen toebrengen , dat Zij de nieuwigheden, welke bet eenige
nationale tooneel dreigen to verbannen, heefc beteugeld .
,, Met diepen eerbied noemen wij ons
,,Uwer Majesteits zeer onderdanige en zeer gehoorzameBeeren ."

(Volgen de onderteekeningen.)
Van wijlen den Engelfchen Treurfpeler c o o K E words ver.
haald , dat hij K E A N als kind gekend heeft , en toen reeds
bet nog flapende talent in hem had opgemerkt . Op zekeren
tijd, Richard de Derde in eene kleine 4ad in Engeland fpelende, (de woonplaats van K E A N, to then tijde een knaap
van 14 jaren) en, naar gewoonte, befchonken zijnde, vond
hij zich, in bet midden van bet ftuk, buiten ftaat om door
to fpelen. Zonder pligtplegingen trad hij voor op bet tooneel, en zeide tot bet publiek, dat hij zich niet wel bevond, en zijne rol niet konde vervolgen ; „ maar," zeide
hij, naar de galerij wijzende, ,, daar ftaat een knaap, die
dezelve voor mij kan opnemen . ' Waarop de jonge K E A N
werkelijk werd gehaald, en, onder de grootfte toejuichingen,
bet ftuk ten einde bragt .
Loa E w rl K XIV, den beroemden B o s s U E T eene ftrikvraag willende voorleggen , vroeg hem , of bet geoorloofd
was, den fchouwburg to bezoeken . „ Sire I" antwoordde
de even gevatte als welfprekende prediker , „ men heeft
• groote voorbeelden, die v66r, en onomftootelijke bewijs• gronden, die tegen bet toonee! pleiten ."
Te Ferney werd eene vertooning van de Zaire gegeven op
een' grooten zolder, die naauwelijks de heeft der van alomme
zamengevloeide nieuwsgierigen konde bevatten. Alles ging
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voortreffelijk , tot op bet oogenblik, dat t u s I G N A N verfcheen, leunende op den arm van CHATIF.Iow, en-met
eene kiagende item vroeg :
Ou fommes-nous, feigneur? Aidez mes foibles yeuxl

De Acteur, die op deze vraag moest antwoorden, haperde ;
waarop een vrolijke fnaak in den bak, op een' belagchelijken treurfpeltoon , uitriep
Seigneur , c'est le grenier du matte ds cet lle

V o L T A IRE was zoo zeer voldaan ever her josg a efsje,
dat de rol van Zaire had vervuld, dat bij hair beteefdelijk
een exemplaar van zijne werken toezeide ; waarop zij, zeer
nalf, antwoordde : „ Ach, Mijnheer! zij zijn zoo fchoon ;
„ ik mag er u niet van berooven ."

Te Nantes werd onlangs gefpeeld bet tooneeliluk : Le
Marl d homes fortunes . Men weet, dat de moraal van bet
Auk gelegd is in den mond der moeder, en wel in deze
vier regels
Dites-lui, fi jamais it fonge au mariage,
De ne pas oublier ce mot heureux dun [age,
Dont malheureufement le nom m'est echappd :
• Qui negllge fa femme est a moitid trompe ."

Het geheugen der Actrice, welke de rol der moeder vervulde, haperde insgelijks ; zij zeide
le mot dun Page ,
Dont malheureufement le nom West inconnu :
• Qui ndglige fa femme est d moitid . . . ."

Hier hield zij op ; maar bet publiek voltooide bet rijm .
Een Ridder der Orde van St. Louis liet zich , tegen den
vermaarden L E R A I N, in de verachtelijkfte bewoordingen
uit over bet beroep der Tooneelfpelers , terwijl hij met de
hoogfte verontwaardiging hunne jaarwedden en overige voordeelen in vergelijking bragt met bet pover traktement eens
ouden Krijgsmans, die jaarlijks 600 francs ontving van den
Koning, fchoon hij de beste helft zijns levens in zijne dienst
had befteed . n Rekent gij dan voor niets, Mijnheer," herDam L E R A I N zeer bedaard, „ bet regt , 't welk gij meent
„ to hebben , van mij dit alles to zeggen ?"
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De vermaarde Ehgelfche Tooneelfpeler c o o K E was
een dronkaard. Zelden verfcheen hij nuchteren ten tooneele,
en beging dan dikwijls de groffle onwelvoegelijkheden omtrent zijne medefpelers , zoo wel als omtrent bet Publiek .
Eens beyond hij zich to Boston . De eerfle maal, dat hij in
Amerika zou optreden, had hij de rot van Richard den III
gekozen, en zich to dezer gelegenheid zoo vorflelijk bezopen, dat hij zich waarfchijnlijk voor den gebogchelden
Monarch zelven hield . Immers, in ftede van zijne rot aan
to vangen, verlangde hij, nadat bet eerfle bandgeklap bedaard was, op beleefden, maar vasten Loon, dat bet Orkest
God fave the King zou fpelen . In het begin hielden de Bpstonners dezen eisch voor eene, hoezeer eenigzins ontijdige,
grap , en iachten luidkeels ; maar toen nu de Acteur verklaarde : ,, God Pave the King, of geen Richard!" verkeerde
hunne vrolijkheid in woede, en er ontflond een dorm, zoo
als welligt nog nooit in eenigen fchouwburg was beleefd,
waarbij echter c o o K E zoo bedaard flaan bleef, alsof hem
de ganfche zaak in 't geheel Met aailging . Eindelijk begon
bet geraas, nit vermoeidheid der razenden, to bedaren,
en men to begrijpen, dat men den man wet mishandelen,
ja doodflaan, maar niet dwingen kon, den Richard to fpelen ; men had evenwel daarvoor zijn geld betaald, en bet
verlangen, den vermaarden Tooneelfpeler in zijne beste rot
to zien, bleef inmiddels onvervuld. In 't kort, de hooghartige
Republikeinen moesten ten laatfle befluiten, zich bet volkstied hunner erfvijanden, hunner voormalige verdrukkers , to
laten voorfpelen, en wel overeindflaande, want ook daarop
flond de Tiran, terwijl hij , de maat met den voet flaande,
van tijd tot tijd een fnuifje nam .
Men verhaalt, dat, op zekeren tijd, de Engelfche ActeuT
met T A L M A pratende , elk hunner , met nationalen
trots, de fchrijvers van zijn land optelde . Tegen elken vermaarden man, then T A L M A noemde, flelde de Brit een anderen
even beroemden naam over . Eindelijk noemde T A L M A M oL i i R E.
,, 0!" hernam K E A N,
n die is geen Fransch.
:` T A L M A haastte zich to fpreken van diens geboorte
man
to Parijs, van diens huts aan de pilaren der Hal, van diens
vader, den behanger, enz . „ Hoor eens !" antwoordde
„ God fehiep m o L I A R E, wierp hem de wijde
8 E A N,
,, wereld in, en hij viel in Frankrijk neder ." - Inderdaad ,
KE A N
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behoort can alle fcholem en sari alle landen : her
menfchelijk hart is her eenigi}e gewest, dat bpi bewoond, en
dat hij doorkruist heeft .
M 0 L I E R E

'S KONINGS VERJAARDAG,

24

AUGUSTUS

1835.

Nedrlands feest is aangebroken ;
't Plegtig, heilig uur is daar ;
Ziet! de altaren zijn ontitoken Kniel en bid, verheugde fchaar !
Nedrlands Koning, aller Vader,
Viert her feest van zijn geboort',
En in Godgewijde tempels
Words 4du wensch en bed gehoord.
Waar, in groene, vruchtb're dreven,
't Vorstlijk Loo rust in 't verfchiet,
En nacuur haar fchoon en leven
Door de kunst verhoogen ziec ;
Daar, waar trotfche en achtbare eiken
Fier verheffen kruin en top ;
Daar klimt naar de azuren bogen,
Nedrland, uwe bede ook op !
Daar, aan hof en ftad ontweken,
Waar natuur in luister troont,
En in lagchend groen en beken
't Beeld van 's Scheppers almagt woont ;
Daar, omringd van Gade en Teelgen,
Knielt uw Vorst eerbiedig nedr
„ Zegen Nedrland !" is zijn bede,
En hij rust bemoedigd wedr .
Komt, vereent u, landgenootenI
Aller zielwensch uitgeftort I
Dar , nit rein gevoel ontfproten,
Hier ons itaamlen bidden word' !
God der 1lefde I fpaar den Koning!
Rek en fterk zijn' levensdraad ,
Voor zijn Gade, Telgen, Nakroost,
Voor bet heil van yolk en ftaat !
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Mogd 't oproer elders woeden,
Volken dreigen met hun vat
Wit bet vaderland behoeden ;
't Staat in nood onwrikbaar pill
Dat wij onzen Vorst beminnen,
Eendragt onze leuze zij ,
't Voetfpoor onzer vad'ren drukken 1
Magtig zijn wij dan en vrij .
Hoor, hoe Vorst en yolk to gader
Heil en zegen van U fmeekt i
Gij, Gij weet bet, Hemelvader 1
Wat er in die bede fpreekt .
Hij , bij bad voor ons , zijn kind'ren ;
Hem rees Uwaarts hart en hand :
Neem onze offers aan in liefde l
Zegen Vorst en vaderland 1
Ja, 't is feestdag, landgenooten I
Smoren we onze vreugde niet .
Onder knallende eerefchoten
Waait de vlag door 't vrij gebied .
Komt, bet volkslied aangeheven ;
't Stroome nit leders voile borst ;
Zingen wij met Neerlands zanger :
„ Heil zij vaderland en Vorst 1"
Ja , zelfs van bet barre Noorden,
En van Zuid- en Westerboord,
Ruischt de golfflag naar onze oorden
Heil en bede met zich voort i
En waar Neerlands vlag in 't Oosten
Wapp'rend golft van fchip of iirand,
Mar knalt in 't kanongedonder
,, Heil zij Vorst en vaderland l"

Dordrecht.

P. W . L A G O I D T D I L L I

a,

2de Luit . by het lffe Bat. 3de Afd.
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LEERREDE OVER JOANN . XXI : 15 .

Door
B . VAN WILLES .

Predikant to Lekkerkerk (*) .
Toen z

dan het middagmaal gehouden hadden, zeide
tot SIMON PETRUS : SIDION JONA'S
zoon, hebt g mm liever dan deze ? Hi zeide tot
Hem : Ja, Heere, Gij weet, dat ik U liefheb . He
zeide tot hem
Weid mine lammerea .
JEZUS

W

ie bet ambt van Evangeliedienaar begeert, die begeert voor zich een aangenaam , voortreffelijk en hoogst •
gewigtig werk . Geen wonder dus , dat zoo velen naar
dit ambt ftaan , zonder dat de moeijelijkheid , om in de
bediening to geraken, iemand fchijnt of to fehrikken . Zij
zijn nog onkundig omtrent de bezwaren en moeijelijkheden , welke aan dit ambt verbonden zijn , die men in
rijpere jaren bij ondervinding leert kennen , maar in den
leeftijd van hoop en verwachting, die alles het fchoonfle
kleurt en optooit , naauwelijks kan vermoedeft . Van zorg
nooit ontflagen is de Evangeliedienaar, die den Heer fteeds
voor oogen houdt , altijd in zwaren ftrijd met het men(*) Deze Leerrede werd door mij uitgefproken den 10 Augustus 1834 to Berkenwoude , ter bevestiging van den Kandidaat A . H . C . V A N S E N U S . Op verzoek van Ringbroeders
vraag ik voor dezelve eene plaats in de Vaderlandfche Letteroefeningen . Aan dit verzoek voldoe ik nu eerst, nadat 1k
heb mogen vernemen , dat mijne Leerrede over j o A N N. III
29b . 30 . (Vaderl. Letteroef. 1834. Mengelwerk, bI . 629-646.)
eenigen bijval heeft gevonden . De wensch , dat ook dit niet
ontijdig woord hier of elders nut moge fiichten, worde
vervuld !
AIENGELW . 1835 . NO . 14 .
W w
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fchelijke in zichzelven , maar vooral met hetgeen der gemeente eigen is . Indien geen fterke aandrang uit het binnenfte des harte den dienaar als voortftuwt, om hem
met verdubbelde krachten zijn werk to doen doorzetten,
dan rigt hij met veel moeite weinig uit. Doch wijdt hij
zich geheel aan zijn ambt, dan (ik roep ook uwe ondervinding in , veelgeachte Ambtsbroeders !) levert hem zijn
ambt ook alles op , wat hij , om trouw to zijn in zijne
bediening, mogt noodig hebben . Dit laatfte is het, wat
mij tot de keus van mijn onderwerp bragt , om u , Eerwaardig Beer, die de bediening heden ztilt aanvaarden,
niet to ontmoedigen , maar to verfterken en met moed to
vervullen door de gedachte , dat wij alles vermogen door
E z u s , die ons kracht geeft , en dat wig , bij alien en
allerlei tegenliand, meer dan overwinnaars zijn door Hem,
die ons heeft liefgehad .
Mijn voornemen is, to fpreken over de liefde voor onzen Heer , als noodig , maar ook voldoende , voor den
Evangedienaar, om zijn ambt trouw en met fiver to

vervullen .

1 . In de eerfle pleats zal de verklaring van

den tekst ons den aard der liefde doen kennen , welke
j E z u s eischt . II . Ten tweede zal ik aanwijzen , dat
die liefde noodig, maar ook genoegzaam, is voor den
Evangeliedienaar, om zijn ambt trouw en met ijver to
vervullen .
I . Het was thans de derde maal , dat j E z u s zich
alleen aan discipelen openbaarde , nadat Hij uit de dooden was opgeftaan . Door geen bevel van j E Z U S nog
aan Jeruzalem gebonden , waren 's Heilands leerlingen
huiswaarts gekeerd . Eenigen van hen, met P E T R u s
aan het hoofd, begaven zich tot hunne gewone kostwinning . Zij hadden toen den ganfchen nacht met visfchen
vrffchteloos doorgebragt . In den vroegen morgen i'taat
de Heer aan Brand . Zij wisten echter niet , dat het j E.z u s was . Hij vraagt hen om visch , en zij konden aan
dit verzoek niet voldoen , omdat zij niets hadden gevangen . „ Werpt ," zegt hun nu j E z u s , „ het net aan
de regterzijde van bet fchip , en gij zult vinden ." Zij
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gehoorzamen , en vangen nu zulk eenen overvloed, dit
bet net niet kon worden opgetrokken . J 0 A N N F 6,
door vroeger voorval (L u K . V : 1-I1 .) opmexkzaarn
gemaakt, fluistert n $ T R u s naauwelijks in : „ bet is
de Heer ," of deze Apostel werpt zich over boord , ortl
opperkleed noch visfchen .zich bekommerende. Z66 vervulde hem de liefde voor zijnen Heer , dat hij de natuurlijke nieuwsgierigheid van den visfcher, bij zoo groote
vanggt, na langdurige teleurflelling, op eens en geheel
verzaakte, en fchip en het en visfchen en medeleerlingen
verliet., om maar fpoedig bij j E z u s tt 7.6a . De zes
overige discipelen komen intusfchen met bet (chip naar
wal , flepende het net ;net de visfchen. ,, Brengt v
.11
de visfchen , die gij nu gevangen hebt ," (vs. 10) beveelt daarop de Heer ; en P E T R U S is niet enkel de
eerfle , maar ook de eenige, die bet net optrakt (vs . 11) .
Wat den zes Apostelen onmogelijk was , dat mask .e
groote liefde, welke alles mogelijk maakt, voor den bartelijken P E T R U S tot een aangenaam en gemakkelijk
werk . Weldra is de maaltijd gereed , en zitten met den
Heer de wen discipelen aan. Allen ovexruigd, dat bet
de Heer was, durfden zij bet Hem echter niet vragea.
Na bet eindigen van den maaltijd, aan welken met deb
I-leer deel genomen hadden P E T R U S, THOMAS,
N A T H A N A e L, bij velen dezelfde met B AIL r H o L o.1EUS, JOAN NES, diens broeder JA COB us ennog
twee ongenoemdert , rigt zich j E z u s alleen tot P ETRUs, net de vraag : „SIM0N, zoon van JONA,
hebt gij mij liever dan deze ?" Uit Loon , gelaat en
houding van den Heer begreep P E T R u s gewisfelijk ,
wat de Heiland bedoelde . Wij, die alleen bet verhaal
bezitten , behooren uitvoerig onderzoek to doen, alzoo bet raaleigen niets kan bellisfen . „ Betaint gij mij
weer dan uw vischtuig en fchip en kostwinning 2" Met
den vinger zal de Heer hebben aangewezen, vmt Hij bedoelde . Het vernuft , dat noodelooze zwarigheid vindt in
bet zeggen van P E T R u s : „ Ik ga visfchen " (vs . 3),
zoekt zich to redden ; maar vergeet , dat juist deze AposWw2
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tel de eenige is , die , door liefde tot j R z u s gedrongen , zich over boord werpt , en , met achterlating van
alles , naar den Heer fnelt . Die vraag , dus opgevat ,
geldt zekerlijk P E T R u s van alien het minst . En toch
moet die vraag z66 worden verklaard, dat duidelijk blijkt,
waarom alleen tot P E T R U s die vraag werd gerigt . „ Bemint gij mij meer , dan gij deze , uwe medeleerlingen , bemint ?" Zou J E z u s thans dit werkelijk kunnen bedoeld hebben ? leder beminde den Heer , niet enkel de Apostelen , ook alien , die Hem kenden , hunne
hoop op Hem hadden gefteld , en bij het wankelen dier
hoop toch hunne liefde voor Hem hadden bewaard . De
Heer was alien, die thans bij Hem waren, dierbaarder
dan het leven zel-ve . Dit wilt Hij , die hun in het hart
Jas . En zou Hij dan , in dit plegtig oogenblik , zoo
koud en koel, zoo, om het maar met den regten naam
to noemen, onbeduidend hebben kunnen vragen? Vragen
vooral aan P E T R u s , die weinige oogenblikken to voren getoond had, hoezeer de Heer bij hem gold boven
medeleerlingen ? In zijn gedrag, toen hij zich over boord
wierp en allddn het net op het land trok , miskende de
Heer de hartelijke liefde van P E T R u s niet . - De
derde opvatting, welke geenszins het gemakkelijkst is op
to helderen , komt rnij evenwel als de gefchiktfte voor
„ S x ii o N, zoon van j o N A, bemint gij mij meer,
dan deze, uwe medeleerlingen, mij bem innen ?" PET R 'u s antwoordt , maar flechts gedeeltelijk : „ Ja , Heere , Gij weet , dat ik U lief heb ." Hij laat het oordeel
over het meerdere of mindere over aan de kennis zijns
Heeren . Zelfs dit opzettelijk ontwijken van het antwoord, dat j E z u s fchijnt to hebben willen uitlokken ,
wordt het eenvoudigst verklaard, indien men de meening omhelst, volgens welke j E z u s den Apostel vraagt,
of hij, meer dan zijne medeleerlingen, den Heer thans
lief had . In tegenwoordigheid vooral van j 0 A N N s s,
den discipel , lien j E z u s lief had , die den Heiland ,
zonder Hem to verloochenen, volgde tot aan het kruis,
en daar , uit liefde voor den Heer, diens Moeder i1i liefde
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opnam ; in tegenwoordigheid van alien , nit wier oog,
gelaat en houding de hartelijkfle liefde voor den Heer to
leaen was , durfde P E T R u s niet antwoorden : „ Ja,
Heere , ik bemin U meer , dan zij U liefhebben ." Tot
zulk een antwoord gevoelde zich P E T R U s thans niet
in ftaat . „ Gij weet het , Heer, dat ik U liefheb ,"
was alles, wat hij met woorden kon uitdrukken . - Maar
kon j E z u s dan zulk een antwoord vergen ? Ik meen
ja , indien hier diet wordt voorbijgezien , hoeveel meer
reden P E T R u s had , dan zijne medeleerlingen , om
j E z u s lief to hebben . Hem was veel vergeven ; daarom had hij ook hartelijk, lief. Ook hier is dit gewigtig
gezegde des Heilands van uitnemende toepasfing. P ET R u s , in het beloven flout , dacht niet, dat het zijner
liefde aan volharding en moed immer zou ontbreken ,
toen hij verklaarde : „Ik zal nimmer geergerd warden."
Zijne liefde deed hem het zwaard trekken, om den Meester to verdedigen . Zijne liefde dreef hem tot in het Hoogepriesterlijk paleis, maar bezweek, helaas1 daar voor
een oogenblik . De liefde, welke eene geheele gewapende
bende trotfeerde, bezweek op de enkele vraag eener dienstmaagd . Gewaarfchuwd, verloochent hij zijne betrekking
tot j E Z U S . „ Ik ken Hem niet," had alleen PET R u s,
bad niemand der overigen gezegd . Door het gekraai van
den haan uit zijne fluimering ontwaakt, werd hij door
den Heer aanfchouwd, maar met een oog, dat den toen
zwakken P E T R u s deed ruimen, om met bittere tranen
zijne misdaad , welke hij vooral niet verkleinde , to be .
weenen . Daarop flerft j E z u s, en PET R U S zag of
fprak Hem niet meer. Wie fchet-st ons bet harteleed
van den Apostel , gedurende 's Heilands flaap, in het
graf ? Zekerlijk vergaf zich de Apostel zijne zwakheid
niet . Maar toen P E T R U s , volgens bevel des JIeeren ,
na drie dagen de tijding van 's Heilands opflanding bekwam (M A R C . XVI : 7) , en nog dienzelfden dag de
Heer hem verfcheen (L UK . XXIV : 34) , viel hem reeds
daardoor een iwaar pak van het hart . Die verfchijning
van den Heer aan P E T R u s vermelden de Apostelen ,
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vrolijke luidruchtigheid, als bewijs , dat de
Heer waarlijk is opgeftaan . Maar bijzonderheden geven
zij zoo min op, als naderhand P A U L U S (1 Cor . XV :
5) . Zou hem niet de verzekering zijn gedaan , door den
Heer, dat zijn vergrijp vergeven was? Door den Ileer,
die hem vroeger had vermaand : „ Als gij zult bekeerd
zijn, verfterk dan uwe broederen" ? Door den Heiland,
die gebeden had, dat 's Apostels geloof niet zou ophouden (L U K . XXII : 31, 32) ? Toen hij dan uit
's Heilands mond de flellige verzekering had bekomen ,
dat alles vergeven was , moest immers natuurlijk 's mans
liefde voor den Heer grooter zijn , dan die zijner medeleerlingen , omdat hem zoo veel was kwijtgefcholden ?
Is niet 's Apostels gedrag in dit oogenblik hiervoor bewijs ? Zonder deze flellig ontvangene vergeving blijft
mij onverklaarbaar de hartstogtelijkheid , met welke P Er R U s zich over boord wierp , de infpanning van al
zijne krachten, door welke hij allthn bet net op flrand
trok . Hoe grooter de zelfveroordeeling was van P ET R u s, bij bet gevoel zijner misdaad, hoe grooter ook
natuurlijk de liefde was voor den Heer , die eerst ernRig waarfchuwde, en naderhand toch zoo volkomen vergeving fchonk . Daarom was P E T R U S zoo ovcrvloe .
dig in liefde , omdat hem zoo veel was vergeven . Dit
zag de Heer, then dag nog, in de daden van den geliefden leerling . Dit las Hij , die de nieren proeft , den
ongeveinsden Apostel in bet hart . De Heiland wilde dit
ook den overigen doen opmerken . Dit komt mij voor
het blijkbare doel van j E z u s geweest to zijn met de
driemaal herhaalde vraag . Deze , tot driemalen herhaalde , vraag moge al bij P E T R u s de gedachte hebben
opgewekt un die noodlottige verloochening ; de Heer,
die den Apostel alles reeds vergeven had, vraagt niet
out to verwijten ., om to grieven , of zelfs jets onaangenaams to herinneren . P E T R U S vergat die misdaad
nooit . Hij willde den Apostel in de gelegenheid flellen
zijne liefde to betuigen , welke de Heer , die alles
wist , buitendien hem in bet hart las en in 's mans daIn
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den optnerltte . Ik waag het iaiet , den toon op to ge.
ven, op welken de liefderijl a Heer deze vraag deed .
Zekerlijk was bet niet het vragen van remand , die niet
vooruit reeds het antwoord wist . Mij komt het zoo
voor , dat reeds de to,on , op welken j n z u s vroeg ,
door hartelijkheid en minzaamheid , ook den overigen een
voldoend en treffend antwoord deed wachten . J ij elk antwoord, dat P E T R u s op de vragen zijns Heeren gaf,
gevoelde ook de Heer innige vreugde, beval althans den
Apostel zijne fchapen aan , opdat hij 4e liefde , welke
hij nu betuigde , betoonen zou in trouwe zorg voor hetgeen den Heere op aarde dierbaar was, en gaf hem to
kennen, met welken dood hij God zou verheerlijken en
zijne liefde den Heiland bewijzen . --Met meerdere uitvoerigheid, dan bij de plegtigheid van dit uur anders gebruikelijk is , hebben wij ons bij het verklaren van den
tekst opgehouden , opdat wij to duidelijker zouden zien
den aard der liefde , welke J E z u s voor zich in P ET r. u s verlangde, en welke Hij nog zoo gaarne ziet in
ieder , wien de zorg voor 's Heilands fchapen wordt aanbevolen . Die liefde is dus niet, in het algemeen, die
hartelijke genegenheid, welke de Heer van alien yerdient
to ontvangen, maar wederliefde voor vroeger ondervondene gunst , zoo als die liefde zich openbaart in trouwe
zorg voor de gemeente des Heeren .
Die liefde eischt j E z v s nog van ieder, die over
zijne gemeente als herder en leeraar wordt aangefteld . De
fchapen zijner weide, door zijn bloed gekocht, vertrouwt
Hij hun bet lieffte toe, die Hem liefhebben, en die
liefde toonen in trouwe en onvermoeide zorg voor zijne
gemeente . Al is het niet zoo opzettelijk als aan i ET R U S , toch wordt dezelfde vraag aan allen , die in de
bediening komen , voorgehouden . Wie de meeste liefde
ontvangen heeft , moet ook de meeste liefde toonen .
Daartoe is echter niet noodig, dat de dienaar des Evanlies zich vroeger vergrijpe , opdat hij meerdere liefde
toone , hoe meer hem is kwijtgefcholden . Het zwakke
oogenblik van P E •r R u s noch het tijdelijke vooroordeel
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van P A U L u s mag men bier to baat nemen . Zoo lets
is reeds mindere liefde voor den Heer , dan den dienaar
voegt . Hierop zich to beroepen, is Godslastering, alsof de
grootfle zondaar de beste dienaar van c H R i s T u s zou
wezen . Zoo leert ons Gods geest niet . Vie zich in zijne
jeugd in zonden verliep, then zouden wij aanraden, zijne
meerdere liefde op cene andere wijze to toonen, dan door
bet ambt van Evangeliedienaar ., tot welks trouwe vervulling hij zich ongefchikt heeft gemaakt. Hij is de echte
vijand der zonde niet , die ooit met lust haar vroeger
diende. Neen ! de dienaar des Evangelies heeft buiten
dat reden genoeg, om den Heer meer lief to hebben, en
in lie€de de gemeente to overtreffen . Gods woord , dat
hij gef}adig onderzoekt, leert hem telkens meer inzien
de, hoegrootheid en affchuwelijkheid der zonden ; van
welke ook hij vergeving heeft ontvangen . Zorgt hij ,
gelijk dit behoort , dat hij, terwijl hij anderen zoekt to
behouden , zelf niet verwerpelijk wordt , dan ziet hij
hoe langer hoe meer , wat hij boven anderen geniet ; dan
vergeet hij nooit , hoe zijn ambt zeif hem voor verleiding, zijn geloof voor fchipbreuk bewaart ; dan gevoelt
hij telkens meer, hoe groot jegens hem de liefde des Heeren is, die hem heeft getrouw geacht , en hem daarom
heeft gefleld in de bediening ; dan oogst hij in voor zichzelven flille vreugde en blijvenden troost, zoo dikwerf
hij , in zijn ambt bezig , ondervindt , dat Gods woord
ook voor hem is licht en baak en hulp des levens . Al
de weldaden , die , bij het onderzoek van Gods woord ,
en onder bet verkondigen der blijde boodfchap aan zondaren, hem voor den geest komen, en bij aanhoudend
genot in waarde en menigte toenemen, al die weldaden ,
welke hij boven zoo velen geniet, moeten immers den
dienaar des Heeren tot meerdere en altijd toenemende liefde voor J E z u s als met geweld dringen . Moet de meest
beweldadigde ook niet de meest dankbare zijn ? Hij vooral , die ook in liefde voor j E z u s der gemeente cen
voorbeeld moat wezen ? Ongelukkig de dienstknecht,
die, bij bet verrigten van zijn gewigtig werk, zich nooit
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de vraag voorftelde : , Heb ik nu den Heer, meer dan
de anderen, lief, omdat mij meer en grootere weldaden
van Hem zijn geworden en nog dagelijks toevloeijen ?" !
Ongelukkig hij , die de treffende vraag, door j E z u s
ttan P E T R U S gedaan, nooit op zichzelven, als dienaar
van den Heer , heeft toegepast ! Ongelukkig, die deze
vraag verzuimde, omdat hij met i E T R u s nooit durfde
of kon antwoorden : , Heere, Gij weet alles , Gij weet,
dat ik U liefheb" ! Ongelukkig zij alien , die enkel omdat de nood dringt , en niet met een bewogen en liefderijk hart, bezig blijven ! Hot noodigfte misfen zij toch
voor zichzelven , voor de gemeente , voor bet work
des Heeren .
II . Die liefde toch, welke j E z u s ook van ons nag
eischt, is den dienaar des Evangelies volftrekt noodig,
maar dan ook genoegzaam, om zijn ambt trouw en met
ijver to vervullen .
Deze liefde is den dienaar van hot Evangelie voor zijn
ambt hoognoodig . Zonder liefde voor den Heer is bet
hem onmogelijk, al de zwarigheden to overwinnen, welke
zich van alle kanten opdoen . Ik zal ze niet alien optellen . Thans ben ik niet geroepen om to ontmoedigen .
Hoeveel infpanning is er noodig , om al den raad Gods
good to verftaan ! Hoeveel gevaar dreigt ons bij dit onderzoek, om ons hoofd alleen bezig to houden, en ons
hart daarbij to laten influim-eren ! Wie weet niet , dat
wetenfchappelijk onderzoek , indien daarbij bet hart geen
honger gevoelt , tot kennis leidt , welke alleen opgeblazen maakt ? Hoe moeijelijk is voor ons onze zelf kennis ,
niet zoo zeer bij minachting , als wel bij bet inoogften
van roem en eer,, welke wij zekerlijk bet minfte verdienen , als zij ons bet meeste veelal door onkundigen worden gefchonken ! Hoe moeijelijk is voor ons, die geen
hartekenners zijn , de kennis van de menfchen, aan wier
verbetering en heiliging door geloof wij arbeiden, en die
hunne deugden uittrompetten , maar hunne ondeugden en
gebreken voor ons oog opzettelijk bedekken! Wij zaaijen
en planten , en de wasdom en vrucht openbaart zich aan
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ons niet altijd . Wij fmeeken de menfchen , en bidden
hun van C H R I S T U S wege, dat zij gelooven en zich
met God laten verzoenen . Niet altijd vindt men gehoor,
dikwerf zelfs onwil en ondank . Waar wij de mee-ste
trouw toonen, in den flrijd tegen zonde, door de ligtzinnigheid als deugd opgehemeld, tcgen bet levenlooze
geloof, en woorden zonder daden , daar ziet men van
alle kanten afkeuripg, minacbting, en alles, wat maar
grieven kan . IJet is zoo ; dit alles komt van menfchen, - maar toch van zulke menfchen, aan wier bebond en zaligheid wij zoeken to arbeiden en al onze
krachten van ligchaam en geest onverdeeld toewijden .
Dit zijn flechts eenige der bezwaren , met welke wij to
worflelen hebben, zoo lang wij in die dienst des Heeren flaan. Maar wie is in flaat , aan dit alles moedig
bet hoofd to bieden , en bij hardnekkigen wederfland
nooit to vertragen , maar altijd pal to flaan ? Hij voorzeker alleen , die met P E T R U S den Ilcer bemint , kan
en zal doze en alle andere bezwaren overwinnen en zelfs
bet leven opgeven , omdat hun , die j E z u s lief hebben , zelfs bet flerven gewin is . -- Zonder liefde voor
J E z U s rigten wij niets uit , dat Hem welgevallig is .
Al fpraken wij al de talen , zelfs die der Engelen ; al
boeiden wij , door kracht van taal en fierlijkheid van
woorden , alle menfchen aan hetgeen van onze lippen
vloeit ; al hielden wij in bewondering opgetogen de hardvochtigflen, menfchen met fleenen harten ; al waren wij
in hun oog de gelcerdtlen , de beroemcdlen van alien ,
die Gods woord verkoncligen ; al ging onze roem van
mond tot mond ; al kwamen tot onze prediking ook
zulken , die anders niemand hooren : wat is dit alles
nog , zonder liefde voor C H R I S T U S? Alleen genot
van voorregten , zonder icts meer to zijn ; genot van
voorregten, die men voor zichzelven en voor eene
ijdele cer bedriegclijk aanwendt, met verzaking van Hem,
die ook bij ons wcrk to meer van ons moest worden
bcmind, hoe meer bet blijkt , dat dit alles gaaf en gefchenk van Hem is, om hiermede to grootere winst to
doen voor zijne zaak . Al putteden wij al onze krach-
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ten naar ligchaam en geest uit ; al lieten wij ons verr
branden ; (hoeveel doet men om ijdele eer en ingebeelden roem !) zonder liefde voor C H R I S T U S zijn wij
onnutte dienstknechten, die naar de letter xiiet met liefde
gehoorzamen, en misfen dan ook de goedkeuring van
Hem , die liefde eischt , geen hoogtnoedig pronken met
gaven en daden . Hij begeerde immers den kruisdood
van r E T R u s niet, maar liefde, omdat die Apostel
Die dood
zoo veel liefde vroeger had ondervonden .
moest, even als al de arbeid, tot welken de Apostel
.geroepen werd, de vrucht zijn van de liefde voor zijnen Heer. Liefde is de hoofdzaak , welke J E Z U S Verlangt ; al het overige flechts hulpmiddel of aanleiding,
om die liefde to toonen . -- Waar die liefde ontbreekt,
daar ontbreekt de hoofdzaak . Niets heeft waarde, inthen niet door j E z u s liefde ontdekt wordt . Noch
aanzienlijke ftandplaats , noch uitlokkende omftandigheden kunnen aan een dood werk leven en kracht fchenken . Doch waar Ilij liefde ontdckt, (en hoe fcherpziend
is . Zijn oog !) daar worden daden , van geene beduidenis
bij menfchen , door Hem goedgekeurd en eens heerlijk
beloond . P E T R U S toonde , zonder dit zelf to weten, zijne groote liefde voor den Heer, door bet werpen van zichzelven in zee, en hct trekken van het net
op firand . Die liefde juist voor den Heiland heiligde
en verheerlijl:te die daden in let oog van Hein , die op
het hart ziet . Wa*ook onze roeping is, groot of zeer
beperkt zij de kring, then God ons onder menfchen
aanwijst , in Zijn huis zijn allerlei vaten ; groot zij
flechts de liefde voor C H R I S T U S ; deze alleen zet de
kroon op ons werk . Zonder die liefde zijn wij onnutte
dienstknechten , of klinkend metaal en luidende fchellen
zonder geest of verwachting . Zonder die liefde , eindelijk , voor C Ii R I S T U S zullen wij nooit flagen in ons
ambt, zullen wij nooit vrucht op ons werk zien . Het
doel van ons ambt kan nooit zijn, de menfchen te llreelee an to vleijen , of hun to dienen tot uitfpanning en
vermaak , of hen zachtelijk in zorgeloozen Nap to wie-
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gen . Bij trouwe behandeling der zaak, ons toebetrouwd,
fparen wij nooit , wat den zondaar lief en aangenaam
is , vallen wij aller en allerlei zonden aan , en rusten
nooit in dien gefltadigen flrijd . Wie de menfchen ontziet bij hunne dwalingen en boosheden, die bedenke,
of hij C H R I S T u s dan dient in liefde. Hij kome er
dan maar voor uit , dat hij den menfchen behagen wil
ten koste van de liefde voor zijnen Heer , die geheel
anders is voorgegaan , om zich een yolk to heiligen ,
ijverig in goede werken . leder, die ons hoort, moet
ontvonkt worden in liefde voor den Heer, die alien be.mint , die op Hem hopen . Die liefde in bet hart moet
de gef'cadige en overvloedige bron worden , uit welke
bij ieder vbortvloeit vast geloof, onwankelbaar vertrouwen , kinderlijke onderwerping, en ongeveinsde gehoorzaamheid aan alles, wat de Heer gebiedt en eischt . Pan
men dit bewerken door ffreelen en vleijen en zachte behandeling van ondeugd en ongeloof ? Heeft dan de mensch
overal de liefde voor de zonde afgelegd ? Behoeft zelfs
de beste nog niet telkens opwekking, om Heeds voor
de geboden van de wet in de leden, gelijk bet behoort,
doof to zijn ? Die tot deugd opwekt , moet immers zelf
deugdzaam zijn ? Hoe kan hij met nadruk fpreken over
hetgeen hij niet kent , of aandringen op beoefening van
hetgeen hij zelf verwaarloost en nalaat? Zoo ook, wie
liefde gevoelt en liefde toont voor den Heer , hij alleen
kan tot liefde opwekken en voersa . Dat gevoel , dat
men liefde voor j E z u s heeft , kan men niet huichelen ; want in de woorden zelfs klinkt dan hoorbaar de
valfche toon , dien de huichelaar bier niet kan afleeren .
De hartelijke toon treft alleen, maar telkens toch, waar
men fpreekt en handelt, omdat men gelooft en den Heer
liefheeft . Die treffen wil , moet zelf getroffen zijn . Die
liefde wil wekken bij menfchen voor j E z u s , moet
vooral in die liefde niet achterlijk zijn . De vriend van
j E z u s kan bet best en bet meest uitwerken ; hij vermaant onvermoeid, prijst onophoudelijk de zaak zijns
Meesters aan, fchroomt geene moeite, en eischt geene
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vergelding ; want gelijk liefde hem drljft tot alles , zoo
is bet ook die liefde, die zijn geluk vergroot, en daar
om ook zijn ftreven en werken in 's Heilands dienst
zoo aanhoudend doet zijn . Al heeft men de fraaifte
woorden , de fierlijkfl e uitdrukking , en alles , wat den
fmaak ftreelt ; voor bet acme hart , dat hongert naar
jets beters , is bet alleen een zoet geftreel , bij hetwelk
men vergeet, wie men is, en wat men eens zal worden .
L iedde voor C H R I S T U S moet fpreken . Liefde voor
C H R I S T u s moet handelen . Waar men dat niet vindt,
gaat bet woord uit den mond tot bet oor , niet uit bet
hart tot bet hart, waar bet alleen vruchten kan voortbrengen . Hoe fcreng men ook beftraft , hoe regtzinnig men
ook leert, hoe bijbelsch men ook fpreekt, zonder liefde
voor C H R I S T U S in bet hart , welke aan alles gloed
geeft , rigt men , ook met veel moeite , niets uit , althans niets voor den Heer . Geen bekoorlijk tafereel van
deugd en godsvrucht zal nut flichten , indien niet de
liefde des fprekers aan alles gloed en leven bijzet . Doch
waartoe meer, daar de zaak duidelijk genoeg is , en
ieder die kan opmerken ? Gelijk bet ligchaam zonder
geest, bet geloof zonder werken, zoo is ook de prediking des Evangelies zonder de liefde voor j E z u $
CHRISTUS dood .
Die liefde voor C H R I S T U S is den Evangeliedienaar
ook genoegzaam , om zijn ambt trouw en met ijver to
vervullen . -- De liefde voor C H R I S T U S geeft hem
krachten, door welke hij bet fchijnbaar onmogelijke doet. .
Liefde toch felt tot alles in ftaat , wat zonder liefde
geheel onmogelijk fchijnt to wezen . In bet dagelijkfche
leven kan men dit opmerken . Hoe meer bet voorwerp
Bier liefde die liefde waardig is , hoe meer kracht die
liefde bezit en behoudt . In tegenwoordigheid van bet
voorwerp dier liefde bef}aat niets , dat tegenhoudt , niets,
dat Met words overwonnen of verdragen . Wat kan niet
de zwakke vrouw , wier eenige fterkte moederlijke liefde
is ? En zou die liefde dan minder kracht en invloed
hebben, wanneer j E z u s bet voorwerp en de getrouwe

666

LEERREDE

getuige dier liefde is? bat men de werking niet meerder ontdekt, is niet omdat bet dier liefde aan kracht of
vermogen , maar omdat bet , helaas ! bij velen aan die
liefde ontbreekt . - Wat moet , maar wat kan ook flerker werken, dan de liefde voor Hem, die de moeder, in
liefde voor haar kind, verre to boven gaat? Die ftierf
aan liet kruis , opdat zijne vijanden zijne vrienden zouden worden? Die in den hemel niemand der zijnen vergeet , maar alien nabij is tot aan de uiterfte cinden der
aarde ? 'Kan dit alles niet tot liefde ontll eken , welke
bet leven niet to dierbaar acbt, om bet op to offeren ,
en daarom alle krachten infpant, en wonderen doet in
bet oog van lien, die die liefde niet kennen ? Getuigt
bet, P E T R U S en P n U L U S! (opdat wij niet met
vragen dus voortgaan) getuigt bet door uw gedrag en
leven , dat alles , ook bet moeijelijkffie, u mogelijk werd
door uwe liefde voor den Heer , die a zoo veel heeft
vergeven ! Bij dreigende tegenftanders kalm en bedaard ,
na en onder geefelflagen opgernimd en verheugd, de bewijzen , dat j E z u s vermoord is geworden , in bet
ligchaam omdragende , en uit liefde voor C H R I S T U S
piju noch fmart gevoelende , flonden zij altijd pal , even
gig rotten to midden der vrcefelijke golven , rnaakten zij
de wijsheid der wijzen befchaamd, en deden zij bet
kruis van C H R I S T U S over alles zegevieren , hoezeer
men daaraan ergernis zocht en dwaasbeid daarin meende
to vinden . De liefde voor C H R I S T U S drong hen tot
alles , waarin zij maar toonen konden , dat zij geheel
leefden voor Hem , die ook voor hen is geftorven . In
bun eigen oog voor zichzelven dood, gevoelden zij, dat
C H R I S T U 6 in hen leefde , en openbaarden zij dit
in alles , wat zij fpraken en deden , zoodat zij geheel
leefden en zich bewogen in en door de liefde voor
Hem, die hen had liefgehad en zich voor hen had
overgegeven . - De liefde voor c H R I S T U S geeft den
Evangeliedienaar ruime fchadeloosftelling voor elke ontbering en opoffering . Hetgeen van de Apostelen , zekerlijk nooit tot hunne fchade , gevorderd werd , wordt
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ons niet opgelegd . Voor hen was en bleef bet gevaar
altijd groot . Maar niets fcheidde hen van de liefde des
Heeren . Integendeel hadden zij de blijdfchap op hun go .
laat , omdat l'iefde voor j E z u s in hun hart heerschte ;
en nu was hun alles welkom , wat hun maar ecnige
gelegenheid kon verfchaffen , den Heere liefde to bewijzen . Wat men met vreugde en liefde doet, loont reeds
zichzelve . Zij waren daarenboven verzekerd van hun
heerlijk loon . Zij verloren alleen , wat toch niet to behouden was , en behielden , wat zij niet konden verliezen . Die vergoeding verfchafte hun de liefde voor
C II R I S T U S in hunne daden . En zou dan bij minder feed en gevaar die vergoeding ons ontgaan , weike
wij alleen kunnen verkrijgen door liefde voor j n z u s
C H R I S T U S?
Oogst de Evangeliedienaar , bij trouw
aan en liefde voor den Veer, de ondankbaarheid der
menfchen in bij cues , wat hij fpreekt of doet ; wat verliest hij daarmede ? Genegenheid van menfchen, ja, maar
van zulke menfchen , wier prijs en lof hem nooit tot
eer, wier veracnting en veroordeeling hem nimmer tot
fchande kan ftrekkcn . Hoe groot is de winst dan aan
de andere zijde ! Goed:euring van den Ileer, die nooit
verandert , en wiens genade voor alles en voor alien genoeg is . Nemen, door arbeid en geftadige zorg , de
krachten des ligchaams , de vermogens des geestes fpoedig en zigtbaar af, en gevoelen wij, dat de uitwer_dige
mensch verzwaltt , dan verzekert ons de liefde , aan j Ez u s betoond , dat de inwendige van dag tot dag toeneemt , om nooit to bezwijken . Geleerdheid en wetenfchap amen met de jaren af, bij vermindering van geheugen . De geleerde, enkel met bet hoofd, blijft de
geleerde niet, indien niet liefde voor C H R I S T u s al
die heeriijke hulpmiddelen van geieerdheid en wetenfchap
nuttig aanwendt . Welfprekendheid, ten Ininfte datgeen,
wat de zinnelijke mensch daarvoor houdt , vervliegt bij
zwakker item , flaauwer oog en minder vaste houding .
Room en eer , hiervoor bij menfchen ingeoo-gst , verandert met die menfchen , die gewoonlijk naar iets nieuws ,
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naar iets anders hunkeren , zonder zich om bet deugdelijke to bekommeren . Dan vooral gevoelt de dienaar,
dat liefde voor C H R I S T U S voor al die verliezen,
indien zij then naam verdienen , fchadeloos flelt . Die
liefde in bet hart, en men zij dan misfchien minder
geleerd, maar is toch zeker in wijsheid toegenomen ;
ja , al wordt dan de f}em ons zwak en fchor , bet oog
minder helder, onze taal eenvoudig zonder pronk , dean
heeft men ondervinding van alles, wat heerlijks is beloofd, roert door eenvoudigheid, en, boven alle welfprekende opfiering, werkt op fpreker en hoorder elke
hartelijke uitdrukking des diepen gevoels . Zoo roert ons
telkens nog , indien onze finaak niet bedorven is , de
taal van j o A N N E s : „ Laat ons Hem lief hebben
Hij heeft ons eerst liefgehad ." En wat zal bet zijn,
wanneer j E z u s oordeelt en beloont al de werken der
liefde, die men voor Hem altijd gedaan heeft ! -- De
liefde voor j E z u s opent den dienaar des Evangelies
een heerlijk uitzigt in de toekomst . Thans bedoel ik
niet het heerlijk loon , dat allen to wachten hebben ,
die, op welk eene wijze dan ook , hunne liefde voor
den Hcer hebben aan den dag gelegd . Mijn oog vestigt zich op de toekomst voor den Evangeliedienaar,
die zijne liefde voor j E z u s betoond heeft in het trouw
volbrengen van bet hem opgedragen werk . Indien onze
voordragt door die liefde is bezield , en ons gedrag bewijst, dat wij fpreken omdat wij gelooven en lief hebben , dan zien wij bet niet , hoeveel zulk eene prediking op anderen uitwerkt . Echte liefde voor c H R I sT u $ fchuwt alle pralerij , is nooit met zichzelve hoop
ingenomen, en telt nooit de daden op, welke voor
In de toekomst komt alles
C H R I S T U s zijn gedaan .
eerst aan bet licht . Hoe heerlijk wordt dan onze liefde
beloond, wanneer onder bet oog des Heeren vcrfchijnen
die geloovigen , die, zonder dat wij dat toen merkten ,
door onze woorden voorgelicht, door ons gedrag en voorbeeld gefticht , en door den hartelijken toon , op welken
onze liefde voor C H R I S T u s tot hen fprak, getrokken
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werden tot dezelfde liefde ! Hoe heerlljk is dan ons
loon , wanneer wij dat alles eerst in de eeuwigheid ontwaren ! - Er is nog iets , dat ik niet wil overflaan,
en dat ons tot toenemend betoon van liefde voor
C H R I S T U S moet aanzetten . Hoe hartelijker de toon is
van ons fpreken, en hoe inniger die liefde voor C H R I ST u s in onze daden fpreekt, hoe minder wij de bewijzen hiervan bij onszelven zullen opmerken . Die liefde
werkt in flilte, maakt nooit gedruisch, en zij weet het
zelve bet rninst , hoe zij voor C H R I S T D s leeft en
werkzaam blijft . Liefde wordt dan bet levensbeginfel ;
men kan niet anders, omdat men niet anders wil handelen . Niemand , dan j E z u s , merkt die liefde op ; Hij
is bet, die in bet hart ziet, en niemands getuigenis inroept of behoeft . En als dan j E z u s loon uitdeelt,
ook voor bet laven en drenken van dorftenden ter liefde
van Hem, en voor elk werk der liefde , dat Zijn oog
niet ontgaat , maar dat door ons minder gefchat werd,
toen wij bet verrigteden , en dat nu door ons reeds lang
vergeten is, omdat ons hart ongemerkt en van zelve ,
door de alles bezielende liefde voor den Heer , tot die
daden geleid werd ; hoe zalig zal dan voor ons die verrasfing zijn ! Dan zal men eerst inzien de dwaasheid dier ongelukkigen, die, bij gemis van liefde voor
C H R I S T U S, door hetgeen van waarde ontbloot is ,
in den roem bij menfchen hun loon zochten, maar nooit
voldoende vonden . Ongelukkig , die zich daardoor beroofden van bet uitzigt op hetgeen bet oog niet ziet ,
bet oor niet hoort , bet hart niet bevroedt , maar toch
bewaard blijft in den Hemel voor hen, die in alles j az u s hebben liefgehad !
Vat wij aan den minflen der
zijnen doen, dat zal Hij beloonen , alsof bet aan Hem
ware gefchied . Die den Heer bet meeste bemint, die is
de trouwe en gelukkige herder Zijner fchapen ; die wil
en kan en zal ook alles gelukkig volbrengen, wat zijn
Heer van hem verlangt . (*)
(*) Hierop had de bevestiging plants . De volgendeaanfpraken zullen, hoop ik, den lezer ook bier niet onwelkom zijn .
X x
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Waarde Medebroeder en Mededienaar van onzen Heer
j E z u s c 11 R I s T u s! Gij hebt dan flu de heerlijke
bediening des Evangelies aanvaard, gelijk ik vertrouw,
met alle toegenegenheid en liefde voor den Heer . Heb
Hem hattelijk lief, en weid de fchapen Zijner weide !
Schroom niet met alle vrijmoedigheid to fpreken, to
vermanen, to troosten ; gij dient den Heer C H R I S T u s,
dien men to g®makkelijker dient , hoe meer men Hem
bemint en liefheeft . Gij komt hier met een goed geruchte . Algemeen werdt gij hier begeerd, en gij aanvaardt uw werk tot aller genoegen . Befchouw dit als
gunftig voorteeken . Uwe voorgangers hadden nooit reden , om zich over de genegenheid dezer gemeente to beklagen . Dit ftaat ook u to wachten , indien gij de kennis , welke u werd medegedeeld , de liefde , welke u
voor j E z u s en Zijne heilige zaak werd ingeboezemd ,
aanwendt tot voordeel en troost zijner gemeente. Reeds
dit belooft u loon en vergelding ; en wanneer de Heer
zal verfchenen zijn , om u to vergelden wat gij goeds
mogt hebben gedaan, hier of waar Hij u verder mogt
roepen, dan behoore ook deze gemeente tot uwe kroon
en vermeerdere uwe blijdfchap ! Volhard in alles , wat
Hem aangenaam is ; predik het woord Gods , met verwerping van alle menfchenvonden en ijdele leeringen
Houd aan in het vermanen en beftraffen naar eens iegelijks behoeften , als dienaar van Hem, bij wien gene
aanneming des perfoons is ! IJver in alles naar de mate
des geloofs , hetwelk u vervult , naar de liefde van
C H R I S T U s , dien gij dient ; zoo zult gij in dien grooten dag , die ons alien wacht , met eigene oogell zien ,
dat gij uzelven hebt behouden en alien, die naar u hoorden! Daartoe verleene u de Heer van alle barmhartigheid
Zijne genade tot in eeuwigheid !
Broeders in de heilige bediening ! De gelegenheid des
tijds wekt ons nadrukkelijk op tot waken en bidden en
werken . Bijna overal befpeurt men neiging tot twist en
fcheuring in de gemeenteu . Menfchen, in hunne jeugd
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verzuimd, hetzij verkeerd opgevoed, hetzij opgegroeid
als eene plant in bet wild, voeden dit kwaad, en zaaijen
wantrouwen tegen ons , als predikers van Gods woord .
Grievend moge dit fomtijds voor ons zijn , die Gode
meer dan menfchen moeten, maar ook willen gehoorzamen ; befchouwen wij al dien tegenfland als gelegenheid
voor ons, om, ter liefde van onzen Heer, pal to ftaan,
en ijveren wij to meer voor j E z u s , hoe meer men
poogt ons tegen to werken ! Beklagen wij de fchapen ,
die herders willen zijn, en als fchapen de weide niet
eens kennen , op welke zij alleen kunneta groeijen en
tieren ! Het is de Heer , dien wij in liefde moeten dienen , dien wij ook hierin als voorbeeld behooren to volgen . Als trouw herder bet meest bekommerd over de
afgedwaalde fchapen van Israel, zocht Hij hen winzaatn op , om hen to regt to brengen en overvloed hun
to verfchaffen ; arbeidde Hij onophoudelijk, opdat zij
den verlaten weg zouden wedervinden , ook met gevaar
van Zijn leven , dat Hij ook voor zulke fchapen veil
had . Die dwalenden, al meenen zij ook alleen op den
regten weg to zijn , moeten ook door ons worden to
regt gebragt . Van ons wordt daartoe geeischt al onze
bemoeijing en infpanning . Toonen wij, door minzame
toefpraak en zachtzinnige behandeling, ook aan zulken,
dat wij hen zacht willen voeren tot den opperften Herder, wiens zorg hen bewaken wil, wiens liefde werkzaam blijft , dat zij niet door wolven verfcheurd worden ! Toonen wij, dat wij van Hem konaen, die zachtmoedig was en nederig van harte ! Maar toonen wij
ook, als dit noodig is, den moed, die den huurling bij
bet naderen van den wolf ontzinkt ! Spreken wij dus
ook tot zulke weerfpannigen de taal der liefde en zacht .
moedigheid, maar zoo, dat wij onbewimpeld zeggen,
dat zij dwalen, die, voor Gods woord doof, een' gemakkelijken weg kiezen voor bet vleesch , op welken
niet valt to ftrijden, maar ook geene overwinning of
kroon is to behalen 1 Zeggen wij hun , dat zonder goede werken zoo wel , als zonder geloof , de Hemel geXx2
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floten blijft, die niet voor dwazen waan of zondige aartmatiging ooit zal worden geopend ! Laat ons dit iedereen doen opmerken , iedereen nit Gods woord duidelijk
en onvermoeid voorhouden ! Misfchien hooren , zonder
dat wij bet weten, de hardhoorenden, die door ons aanhoudend geroep to regt komen en zich bekeeren . Ze . .
kerlijk zullen de beter gezinden en beter onderrigten ons
dan volgen , en zich door niemand laten medeflepen .
Door onzen moed en voorgang kan veel onheils voor de
gemeente worden afgewend . Doch welk fchaap zal hooren, indien de herder, uit vrees voor verlies of gevaar,
zijne flem niet uit voile burst durft verheffen ? Dit alles zeg ik niet, omdat deze gemeente zoo velen van
deze foort oplevert . Wanneer de vijand elders in de gemeente des Heeren onkruid zaait , dan is waken voor
ons pligt . Of moeten wij eerst hiermede beginnen , wanneer reeds bij ons de akker des Heilands geheel bedorven is? Uitgediende zondaren, wien de wereld met hare
zonde en begeerlijkheid ontvallen is , planten , meer en
minder bedekt, hunne verderfelijke leer voort , en zouden , indien men niet bidt en waakt , alles met zich ten
verderve flepen . Vreezen wij de magtelooze vijandfchap
niet tegen geloof en goede werken ; maar zeggen wij
aanhoudend en met alien aandrang : zonder heiligmaking
zal niemand God zien . Zien wij hierin voor ons den
weg aangewezen , op werken wij kunnen toonen , dat
wij J E z U s liefhebben, omdat Hij ons heeft liefgehad,
en zich ook voor ons heeft overgegeven ! J E z u s zij
altijd en in alles onze verwachting en hoop !
Gemeente van Berkenwoude ! U wensch ik hartelijk
geluk met bet voorregt, dat u thans to beurte valt !
Ontvang uwen leeraar als uit de hand van j E z u s
C H R I S T U S, die in hem u Zijne liefde bewijst ! Bejegen hem met die zelfde genegenheid , welke zijn voorganger zoo onverdeeld en algemeen van u alien heeft mogen ondervinden ! Gedraag u jegens den dienaar des woords
als door den Heer tot u gezonden, als die in Zijnen
naam tot u fpreekt ! Houd u aan de woorden, die hij
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u nit de heilige Schrift voorhoudt ! Onttrek u nooit aan
de onderlinge bijeenkomflen, maar laat elke gelegenheid,
om Gods woord to hooren , u aangenaam en hoogstbegeerlijk zijn ! Bedenk, dat , zoo uw leeraar u behoort to
onderwijzen en to vermanen , gij hem, tot uwe eigene
ftichting en ter bevorderitig van uw geloof, behoort aan
to moedigen door vlijtige bijwoning van de godsdienstoefeningen , door ijverige betrachting van hetgeen u als
pligt words voorgefleld ! Hoe overvloediger gij in dit
goede werk zijt, hoe meer aanmoediging de leeraar vindt,
en hoe meer nut en voordeel gij zult trekken uit alles ,
wat onder zijne dienst u zal to beurt vallen . Ook gij
behoort, als deel van 's Heilands gemeente, den Redder
uwer zielen hartelijk en met daden lief to hebben . Vergeet nimmer , hoeveel ook u vergeven werd, opdat gij,
altijd en in alles uwe liefde bewijst jegens den Heiland !
Zoo ondervindt gij reeds hier , hoe zalig het is Hem to
beminnen , en naderhand ontvangt gij let leven met alien, die Hem in onverderfelijkheid lief hebben .
Gij alien , die van elders kwaamt, om de plegtigheid
van dit uur bij to wonen ! Waardeert toch , bid ik u ,
het voorregt, dat u door j E z u s C x K i s T u s gefchonken is ! Het woord Gods , dat uwe leeraren u voorhouden , nadrukkelijk aanprijzen , en zoo veel in hun
vermogen is voor u ophelderen en verklaren ., dat woord
van God zal uwe zielen zalig maken , indien gij het
met zachtmoedigheid ontvangt, met getrouwheid bewaart,
en met ijver voorftaat en betracht , wat u daarin words
beloofd en bevolen . Sluit uw oor en hart voor wantrouwen tegen uwe leeraars ! Wat voordeel kan het u
toch geven, dat gij voor menfchelijke beloften en verzekeringen , welke nooit vervuld zullen worden, opgeeft die leer, welke alleen eene kracht van God tot zaligheid is alien , die gelooven ? Uwe leeraars molten u
niet dienen . Zij zullen dit ook nooit doen, als die gevoelen, dat zij hunne roeping niet van u, maar van
boven ontvingen . Zij willen niets anders , dan hetgeen
j E z u s hun heeft opgelegd , volbrengen . Met alle te-
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genfpraak werkt gij bij hen niets uit . En voor uzelven
zoudt gij , boven Gods kracht tot zaligheid , menfchelijke leeringen omhelzen , die tot dekfel van fchande dienen moeten, maar zelfs daarvoor ongenoegzaam zijn .
Onderzoekt veeleer dagelijks Gods woord, en leert daarin
hoe langer hoe meer de gave kennen, die u geworden
is van, den Vader der lichten zonder verandering of fchaduw van omkeering ! Proeft de geesten , of zij uit God
zijn, maar proeft ze naar Gods woord ! De geesten,
die uit God zijn , kan men dan gemakkelijk onderfcheiden van hen, die een' fchijn van godzaligheid vertoonen,
maar derzelver wezen in hunne daden verloochenen . Die
ongelukkigen hebben geen ooren voor de waarheid , omdat zij hun hart ontoegankelijk houden voor hare ftem ,
zoo dikwerf op daden van liefde , op gehoorzaamheid ,
op betoon van goede werken wordt aangedrongen . Spiegelt u aan hunne groote onkunde omtrent hot gewigtigfte,
omrrent Gods woord ! Ontwijkt hunne gevoelloosheid
voor de toekomst , hoeveel zij hierover ook fpreken !
Neemt geen read in noch gebruikt geneesmiddelen van
hen , die voor zichzelven geen raad en middel tot blijvende gezondheid weten ! Houdt u aan den troost , dien
Gods woord rijkelijk fchenkt ! Die dien troost zoekt ,
zal dien troost zeker vinden . - De liefde vooral van
onzen Heer J E z u S C H R I S T U S verbinde ons alien,
hetzij wij onderwijzen of onderwezen worden, tot de
dienst van onzen dierbaren Zaligmaker ! De liefde, Hem
betoond , merkt Hij , ook zonder woorden , in de daden
op, en beloont Hij eens heerlijk . Dan zullen zij bij
Hem de eerllen zijn , die met hunne woorden en daden
voor zicbzelven nooit waren ingenomen, en die daarom
ineenden de laatflen to zullen wezen . Amen .
LETS OVER DE BEHANDELING DER JICHT .

N og v66r omtrent veertig jaren mogt de jichtlijder
weinig van de Geneeskunde velwachten .
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hield zich de hoop alleen aan geduld en baai vast ; terwijl
anderen to vergeefs in de onzekere baden hulp zochten .
Eindelijk werd bet Eau midicinale ontdekt, en nu fcheen
alle zwarigheid overwonnen . Dit zoo hoog geroemde
middel tegen jicht en voeteuvel, met zoo vele van des .
zelfs opvolgers, is zijne werking verfchuldigd aan bet
Colchicum ; hetwelk met bet heratrum eene eigenaardige
werking (fpecifiek) in deze ziekte fchijnt uit to oefenen .
De vreugde in bet gild der jichtigen was in den beginne
onbegrensd ; men vleide zich, eene geneeswijze gevonden to hebben tegen de jicht , en tevens , bij eene
hebbelijkheid voor deze ziekte , de vermaken der haogere ftanden to kunnen blijven najagen. Maar deze vreugde was van korten duur ! Geene rozen zonder doornen ; ook bet Colchicum heeft de zijne . Een of twee
jichtaanvallen mogen voor dit vermogende middel wijken,
zonder nadeelige gevolgen ; to dikwijls to hulp geroepen, gelijkt bet Colchicum aan de Geesten in de Oosterfche vertellingen, welke derzelver onverduldige of zorgelooze bezweerders onverhoeds verilinden . De aanvallen worden menigvuldiger , en de bleekgele , uitgeteerde
lijder fpoedt naar bet graf ; bet zij dat dit middel , gelijk men vroeger vooronderftelde , de ziekte to fnel onderdrukt, waardoor de ziekteftof niet behoorlijk uitgefcheiden wordt, waarroe alle deze pijnlijke gewaarwordingen fchijnen vereischt to worden ; bet zij dat bet fcherp,
giftachtig middel, de Veratrine, eene flepende ontfteking
in de fpijsverteringswerktuigen voortbrengt , waardoor,
met dezen belangrijken toeftel , bet geheele geftel ondermijnd wordt . Terwiji bet moeijelijk valt dit to beflisfen ,
zijn zulke ongelukkige gevallen meer dan eens gezien ,
vooral wanneer lijders op eigen gezag tot die middel derzelver toevlugt genomen hadden, en, flechts met bet tegenwoordige tevreden, onbewust de gevaarlijke toekomst to gemoet gingen. Indien gezond verftand een algemeen goed
was , indien bet gehemelte en de buik ooren hadden en
de Artfen dwingelanden konden zijn, de jicht zoude ge+
makkelijk to genezen zijn, vooral indien de overvloed
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van de tafels der rljken naar de wijken der amen mogt
gezonden worden . Maar, dewijl dit nu eenmaal niet zoo
is, zal de jicht, door bet Colchicum beftreden, maar
niet ten ondergebragt, in de vergulde zalen blijven huisvesten ; terwiji de armen zich kunnen blijven vertroosten
over het Bemis van zulk finartelijk euvel (*) . De jicht
is eene ziekelijke wijziging van bet geheele geflel , hetwelk vruchteloos enkel door plaatfelijke middelen beflreden wordt (t) . Te vergeefs heeft men dit door bet uitverkoren middel, de heratrine, getracht ; hot alkaloid,
waaraan ook bet Colchicum zijne kracht verfchuldigd is .
Over het algemeen behoorde bet althans niet aangewend to
worden in hot eerfle tijdperk der ziekte, wanneer de pijn
zeer hevig en de deelen zeer rood zijn (derhalve in bet
tijdperk der ontfleking , wanneer ook eene geheel andere
behandeling to pas komt) . Het moet befchouwd worden
als een tijdelijk verligting verfchaffend middel (palliatief) ; maar hot tact de kwaal net bij de bron aan .
Hot Colchicum is een krachtig middel , (met zeer vele
(*) Men ziet in een Ziekenhuis (in Engeland, van waar
deze mededeeling afkomflig is) in de twee jaren flechts Eenen
Iijder aan bet voeteuvel, die dan doorgaans een kroeghouder of een bekend keldermeester is : de laatfte Iijder van
then aard, door ons onrmoet, was de koetfier van WILLIAM PITT .

(t) Men zoude bier bijna twijfelen, of de fleller wel een
Geneeskundige is ; want bet Colchicum , inwendig gebruikt ,
moet wel op eene dikwijls plaatfelijke aandoening werken,
welke echter van eene algemeene ziekelijke gefteldheid afhankelijk is, en door bet Colchicum alleen langs dezen weg bef}reden wordt . Op de uitwendige aanwending •v olgens T U R N8 U L L fchijnt hot niet to doelen . Dit gezegde zoude eerder
toepasfelijk zijn op de genen , welke in bet podagra flechts
eene plaatfelijke ontfteking zien, en bet derhalve, als elke
andere, met plaatfelijke bloedonttrekkingen behandelen, maar
met de bloedzuigers geene minder ongunflige gevolgen verwekken. Het fpreekwoord, bet podragra moet uitgevierd
worden, rust op eene betere ondervinding, dan de theorie,
welke van geene ziekteftof wil hooren . Vert.
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wbzigingen en uitzonderingen) hetwelk echter geenszins
kan aanbevolen worden met het zeer bekende gezegde
indien het al nset baat, het fchaadt niet .
danmerking des hertalers . -- Gij wenscht van mij
to weten , mijn Vriend ! of de vertaling van dit vlugtig ftukje over de behandeling der jicht eenig nut kan
ftichten , en of het iets wetenswaardigs behelst , hetwelk
tot hiertoe onbekend was ? Dit laatfte is minder het geval . Hetgeen de fchrijver zegt , heeft de ondervinding
meer dan genoeg bewezen . Door eene werkzame en geregelde leefwijze zoude de jicht , met het aan haar verwante
voeteuvel, enz . zeer dikwijls voorgekomen, en door geduld
en matigheid, indien al niet overwonnen, althans zeldzamer en dragelijker kunnen worden . De beoefening dezer beide deugden valt echter , volgens den fchrijver ,
niet onder ieders bereik , en de matigheid wel het minst
van de genen , die de genoegens des levens , en vooral
die eener welbezette tafel, najagen . Indien men zich op
deze wijze zelve konde helpen , waartoe had men met
den Arts van doers of geneesmiddelen noodig ? En gaat
niet elke aankondiging van een nieuw gevonden onfeilbaar middel tegen de jicht en het podagra van een aantal
getuigfchriften vergezeld , van welke , wel is waar , de
(tellers verre to zoeken zijn en bij een opzettelijk onderzoek niet gevonden worden , of foms , ondanks derzelver aangekondigde beterfchap of geheele herftelling , nog
op het bed der fmarte of met den pijnlijken voet op den
podagraftoel zijn to vinden ? Indien die getuigfchriften
de genezing al niet verzekeren , zij beloven haar toch ,
en enkele gevallen bevestigen tusfchenbeiden de fpoedige
ophouding der aandoening ; duurzame genezing kan immers ook geen Geneesheer noch eenig Apotheker bewerken?
Niet het middel , hetwelk den aanval tegennatuurlijk
onderdrukt ; niet de leefwijze, welke de fpoedige terugkeering tevens bevordett, heeft de fchuld, maar het
luchtsgeitel en de ongelijk liggende keijen der ftraat zijn
de oorzaak , dat zelfs het laatst aangeprezen middel van
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den Apotheker a o U B t E to ouch , wiens droop tegen
dertig franken per flesch ook in Amfterdam verkrijgbaar
is, eene fpoedige en aangename geneeswijze belooft, tegen
de herhaling van voeteuvel en jicht to kort fchiet, offchoon
men voor zoo veel gelds lets beters mogt verwachten .
Wanneer ik mij den grooten hoop vertegenwoordig,
die den koetfier van eenen Arts, die zich door drie jaren
lang waargenomene betrekking tot de uitoefening der Geneeskunde geroepen dacht , de ruimfte broodwinning verfchafte, terwijl flechts de verftandige minderheid den Doctor bleef aankleven, dan zal ook deze waarfchuwing weinig afbreuk doen aan de middelen, welke tegen deze
ziekte door onze nieuwspapieren met meer andere uitgevent, en niet zonder nadeel door velen, in de hoop
eener betere toekomst , verorberd worden ; maar indien
flechts een enkele, die anders zichzelven nadeel berokkend
had, door deze mededeeling behouden wordt, zal uw
werk al wederom niet to vergeefs geweest zijn .
Ik teeken deze , met bijzondere hoogachting, onder de
fpreuk : Simplex veri jigillum .
Nafchrift. - Nadat ik deze reeds gefchreven had, komt
mij in handers : Onderzoek naar de belangrijke uitwerkfelen van bet uitwendig gebruik der J7eratrine in onderfcheidene ;iekten, naar bet Engelsch van A . T u R NB u L i , door J . TURK, Med. Dr. Ik zie daar het
gebruik der tleratrine ook uitwendig tegen rheumatismus
en jicht aangeprezen . Het ftaat to bezien, wat de ondervinding to dezen opzigte lecren zal . Dit meen ik bier
nog to mogen bijvoegen , dat, wanneer eene weidfche
aankondiging van bet een of ander geneesmiddel bet
vertrouwen no- meer tracht uit to lokken door het bijvoegfel , dat het flechts uit plantaardige beftanddeelen
is zamengefteld, zulks nog geen waarborg oplevert, dat
er geene bedenkelijke beftanddeelen in hetzelve aanwezig
kunnen zijn .
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1834,

VAN ZEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE .

(Vervolg van hi. 596 .)
Speelhuis in het Palais Royal en Frascati in de firaat
Richelieu .
Her was op den 17 Junij 1834, dat ik voor her eerst mijue
voeten op den drempel van een huffs zette, waar aan rust en
menfchelijk geluk , waar aan alle deugd en groote gevoelens ,
die den mensch kunnen bezielen, de bodem wordt ingeflagen,

en waar, onder duizenderlei fchokken en kwellingen, voor
hem , die zich laat verleiden een drok bezoeker to worden ,
de weg words geopend, die eindigt met manflag, wroeging
des gewetens, zelfmoord, of her fchavot! Dimmer beminde ik
bet fpel ; her had mij voor geene aantrekltelijkheden ; en,fchoon
ik, gedurende mijne militaire betrekking, dikwijls met grove
fpelers in aanraking kwam, was ik immer flechts aanfchouwer

van een zoogenaamd tijdverdrijf, dat mij diegenen met medelijden deed aanzien, die er zich mede bezig hielden ; in dt n
woord, ik had een' of keer van her fpel, en, God dank !
then afkeer heb ik nog, en hoop denzelven tot her einde
mijns levens to behouden . - Reeds Lang hadden mijn vriend

en ik her plan gevormd, om , zoo wij goed bij kas waren ,
in een der fpeelhuizen van Paris een 20 fr. to wagen, met
her vaste voornemen , om in geval van verlies dadelijk been

to gaan , in geval van winst dat geld nuttig to bef}eden . Her
doel van dit voornemen was voornamelijk , bij onze terugkomst in bet vaderland ook to kunnen zeggen, dat wij in een
der fpeelhuizen van Paris eens badden medegefpeeld, Tot
nog toe echter verfchoven wij ons plan van dag tot dag, en

wet voornamelijk daarom, dat ik mijn geld op eene amdere wijze
nuttig kon beftedeu, en niet genoeg voor de volvoering van

hetzelve overhield . Op den 17 Junij echter ontmoette mijn
vriend toevallig in de Louvre een' bekende, Oflicier bij de Nedor-

landfche armee. Deze beminde her fpel, cn des avonds Qelde
hij voor, in No . 129 eens to gaan zien en -- wagen. Ik kon
natuurlijk niet anders dan toeftemmen , en daarenboven was
ik finds lang begeerig, van nabij eene dergelijke bijeenkomst to zien.

Bij her intreden echter van dit huis, eerst
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in eene foort van voorvertrek, waar hoed en ilok tegen een
kaartje met nommer worden afgevraagd , greep mij eene
koude rilling aan ; bet was alsof ik eene groote misdaad ging
bedrijven ; ik £chaamde mij voor mijzelven, en voor den doordringenden blik der handlangers en bedienden van de helfche
plaats beefde ik terug . Nog hooger klom mijne angflige beklemdheid, toen een dier wezens, die alien in eene foort van
liverei gekleed zijn, mijnen vriend en mij onzen ouderdom
afvroeg ; want, hetgeen ik nog niet wist, men moet den on .
derdom van 22 jaren bereikt hebben, om toegang to kunnen
verkrijgen, en aan den flelligen toon, waarop de vraag ons
gedaan werd, en den twijfel, waarin men fcheen to verkeeren, ons al of niet binnen to laten, (daar wij er beide zeer
jong uitzien) bemerkte ik, dat bet Gouvernement, dat overigens, fchandelijk genoeg ! deze huizen befchermt , dewijl
bet daaruit groote voordeelen trekt, flreng dezen maatregel
handhaaft . Ik haalde cot overtuiging mijn paspoort uit , en
de deuren gingen open! Ik zag nu drie vertrekken, mum genoeg om 150 menfchen to bevatten, zeer net verfierd , fraai
verlicht, met groote groene tafels voorzien, waaraan verfcheidene menfchen zaten . Revange Praag en Trente ans, ou la
vie dun joueur, flonden mij op dat oogenblik levendig voor
den geest ; mijn hart was als ineengekrompen en mijn denkvermogen bij tusfch'enpoozen verward . Tot meerder kalmte teruggekeerd, ]let ik nu bier dan daar mijne blikken gaan . In
eene der kamers fpeelt de roulet, en words beflendig door
den croupier rondgedraaid ; in de twee andere waren her de
kaarten, die, door middel van Rouge et noir, bet lot der
ongelukkige verdwaalden beflisten . Eene doodelijke flilte
heerschte, nu en dan alleen door de beweging van dezen of
genen en door her fluisterend gefprek afgebroken . Allen , die
condom de lange, fchrikkelijke tafels zaten, fchenen als verzwolgen door her fpel, en voor niets, was om hen gebeurde,
oogen to hebben. Welk eene verfcheidenheid in de gelaatstrekken der aanzittendenl Deze lacht en fchraapt verheugd
met eene der harken zijne winst naar zich ; een ander zet onverfchillig eenige vijf franksflukken ; een derde prikt krampachtig op eene kaart de kanfen van her fpel, en waartoe
toch ? want geene andere kans is bier, hetzij winnende of
verliezende, dan ongelukkig to worden . Den weg des verderfs in to flaan, ziedaar de cenige kans, die bier beflaat!
Onder de perfonen, die bijzonder mijne aandacht trokken,
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waren deze de voornaamften : Een der bankiers, croupiers, of
hoe men hen ook noemt . . . . Is bet waar . dat rood haar een
valsch karakter verraadt? Ik geloof bet niet ; aithans voor

e!n' doorgaanden regel kan men bet evenmin houden , als bet
breede, hooge voorhoofd voor een teeken van verftand en

dergelijke ; dagelijks toch ziet men hierin werkelijke en in bet
oog vallende uitzonderingen . Hoe bet zij , de man in questie
had rood haar, fcherpe gelaatstrekken en eene foort van duivelfchen lach, die mij, als hij zijne gelaatsfpieren bewoog,
eene ijskoude rilling deed gevoelen . Als tijgerklaauwen werkten de harken, door zijne handen beftuurd, en met een fatansch genoegen zag men hem de vijf franksftukken op elkan-

der ilapelen . Gaf deze of gene hem goudgeld of bankbiljetten

tot verwisfeling voor zilverilukken, dan wierp hij ze met
eene foort van verachting den ongelukkigen fpeler toe . Het
was een tweede V A N P 0 S E R T uit Revange Praag , behalve
dat hij beide oogen bad, en deze als blikfemftralen been en

wear liet gaan. Verfoeijelijk handwerk, door then man uitgeoefend, dat hem verfoeijelijker maakte, dan de hartstogte-

lijke fpelers zelve rondom de tafel ; want bij dezen was bet
een ongelukkige hartstogt, met welken men, hoe misdadig
ook , medelijden moet gevoelen , die hen in dit huis deed komen ; bij hem zit de koude rede voor, en hoe meer flagtoffers er vallen, des to meer genoegen fmaakt hij . Ellendige !

gij zijt den rang van mensch onwaardig ; alle menfchelijk gevoel moet bij u uitgedoofd, uw hart moet koud zijn als
ijs, en uw geweten in een' diepen flaap gedompeld ; ver-

fchrikkelijk gal deszelfs ontwaken voor u zijn ! - Een tweede
perfoon is een jong mensch van 23 a 25 jaren ; hij ziet er
bleek en verwilderd uit ; zijne kleeding verraadt overvloed en
to gelijk wanorde ; zijn rok is tot aan den hals toegeknoopt ;
de das zit flordig, met een' grooten ftrik, die geheel naar
de eene zijde is gefchoven ; een lorgnet aan een' gouden ketting ; eene doos naast zich, waaruit hij dikwijls en bij groote
hoeveelheden fnuift ; goud- en zilverflukken voor zich , die

langzamerhand verminderen ; hij zit met beide handen onder
bet hoofd ; naar mate bet rood of zwart beflist, wordt hij
doodbleek, of een levendig rood bedekt zijne wangen ; hij
drinkt verfcheidene glazen koud water, die hij zich Nat brengen . Hoe beklaagde ik hem! Zijn toeftand is als die eener
felle koorts ; koude en hitte wisfelen zich af ; zeker klopt
zijn hart bij tusfchenpoozen met zware flagen, of fchijut op-
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gehouden to hebben bet bloed voort to ituwen . Genoeg van
hem! - Hoe vele grijsaards zag ik bier! Zeker waren zij
alien oude fpelers ; hun fangfroid deed mij dit gelooven ;
noch winst noch verlies fcheen invloed op hen to hebbeA ;
zij fpeelden, zoo als men zegt, avec raifon . Ik beklaagde
of liever ik verachtte hen diep : want in mijn oog fchenen zij

niec waardig grijze Karen to dragen ; teeken des ouderdoms,
dat men achten en vereeren moet , maar hen des to verachtelijker maakte .

N . N . zette her bijeengelegde geld van tijd tot tijd op de
tafel, bij een of twee vijf franksflukken to gelijk . Nu eens
wonnen, dan weder verloren wij . Her clot echter, en waar-

om zouden wij bier eene uitzondering gemaakt hebben ? was
-- verliezen . Dikwijls, her is waar, befteedde ik mijn geld

op eene onnutte wijze ; nimmer echter beklaagde ik her zoo
zeer als thans : wij verloren ieder 28 franken . Ziedaar bet
ongelukkige van bet fpel : wint men, dan wit men meer ;

verliest men, dan wil men bet verlorene herwinnen . Een
van ons wilde nog meer wagen ; de redenen van de beide

anderen hielden hem terug . Her werd mij benaauwd in dit
huis, en met verrukking ademde ik weder de vrije lucht in .

Ik nam her vaste befluit , nimmer ook zelfs geen vijf franken
meer to wagen, en ik geloof woord to zullen houden . Al-

les, was ik gezien had, had een' diepen indruk op mij ge .
maakt , en met w E i s s herhaal ik : „ Edne klip voor onze
zedelijkheid is bijzonder to vermijden : bet is her Spel ; een
verwoestende hartstogt, then men bij de geboorte moet verfdkken ; want niet alleen vernietigt zij alle kracht van
denkvermogen en bevacting, mar dooft bet gevoel van eer
uit , en ftelt ons bloot aan twist, haat en beftendig gevaar ;

geen fpeler kan op zicbzelven genoeg fteunen, om to verzekeren, dat er geen noodlottig oogenblik zal komen, waarin
bij, door her verlies buicen zichzelven gebragt, bet niet

duizendvoudig zal vergrooten , door middelen van herftel aan

to wenden, die hem voor altijd in her ongeluk florren ."
Ziehier min of meer eene befchrijving van een fpeelhuis .
Er zijn er nog , waar sneer dan ddn hartstogt to gelijk opgewekt words , en waar de zwakke mensch , met kracht aan

den eenen weerftand biedende, voor den anderen bezwijkt,
of we! (en dit is , geloof 1k, meest her geval) zich aan beide
ove-rgeeft, of van her eene tot her andere overgaat, tot
zoolang en geld en krachten en zielerust en gezondheid voor
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altijd onherttelbaar zijn gevioden . Zulk eene pia'ats vindt
men ook in Parijs , waar Spel en Wellust de misdadige banden ineengeflagen en zich verzusterd hebben, om met elkan
der gelijken tred to houden . Men noemt dit huis Frascati,
in de ftraat Richelieu . Ik ben er eenmaal geweest, maar beb
er niet gefpeeld ; in bet Palais Royal toch had ik leergeld
betaald. Op bet fpel aldaar is alles van toepasfing, wit ik
reeds gezegd heb . En lokalen en bediening zijn bier echter
op een' grooteren voet . Bij bet binnentreden zou men zlch
verbeelden op een der fchitterendfte foirees to zijn , door de
fchoonfe vrouwen opgeluisterd . Inderdaad ik bejammetde
bet , dat zulke fchootie Engelen - omhulfels huisvesting verleenden aan de ziel van Furien ! Aan dit huis ontbreekt flechts
bet lustig rondgaan van den champagnebeker , om de drie
proeven , waaraan de zwakke mensch zich to dikwijls blootgeeft, en waarop hij belaas ! niet zelden fchipbreuk lijdt,
vereenigd to hebben : Spel, Wijn en Wellust. De vrouwelijke wezens, die men bier ziet, in prachtige en kostbare
toiletten, zijn zoogenaamde demi-vertu's ; gerustelijk zou
men er echter eeu leelijker woord voor kunnen gebruiken,
zonder to overdrijven . Deze wezens fpelen merle , of zitten
bier en daar in gefprek met de perfonen , itie met hen kennis willen maken . Ben half uur omtrent bleven wij , en met
bet voornemen, om er nimmer weder to komen , ftapte ik er
uit. l k had echter voor mijzelven leering opgedaan, en beklaagde mij dus niet over mijn bezoek .
(Het vervolg hierna .)

PAGANINI Err TALMA .
De flood van P A G A N I N I, door Parijfche dagbiaden, op
brieven nit Genua afgaande, bij herhaling aangekondikd,
heeft rich niet bevestigd. Integendeel vermeldt de Echo van
Milaan, dat hij aldaar in _goeden welftand is aangekomen .
Intusfchen heeft de bekende J U L E S J A N I N die tiding to
baat genomen, om een' belangrijken, indien dan ook al niet
geheel onpartijdigen , blik op P A G A N I N 1's leven to flaan,
welks aanleiding deze fchijnt : Toen J A N I N eens voor de
flagtoffers van eenen zwaren brand in eene Franfche ftad
milde giften inzamelde , en alle kunftenaars der Parijfche
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fchouwburgen, velen seker om den wille des even gedachten
als vereerden naams des inzamelaars , hem gereedelijk ten
dienfte flonden, waagde bet P A G A N I N I, bardhartig genoeg, hem een Concert voor die ongelukkigen of to fiaan .
Hij had, zeide hij, reeds zijn Armenconcert vaor dat jaar
gegeven ! En nu maalde J A N I N bet beeld diens grooten
Virtuoos met trekken , die P A G A N I N I's roem to Par js vernietigd,n . Hij verloor dien werkelijk . Men fprak van hem
niet meer, tot dat de valfche tijding van 's mans dood zijnen
naam weder to voorfchijn riep . Ziet bier, hoe j A N I N die
mare, waaraan hij zelf geen volkomen geloof floeg, opnam
,, P A G A N I N I, wit men, is to Cenua aan de Cholera geflorven . Hij laat zeven millioenen na . Die zeven millioenen, brengen zij niet dezelfde werking to weeg, als bet
goud der beide echtelingen, M A E s , die onlangs in hunne
groote geldkist (want dus mag men bun huffs wel noemen)
op zoo ontzettende wijze vermoord werden? Bij elken tred
toch , dien bet Geregt in dat huis deed, vond bet good en
bloed - good in den tuin, good in den kelder, good onder
de fleenen van den huishaard, good zelfs in den ouden hoed
des flagtoffers ; overal goud , overal dat heillooze good , dat
aan die rampzalige oude lieden bet leven had gekost ! Dus ook
P A G A N I N I . Zeven millioenen, in korten tijd gewonnen, -Peer dan een louisd or voor elke vioolflreek! De zeven
millioenen van P A G A N I N I hebben diens mans leven , dat
zoo fchoon had kunnen zijn, geheel verdorven . Deze zeven
millioenen hebben dezen zcldzamen geest verftikt, die iets
zoo groots had kunnen voorcbrengen . Deze zeven millioenen, hoe fmartelijk moeten zij gedrukt hebben op de laacfle
oogenblikken van dien armen rijke, die, na zoo veel waarachtige bewondering verwekt, zoo vele zoete tranen to hebben doen vloeijen, zoo vele gevoelige harten hooger to hebben doen kloppen, flervend tot zichzelven moest zeggen :
,, Ik flerf met alles , wat nan en in mij is ; ik fterf gelijk
een toon van mijne Cremoner viool ; ik flerf, en neem met
mij al mijnen roem, al de volheid mijner gedachten, bet
ganfche geheim van mijn genie, en laat niets achter, dan
deze zeven ellendige millioenen !" Weet ge wel , dat bet
een treurige dood is voor eenen kunilenaar, to fterven zonder ergens een fpoor van zijnen wandel op aarde achter to
laten ? Dit was de grootfle fmart van den grooten T A L M A ,
dien wij nog dagelijks beweenen . Dikwijls , bet toppunt zijns
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toms beftegen hebbende, zeide hij tot zlchzelven met een
bitter gevoel, dat al die roem aan ddnen ademtogt hing ; dat
die grooce naam vergaukelijk was , en dat alles , wat hij aan
fludie, verfland, kennis en geese had to koste gelegd, om
de grootile Tooneelfpeler van zijnen tijd to worden, _ddns
zou verloren gaan, en hem, T A L 114 A, een korter beflaan
zou vergund zijn , dan zijn oudlle Romeinfche mantel! Dan
kwamen hem de tranen in de oogen , en hij weende als een
kind . Maar, hoe gul en mild gaf zich ook T A L M A gedurende zijn leven voor alien ten beste ! Hoe was hij to aller
ure , als bij nachte en bij dage , op de planken , werkzaam ,
onvermoeid , hartstogtelijk , zich der menigte vertoonende,
zoo dikwijls ook die menigte hem verlangde to zien! Want
zij en hij verflonden elkander volmaakt . WiSt T A L M A regt
goed, dat die menigte, wier gebieder en afgod hij was, your
hem , als 'c ware , de geheele nakomelingfchap was , - ook
zij gevoelde van hare zijde, dat zij geen' tweeden T A L M A
meer zien zou . Vanhier beijverden beide zich , om op aile
mogelijke wijzen met elkander in aanraking to komen en to
blijven, door middel van een' C O R N E I L L E, R A C I N E,
V 0 L T A I R E , door proza en verzen , door het drama en de
komedie, ja fomwijlen door de nieuwfle rijmfmeders uic de
masfa van poecen des Keizerrijks ; want alles was T A L M A
welkom , wanneer hij zich flechts aan zijn yolk konde mededeelen . Hij leefde daardoor zijn kunftenaarsleven ook zoo
geheel nit, als immer mogelijk was ; hij maakte zijn genie
zoo vruchtbaar, als het immer to maken was ; hij gunde
zich, tot aan zijnen dood, geen' enkelen dag rust . Hij
wist , dat zijn ontzaggelijk talent flechts een vlugtig vermogen was , welks kapitaal hij aan niemand kon legatdren ;
hij haastte zich daarom , deszelfs onmetelijke inkomften als
een milddadig man to befteden , opdat geen naberouw hem
op zijn fterfbed mogt bezwaren . Zoo dacht, zoo leefde
T A L M A . Met ziel en ligchaam was hij aan zijne kunst
verknocht ; en, daar hij zijne kunst als kunflenaar en niet
als fpeculant uitoefende, was hij de toegankelijkfte van allen .
Voor zeer weinig gelds zag men hem dagelijks fpelen ; men
betaalde , onm hem to zien , niet meer , dan om den ellendigflen figurant to zien ; hij fpeelde overal, en altijd, voor elken
prijs ; hij fpeelde in de kleinfte fleden, ja de geringite dorpen ; hij zou zelfs in eene fchuur gefpeeld hebben . Of hij
veel gelds inoogstte, of niet, wat kon hem dat fchelen? Hij
Yy
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wilde T A L M A ioonen , eer T A L M A de wereld verliet ; hij
wilde-, dat er geen hoek in Frdnkr jk zou zijn, die niet de
herinnering zou bewares aan die zoo welluidende fem, lien
zoo edelen blik, dien zoo gepasten hartstogc ; hij wilde, dat

er geen beer in ,Frankrijk zou zijn, die niet tot zijnen zoon
kon zeggen : Ik heb T A L M A gezien , even zoo als men
zegt : lk heb den Ketzer gezien . Hij wist, dat populariteit
de ve'stiging en duurzaamheid van den roem dezer wereld is ;
hij moist, dat er geene groote talenten beflaan, dan die,

welke zich aan alien verfaanbaar we ten to maken ; hij zou
zeer ottgeltikkig geweest zijn, bijaldien hij verpligt was geweest, zich op fommige dagen to verbergen, ten einde op
andere zich met des to meer Mat to vertoonen ; zich zeld .
zaam to maken, om des to grooter to fchijnen ; de openbare
oplettendheid door al die kleingeestige hulpmiddelen van bet
gemeene Charlatanismus to prikkelen . Hij had den roem

lief, en begeerde dien in deszeifs volien, onbegrensden om-

vang, in bet hooge, in bet nederige, rondom zich, overal .

Gaarne had hij als Improvifator op markt en ftraten gefpeeld . Hoe dikwijls bleef de goede T A L M A bij die fraatvittuofen faan , die op derzelver hoeken bet yolk met hun

fpel en gezang verlustigen !-

P A G A N I N r was in zijne
kunst even zoo groot als TALMA ; maar hij bouwde kunst
en roem belde op de ellendigfle, geheel valfche berekeningen .
'T' A L M A'S hart niet bezittende, bedacht hij niet, gelijk
T A L M A , dat ook zijn talent een haast voorbijgaand en ver-

gankelijk iets was, dat met hem voor altijdvergaan en geene
fporen zou aebterlaten, even als een welluidende toon, die

in de lucht vervliegt. P A G A N I N 1, een groot Muficus ,
voor wien vlijt even veel als natuur heeft gedaan, had zijne

kunst met vele ontberingen en pijnlijke moelten betaald .
Zijn hoofd had zich lang over 2ljne viool gebogen , eer her
hem gelukte , haar naar zijnen geest en wil to doen fpreken, - z66 lang, dat zijn hoofd dien gebogen vorm beh`ield, Zijne ijzeren vingeren hadden lang de fnaren gedrukt,
eer bet hem gelukte, ze zoo welluidend to maken , - z66
lang, dat zijne hand daardoor langer en zoo uitgemergeld
werd , also£ zij op de pijnbank gefpannen geweest was . Hoe.
reel genie, maar ook hoeveel geduld was er noodig, om

die tours de force zich eigen to maken, thans hem zoo na .
tuurlijk en gemakkelijkl Men bedenke, dat hij Met alleen
alles op de vierde fnaar alleen fpeelde, maar herinnere zich,
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dat hij zelfs deze vlerde fnaar met den pink ifi tweeen perdeelde, en dan op het eene deel derzeive met den f1rljkfl4
fpeelde, terwijl hij op bet andere fehitterende arpeggio's deed
klinken ! En hoe geraakte hij tot dat toppunt van volmaaktheid en zuivetheid ? Zeker , bet moet hem veel gekost hebben! Hij heeft er zijne kindschheid, zijne jeugd en een .gedeelte zijns mannelijken leeftajds aan opgeofferd. Toen hij nu
eindelijk tot bet fehier ongeloofelijke meesterfchap, dat hem
in zijne droomen voor oogen zweefde, was gekomen, toen
hij zijn idea-al bereikt had, verbeeld ik mij hem to zien glomlagchen, als zeide hij tot zichzelven : „ Hoe duur zal mij
de wereld mijmen arbeid en mijn geduld betalen!" En nu
begaf hij zich op reis , om in gansch Europa dat wederfpaanige inflrument op woeker to zetten, weiks gedweems dng
beta zoo zwaar gevallen was .
(Her vervoig en /lot hiersa .)
VERHAAL VAN BEN REISJE DOOR EEN GEDEELTE VAN
ENGELAND EN WALES ,
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GEDAAN DOOR

DRIB NEDaRLANDeRS, EN MEDEGEDEELD bOOR BEN'
DERZELVEN.

Jn
oen 1k in bet laatfie gedeelte des vorigen jaars een reisje
near Londen deed, bekroop mij, na bet merkwaardigfte van
deze verbazende Rid gezien to hebben, de lust, om een'
ultilap naar Wales to doen, ten einde ook de heerlijke naenurtooneelen, welke dit gedeelte van Engeland zoo men gvuldig aanbiedt, to genieten ; maar eensdeels bet verge*or,
derde jaargetijde, (bet was 't midden van October) andea .
deels gebrek aan did, dat voor den reiziger volitrekte ver
eischte, beletteden mij zulks, en ik zag mij genoodzaak,,
nlijne uitfiappen uit Londen tot deszelfs omflreken, zoo eAs
Windfor, Richmond, Greenwich, e nz . enz. to bepalen . ThsIls
weder eenigen tijd in de groote werelditad zijnde, belloet
1k, met twee Amflerdamfche vrienden, eenige dagen at t'e
zonderen tot bet bezoeken van Noord-Tales. Wij given de
voorkeur ann dit gedeelte, dewijl Zuid - .Vales, lagee ,en
veel minder bergachcig zijnde, ons niet zoo vele fchoonheden beloo de, als wij meenden in hot Noorden to zullep
aantreffen.
Yy 2
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Het was dan op Dingsdag, den 19 Mel 1835, dat wij,
des morgens ten 6 ure, Londen verlieten . Wij badden daags
to voren ooze plaatfen genomen op de flagecoach de Telegraph, afrijdende aan de Bull and Mouth, een der belangrijkfte koets-etablisfementen van Londen, ten einde zeker to zijn
van goede zitplaatfen, 't welk op eenen togt als die van
Londen naar Manchester gansch niet onverfchillig is . Tot
onze teleurflelling vonden wij des ochtends , aan bet posthuis komende, de meeste plaatfen reeds bezet, en moesten ons dus met bet overfahot vergenoegen . Hier geldt bet
fpreekwoord , ,, die 't eerst komt , 't eerst maalt ," in voile kracht, en wij prezen om bet zeerst de inrigting bij
ons to lande, waar elk pasfagier, bet nommer van zijne
plaats wetende, zeker is, geed gezeten to zullen zijn . Door de
zorg van den Conducteur bekwamen wij echter drie plaatfen bij elkander buiten op, en fchikten ons weldra naar
deze gewoonte . Het weder, hoewel de ochtend koud was,
liet zich vrij gunflig aanzien, en beloofde eenen fraaijen dag.
Met bet flaan der St. Pauls-klok riep de Conducteur zijn
all right ! den voerman toe, en terflond fnelden wij in geftrekten deaf de flraten door, en hadden in korten tijd bet
rookerige Londen achter den rug . De eerile plaats, welke
tvij kort daarna doorreden, was Finchlane, een alleriiefst,
welvarend dorp ; hierop volgde fpoedig bet fladje Whetflone,
de eerile plaats, waar wij verfche paarden kregen . De landflreek , welke wij doorreden , begon meer en meer beuvelachtig to worden ; ter wederzijden van den weg verloor bet
oog zich in de bekoorlijkfte valleijen ; bet heerlijke jeugdige
groen droeg niet weinig bij tot verfraaijing der gezigten, en
daar wij' door uitilekend weder begunfligd werden, zoo was
ons genot onuitfprekelijk . Wij pasfeerdeu vervolgens Barnet
en St . Albans. Hier yerwonderden wij ons over de ongeloofelijke fnelheid, waarmede de paarden of en verfche aangefpannen werden ; op bet horloge ziende , hield zulks bier ,
gelijk verder op alle wisfelplaatfen, nooit langer dan gene
minnut op . Vervolgens kwamen wij door Markgyate, Dunftable, Ocklife en LPobourne . De weg, welke deeds over
heuvelen van meerdere of mindere hoogte geloopen bad,
voerde ons , eenige mijlen v66r wij laatstgenoemde plaats
bereikten, langs bet beroemde park van den Hertog VAN
BEDFORD, (vader van JOHN R U S S E L L) Wobourne-Abbey
geheeten . De gezigtcn , welke wij van onze verhevene zit-
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plaatfen over den fleenen muur, waarmede bet ganfche park
omgeven is, op hetzelve hadden ., waren uitmuntend, en bevestiden ten voile al hetgeen wij er vroeger van gehoord
of over gelezen hadden . Het behoort tot de uitgeflrektfle
parken van Bngeland, en mag, zoo om deszelfs ligging als
aanleg, onder de fraaifte gerekend worden . Wij reden vervolgens door Newpoartpagnell, en pasfeerden weder een nitmuntend park, niet zoo uitgeflrekt als bet flraks genoemde,
maar even fraai van aanleg ; bet is Trigham-park geheeten,
en behoort aan den Heer P R AID , een bankier to Londen,
die er zich echter flechts zelden zien laat . Wij pasfeerden
nog eenige kleinere plaatsjes , en kwamen ten elf ure to
Northampton , hoofdilad van bet Graaffchap van then naam .
en 66 Eng . mijlen van Londen . Hier werd bet ons vergund,
een kwartier uurs of to flappen tot bet nemen van een ont~
b1jt, hetwelk wij in bet h6tel the Angel, waar de koets aankwam, gereed vonden ; brood, ham, lamscoteletten, eijeren
en kaas, met koffij en thee, maakten er de hoofdbeflanddeelen
van uit, en wij betreurden den korten tijd, waarin hetzelve
moest genuttigd worden . Na ons, niettegentlaande de groote,
haast, toch een weinig tegen de vermoeijenisfen van den dag
gefterkt to hebben, flegen vrij weder op . Wij pasfeerden
bet grootfle en voornaamfle gedeelte der flad ; dezelve kwam
ons zeer oud en gansch Wet bevallig voor, doch er heerschte
veel levendigheid . Wij kwamen fpoedig hierna to Brixwoarth,
een uitmuntend gelegen fladje . De landflreek bleef bid aanhoudendheid fraai ; alles zag er even welvarend, frisch en
vrolijk uit, terwijl bier bet met grazend vee als bezaaide
weiland eene aangename afwisfeling aanbood . Wij pasfeer=
den Brixwoarth juist bij hat afgaan der beestenmarkt ; bet
gewoel der kooplieden, bet geloei der runderen en bet vrolijk geblaas van onzen Guard (zoo noemt men bier den
Conducteur) deden eene aardige uitwerking . Onwillekeurig
maakten wij eene vergelijking tusfchen eene Noordholland6che
beestenmarkt en deze ; en offchoon de eerstgenoemde in aantal moet onderdoen, zoo wint dezelve bet verre, wat bet
voorkomen der beesten betreft ; over bet algemeen waren
overal de runderen zwart of rosfig van kleur, een groot
gedeelte zonder hoornen, klein en mager ; alleen in de fchapenfokkerij fchijnt men bier nit to munten . Menigmaal veroorzaakt de markt van Brixwoarth ongelukken, doordien
men de beesten niet, gelijk bij ons to lande, aan palen
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bindt, maar hen, de geheele fl;ad door, op eene rb lange

de lraten flechts los daarheen zet, zoodat er t .er naauwernood pleats voor een rijtuig overblijft . Wij hadden g*gen .
held, om de handigheid van onzen koetfier to bewonderen,
die in vollen galop met zijne vier jeugdige paarden er flink
doorheen reed . Vervolgens pasfeerden wij Markgate-Harborough, Kipsworth, Great-glenn, Oadby, en Women to Leicester, hoofdflad van bet Graaffchap, 98 mijlen van Londen,
aan . Leicester eene zeer onde flad zijnde, verwonderden wij ous
over bet cancel wijken, allen met bet kenteeken der frisfche
jeugd voorzien . Onze Guard helderde bet ons Pchter fpoedig op , ons verzekerende , dat Leicester in de 4 of 5 laatfle
jaren ongeloofelijk in bloel was toegenomen en flog toeneemt,
zoodat men in den geheelen omtrek heeds nieuwe ftratea
bouwc . De voornaamfte bron van beftaan is de fleenkolenhandel, en wij zagen ook ontelbare vrachtwagens, met dit
voortbrengfel beladen, de ftad doorkruif n . Al verder kwa .
men wij door Belgrave, Mountforrel, Loughborough en Keg.
worth, alien plaatsjes van geen bijzonder aanbelang . Wij
gagen bier voor bet eerst weder een riviertje, namelijk de
Shore ; hetzelve doorfnijdt de landitreek in velerhande rigtingen, en geeft door deszelfs vrolijk gekabbel eene nieuwe
bekoorlijkheid aan dit bevallige oord . Eindelijk bereikten wij
Derby, aan de rivier de Tritt. Even v66r wij deze plaats
bitinenreden, pasfeerden wij de goederen van den Greaf VAN
n A R R 1 r4 G T o r4, een Pair van Engeland, die, met eene
Actrice gehuwd zijnde, meestentijds bet gewoel derhoofdftad
ontvliedt, en zich geheel aan de belangen zijner onderhoorigen toewijdt . Het gedeelte der goederen, door ons doorgereden, gag er dan ook zeer bloeijend nit, en aan de vro .
iijke aangezigten der landlieden konden wij duidelijk zien,
dat wt geene lerfche of Duitfche, door hunne landheeren
uitgezogene, boeren voorhadden . - Te Derby itapten wij
weder eenige oogenblikken of . 1k had vroeger den Guard
gevraagd, wear wij zouden middagmalen . „ Nergens," had
de man mij geantwoord ; „ wij hebben geen tijd to verliezen ." Bij bet naderen der ftad zeide hij mij eehter , er wat
linger to zullen toeven, en ik verheugde mij reeds met eene
welbereide tafel . „ Hoe long wel ?" vroeg ik hem, „ Five
minutes exactly ," antwoordde de vent met een droog gelaat .
Weg waren mijne gedroomde foepen, roastbeefs en pies,
en ik dacht niet anders , of wij zouden weder even hongerig
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dezf plaacs verlaten als wij dezelve binnenkwamen ; h1 rla
bedroog ik mij echter ; naauwelijks van den wagen afgeQapt,
werden wij door eene allerliefile kasteleinesfe ietterlijk d~
herberg ingeduwd, op floelen nedergezet, en met eene apes,
overtreffende gedienfligheid onze borden met vleesch en groen,
ten overladen ; wat er meer op de tafel was , liet de tijd
niet toe to zien , reel min om bet een of ander to vragen,
Een weinig gefterkt verlieten wij to fpoedig deze plaacs van
verkwikkiug, en bereikten weldra bet fchoonfte gedeelte, van
onz.en togt voor then Jag ; wij naderden

flshbsrn . Nadai

de weg ons een' geruimen tijd fangs eene zachte helliig opwaarts gevoerd had, lag plotfeling bet fraaije fladje efsbbarn
in eene vallei aan ooze voeten ; voor ons nit verhieven

zich de zeer hooge en fraal begroeide heuvelen van Stafford .
fhire ; ter wederzijden van den weg hadden wij de beer,
lijkite gezigten door de valleijen van bet beroemde Derbyfhire . De avond begon to vallen ; de ondergaaude zoo
verfpreidde een heerlijk licht over de ons omringende voor .
werpen, en in de natuur was alles doodflil ; alleen hoordgp
wij bet gelui der kerkklok nit de diepte voor ons . Nooj ;
vergeet ik bet indrukwekkende van dit gezigt . Onze Guard,
een Staffordsman van geboorte, glinflerde van genoegell, toen
hij onze verrukking bemerkte, en ontwaakte plotfeling ult

den flaperigen toeftand , waarin hij bijna den ganfchen dag
geveinsd had to verkeeren. ,, Tes," riep hij ouderfcheitderie
malen uit, „ is not that beautiful?" Hij wees mij hierop
met den viuger eene witte itreep, Welke zich iaugzaam
door her groen van den zich aan de overzijde van 4shborn
bevindenden Stafords three-mile-hill (dus genoemd naar deszelfs hoogte) naar boven kronkeide, als zijude het pad, longs

hetwelk wij ons verder to begeven hadden . Gaarne hadden
wij ons op dit heerlijke punt ranger opgehouden ; maar de tijd
reef ons voort, en in vollen galop, met gefjorde wielen,

ging bet de hoogte af, tot dat wij beneden in bet midden
van 4shborn ftilhielden ; bier werd de wagen een weinig in
deszelfs loop geftuit door het onder de wielen werpen van
half ronde ftukken bout, Welke hunne uitwerking niet misten, maar juist geen aangenaam gevoel nan de pasfagiers

veroorzaakten . - 4shborn is een lief landftadje, echter zonder
eenige andere belangrijkheid dan deszelfs rigging, om welke
de plaats dan ook zoo beroemd is, dat zich duizenden van

reizigers jaarlijks daarheen begeven tot bet gecieten van de
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heerlijkheden, welke de natuur bier zoo ruimfchoots aanbiedt . Wij kregen nu weder verfche paarden , en wel zes,
omdat de fleilte van den to pasferen Stafords - heuvel her
overcrekken met vier paarden ondoenlijk maakt . Stapvoets
ging her opwaarts , hetgeen ons regt welkom was ; wij genoten alzoo bet uitmuntende gezigt andermaal, en wel ruim
een half uur ; men kan dus nagaan, dat de hoogte van dezen
heuvel vrij belangrijk moet zijn ; onze Guard verzekerde ons,
dat dikwijls in de laatfle dagen van de maand Mei de top van
denzelven nog met fneeuw bedekt is . Met de gewone fnelheid rolde de wagen eindelijk de hoogte weder af, en met
eenen tooverflag was bet alsof wij ons in een geheel ander
land bevonden ; boomen, vee, huizen, alwat naar vrucht .
baarheid geleek en wat her vorige tooneel zoo veel luister
had bijgezet , waren verdwenen , en de ganfche natuur fcheen
als uitgeftorven ; de grond beftond grootendeels nit lijmfteen,
en was , volgens den Guard, „ good for nothing ." Hier en
daar zagen wij enkele hutten van arbeiders , zeer verfpreid
in de door de heuvelen of liever bergen (*) ingeflotene vlakten liggende ; de landelijke eigendommen dezer menfchen zijn,
even als bij ons door flooten, door muren, ter hoogte van
3 a 4 voet, van los opeengeftapelde fleenen, afgedeeld ; deze
doorkruifen in alle rigtingen her land , en leveren , zoo geen
fraai, ten minf'e een vreemd en aardig gezigt op . Wij
reden eenige wren door deze zonderlinge en wilde ftreek ,
en bereikten vervolgens Leak, de laatfle plaats van eenig aan .
belang, welke wij op onzen togt naar Manc'iester to pasferen hadden . Leak is eene vrij uitgebreide ilad, heerlijk gelegen en in een' zeer fraaijen ftijl gebouwd . Juist kwamen wij
dezeive door, toen er kermis was ; deze fcheen bijna eveneens ingerigt als bij ons ; wij zagen er een paar fpellen, verfcheidene kramen enz ., en de jeugd van Leak vermaakte
zich met bet vrolijke carrousfel .rijden . Na weder verfche
paarden bekomen to hebben, ijlden wij, zoo mogelijk met
nog grootere fnelheid, naar her doel onzer reize voor then
(*) Zonderling is her , dat men in Engeland deze verbazende hoogten, waaronder er zijn van 1000 en meer voeten,
Reeds heuvelen noemt. Toen ik den Guard vroeg : „Zoo
gij dit flechts heuvelen noemt , wat noemt gij dan bergen?"
antwoordde hij mij : „ Engeland beeft geene bergen, niet
dan heuvels ."
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dag ; bet was vrij donker, en er begon een hevige wind op
to fleker. ; wij bemerkten flu ook de fchaduwzijde van de
plaatfen buitenop, maar bet geno't van den ganfchen dag
deed ons deze laatfle uren met geduld dragen . Ten half
twaalf kwamen wij ti= Stockport, eene fabrijkflad , als 't ware
door Manchester ingeflokc . Men komt niet meer tusfchen
uit de huizen, en bemerkt niec, waar de eerfle plaats eindigt
of de tweede begint, even gelijk zulks bet geval is met
Finchlane en andere plaatfen in den omtrek van Londen . Bin.
delijk juist to middernacht reden wij Manchester binnen, en
ftapten of in bet logement the Star, in bet midden der flad gelegen . ;Zoo hadden wij in Mien dag eenen weg afgelegd van
198 Eng . mijlen (63 Holl . uren) , hadden 27 malen van paar .
den gewisfeld en 6 malen van koetfier (alleen de Guard blijft
den wagen feeds bij) ; ailes was zoo gemakkelijk en aangenaam ingerigt , dat wij ons , den affand in aanmerking nemende, bijna niet vermoeid bevonden ; de vracht met dezen
wagen is niec to hoog , maar dezelve words aanmerkelijk bezwaard door de fooijen , welke bijna eene verpligting geworden zijn, en waarvoor men van velen niec eens bet „ ik bedank u" hoort : aan e-lken voerman, namelijk, geeft elke pasfagier eenen Eng. fchelling, en can den Guara gaven wij
voor drie pasfagiers 9 fchell ., dat is f 5 40 Holl ., en de man
was nog maar ter naauwernood tevreden . Ben goed vuur,
hetwelk wij in de algemeene kamer van ons hotel aanvonden , kwam ons refit van pas ; hetzelve , vereenigd met bet
gebruik van eene fikfche kom punch, verwarmde onze eenigzins verilramde ledematen geheel, maar deed ons ook to
fpoediger naar bet dons verlangen, hetwelk wij bij onze aankomst in oogenfchouw genomen hadden, en reeds ten een ure
bevonden wij ons alien gerustelijk in de armen van i o xr x E u s . Den volgenden morgen bemerkten wij fpoedig, dat
bet fraaije weder van den vorigen dag plaats gemaakt had
voor regen en wind . Dit , gevoegd bij de geweldige en onbefchrijfelijke masfa rook, welke de fad to alien tijde overdekt en gefadig in een' digten nevel hult , maakte bet verblijf bier verre van aangenaam . Wij befloten this , flechts de
voornaamfe fraten der fad en dene_ of twee fabrijken in
oogenfchouw to nemen, en hierna onzen togt hoe eer hoe beter
voort to zetten. Onder de merkwaardige gebonwen , welke
wij aantroffen , behoort in de eerfe plaats bet gasthuis vermeld to worden, Hetzelve ligt in bet midden der flad, is
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omringd door eene breede gracht,

en in een' voortreffelijken

modernen ftijl gebouwd, hebbende meer bet voorkomen van

een paleis , dan van eene verpleegplaats van behoeftige zieken. In bet centrum van den gevel is een uitmuntend uur-

werk geplaatst, hetwelk den naam van regulator bekomen
heeft, doordien men finds ettelijke jaren alle klokken van
Manchester naar dit regelt . Verder zagen

wij

bet ftadhuis,

de Italiaanfche Opera , en een groot gebouw, alleen ingerigt voor nationale tentoonitellingen ; de Lancasterfche fehool

konden wij niet to zien krijgen . Voor bet overige levert de
flad niets bijzonder merkwaardigs op , en flechts bet verbazende aantal fabrijken van allerlei aard maakt dezelve ten
hoogfle belangrijk . Inderdaad, de nijverheid heeft bier eene
hoogte bereikt, welke men overal elders to vergeefs zoeken
zal . Ganfche ftraten zijn huis aan huis met ftoommachinerien

opgevuld ; de ontzaggelijke masfa's (loom en rook, welke

door derzelver fchoorfteenen luchtwaarts gevoerd worden,

verdonkeren de itad zoodanig , dat bet iets zeer gewoons is ,

tot op bet midden van den dag bet gaslicht, zoo op de ftraten als in de winkels, to zien branden ; deze laatflen zijn

van geen bijzonder aanbelang, de magazijnen daarentegen van
ontzettende uitgeftrektheid. Jaarlijks words Manchester vergroot ; jaarlijks rigten de onmetelijk rijke Engelfchen er nieuwe
fabrijken op . Wie Been verbazend kapitaal befchikbaar heeft,
kan er niet aan denken ; maar die in bet bezit van zulk een
aanzienlijk vermogen zijn , fchrikken ook niet terug voor
de zorgen, de werkzaamheden en de gevaren, welke deze

uitgebreide etablisfementen zonder twijfel in ruime mate
met zich voeren . Op dit punt mag men de Engelfche natie
veilig tot een voorbeeld ftellen, dat aller navolging waardig

is . - Wij begaven ons eindelijk met een omnibus (welke foort
van rijtuigen hier, even als to Londen, de flad doorkruifen)
naar den fpoorweg , met oogmerk om met den eerstrijdenden

ftoomwagen naar Liverpool to vertrekken . Wij kwamen zoo
tijdig aan bet kantoor, dat wij v66r ons vertrek den aanle .g
van den weg zelven op ons gemak konden opnemen . Eene

befchrijving van dit meesterftuk van menfchelijk vernuft to
geven, is mijn oogmerk niet ; dit zoude ook mijn beftek to
buiten gaan . Wie er zich een goed denkbeeld van wenscht
to vormen, fchaffe zich bet werkje van den Heer
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aan, die zich de moeite gegeven heeft, er eene nit .
gebreide en naauwkeurige befchrijving van to geven . De:
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namiddags ten twee ure namen wij onze plaatfen In een' der
fnelwagens ; deze zijn enkel voor pasfagiers, en doen den

togt in 12 uur ; terwijl andere, voor vrachtgoederen tevens
gefchikt , twee uren onderweg zijn . De fnelheid, waarmede
wij voortgingen, gaat alle befchrijving to boven ; bet is niet
mogelijk, de zich nabij bevindende voorwerpen to onderfeheiden, en flechts die op een' verwijderden afftand gelukte
bet ons to onderkennen ; op de helft van den weg ftopte de
wagen een oogenblik, en werden ons door de bedienden nit
een fraai, korteling bier opgerigt hotel eenige ververfehingen

aangeboden . Terftond hierna ijlden wij weder, met zoo mogelijk nog grootere fnelheid, voort , en ontmoeteden kora
daarop den wagen , van Liverpool afkomende ; dit had lets
fchrikwekkends ; bet geraas en de zuiging der lucht deden

bij ons voor een oogenblik geene aangename gewaarwording
ontftaan ; maar met de fnelheid des blikfems was alles voor .

bij, niettegenftaande bet eene reeks van 17 groote vrachtwagens
(Wij hoorden
was, welke naar Manchester voortfloomde .

zulks naderhand to Liverpool ; want op bet oogenblik zelf to
zien, wat ons pasfeerde, laat ftaan de wagens to tellen,
was onmogelijk .) Ten half vier ure bereikten wij den groo-

ten tunnel voor Liverpool. De weg, welke ons een' geruimen tijd tusfchen loodregte rotfen had gevoerd, liep nu on .
der dezelve door ; de ftoomwagen werd bier afgefpannen,

en aan de koetfen groote touwen gehecht , welke den ganfchen onderaardfchen weg doorloopen over ijzeren katrollen,
aan deze zijde van den ingang weder to voorfchijn komen,
en opgevat worden door eene pier gebouwde ftoommachine,

welke, de touwen opwindende, ons met vrij groote fnelheid
door den gang henen voerde . Deze gang is overigens zeer
rijkelijk met gas verlicht, 't welk ons ten minfte eenige ver .
goeding voor bet Bemis van bet zonlicht verfchafte . Bij bet
inkomen van_ Liverpool vonden wij weder emnibusfen gereed,
om de pasfagiers naar hunne logementen to brengen ; ons
was Waterloo-hotel aanbevolen ; wij begaven ons daarheen ;
met klokflag van 4 ure waren wij in deszelfs algemeene ka-

mer, en hadden dus- juist in twee wren eenen affcand van 34
Eng . mijlen afgelegd .
(Het vervolg hierna .)
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET KARAKTER DER
ENGELSCHE RADICALEN .

1Jat de Engelfche Radicalen, niet voldaan met de van tijd
rot tijd reeds ingevoerde hervormingen in de aloude inrigtin_
gen, met steeds grooter hevigheid voortgaan in hunne pogingen, om bijua al bet beflaande omver to werpen, en met
verbittering ftrijd voeren tegen alien, die hen in hunne
dolle vaart willen beteugelen, en wel met des to grooter
onbefchaamdheid, naar mate deze hunne tegenflanders hooger
rangen bekleeden , is algemeen bekend . Onder degenen, die
in hunne ongenade deelen, bekleedt de tegenwoordige Ko .
ningin ADELAIDE, geboren Prinfes van Sakfen-Meiningen,
eene voorname plaats ; ten bewijze waarvan, en sevens van
de uitgeflrekte vrijheid, tot losbandigheid opgevoerd, die
de Engelfche drukpers geniet, een brief kan ftrekken, in
April van dit jaar, kort na den val van her Ministerie PEEL,
en voor de herfielling van her Kabinet, in bet Zondagsblad
Weekly Dispatch opgenomen en aan die Vorftin gerigt, waarvan wij bier een gedeelte laten volgen, dat inzonderheid
kenfchecfen
berekend is, om den geest
te,, door welken hij
is ingegeven :
„ Ban de Koningin. - Mevrouw ! De eerbied en onderdanigheid jegens hunne Koninginnen, van welke de EuropeaneI vroeger doordrongen waren, en die zelfs de Aziaten en
Bfrikanen fomtijds verbaasden, hebben in Engeland opgehouden. Eene der voornaamile oorzaken hiervan ligt in de barbaarfche en onzinnige - wet, die onze Vorflen, op eene tirannieke
wijze, van her gevoel voor de inboorlingen des Lands vervreemdt, en hen dwingt zich met buitenlandfche Vrouwen in
bet huwelijk to verbinden, welke, in hare grondbeginfelen en
zeden, in hare denkwijze en geheele beftaan, weinig of niets
met de Engelfche Natie gemeen hebben . Of is her niet bewezen , dat de uitlandfche Vrouwen , die onze Vorften naar
Engeland hebben overgebragt, om later Koninginnen over
een vrij en zedelijk Voik to zijn , zeer weinig gedaan hebben om achting to verwerven , zoo min voor haar perfoonlijk karakter, als voor dat van den rang, then zij bekleedden ?
, Hec aanfl•ootelijkfle van alles, war voor het Britsch ge-
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voel aanftootelijk kan zijn, is eene Koningin, die zich met

de politiek bernoeit . De teederheid en eerbied, de aan dweeperij grenzende geestdrift , welke den Marp voor de Vrouw
bezielen, zal den Engelschrnan feeds verpligten de Vrouw
van de Koningin of to fcheiden ; derhalve fpreek ik tot Uwe
Majesteit alleen in deze laatfte betrekking . Wanneer bet publiek niet op de fchandelijkfte wijze door bet gerucht is
misleid geworden, dan is bet inzonderheid, indien niet enkei
en alleen, Uwe Majesteit, aan welke bet Volk den fmaad,
de fchande, de krenking moet wijten , dat onlangs bet roer
van Staat in . handen der Tory - parij gefteld is ; van eene
bende politieke misdadigers , van eene zamengeraapte menigte
kleine en grootere roovers , die zich met den openbaren roof
behangen , en , om zich lien to verzekeren , alle beginfelen
van eigendom en maatfchappelijk verdrag zoozeer verdraaid
en verward hebben , dat een groot gedeelte des Volks thans
duchten moet, dat alle eigendom in gevaar •v erkeert, en
zich inbeeldt, dat bet ddnige middel, om bet to behouden en
to befchermen, in voortdurende onderwerping aan de heerfchappij der Tories en in eerbied voor hunne misbruiken gelegen is . Dit kwaad wijt bet Volk aan Uwe Majesteit, en
gij hebt bet in zijne meening bevestigd, door u to omringen
van Mannen, wier cenige onderfcheiding daarin beftaat , dat
zij voorname leden . zijn der bij hetzelve zoo zeer gehate partij . Is dit voegzaam ? Is dit wijs ?
„ Een welfprekend Schrijver, de populairfte en meest geliefde van den dag , (*) heeft eene weiwillende poging aan .
gewend, om bet gedrag van Uwe Majesteit to vergoelijken .
,, „ Ik ben ," zegt hij , ,, als man van eer , to ridderlijk gezind, om aan Vrouwen dwalingen to laste to leggen, die men
naauwelijks in haar vooronderftellen kan, en van wier gevolgen zij zich ongetwijfeld geen regt denkbeeicl vormen .
Veeleer ftel ik mij voor, dat, wanneer de Gemalin des Konings of bet vrouwelijk gedeelte zijner familie werkelijk
eenigen invloed op de flaatsaangelegenheden uitoefent, de
drijfveer daarvan geene andere is dan eene liefderijke deelneming in den Koning en de zorg voor zijne waardigheid .
De inzigten der Vrouw zijn noodwendig binnen een' engen
kring beperkt. Zelfs in de lagere ftanden der maatfchappij
is de Vrouw angftig bezorgd voor de behangen desgenen , met
(*)

Denkelijk

B U L W E R.

Vert.
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wien zij verbonden Is ; en dit zet niet zelden aan -haar oordeel
eene ziekelijke ijverzucht bij , zoodra hun luister of hunne
magi flechts in bet geringfte fchijnen of to nemen . Het
denkbeeid, dat de croon eens Monarchs to vaster ftaat, naar
mate hij flerker aan zijne voorregten gehecht blijft, is eene

dwaling, bet vrouwelijk geflacht als aangeboren :"' - Dan,
die voorvechter Uwer Majesteit fchokt den troon in zijne
grondvesten ! Derhalve moet bet Britfche Volk een flecht
befluur, eene verkwistende ftaatshuishouding, flechte wetten, een onzeker eigendom en onderdrukte hervormingen,

met den woord een Tory- G ouvernement hebben of gedurig
met een Tory-Gouvernement bedreigd worden, omdat een

Koning onder den invloed eener Vrouw flaat, omdat bet in
den aard der Vrouw ligt, hare gedachten binnen een' engen
kring to beperken, omdat hare denkbeelden van de koninklijke voorregten eene aangeboren dwaling van bet vrouwelijk
geflacht zijn !
digd worden ?

Meet Uwe Majesteit op deze wijze Verde .

„ Indien Uwe Majesteit kinderen had, dan zouden zij bet
Engelfche Volk jaarlijks zestigmaal de fom gekost hebben,
waarmede 4merika zijnen Eerften Staatsman bezoldigt . Maar

zelfs nu, de voordeelen medegerekend, welke eene Konin .
gin - weduwe van Engeland geniet, zal de geduldige Engelschman u jaarlijks ten minfte dertigmalen meer betalen,

dan hetgene veertien millioenen onzer Amerikaanfche afflammelingen voor de handhaving van den besten Regeringsvorm
uitgeven. De gedachte, dat eene Vrouw, dat zelfs eene
Inboorlinge, dat zelfs eene Vrouw van talenten bet 4merikaanfche Volk zou vermogen to benadeelen, of invloed uitoefenen op de aangelegenheden van den Staat, zou dat wijze
en fiere Volk even belagchelijk toefchijnen, als dat de
Prefident alle openbare aangelegenheden naar bet harder

of zachter koken van zijn theewater wilde beflisfen . Laat
Uwe Majesteit derhalve erkentelijk zijn voor de dwaze vet,

fpilling , met welke bet Engelfche Volk de vruchten van zijnen zuren arbeid aan uwe voeten heeft geworpen ; en moet
of wilt glj u, bet koste wat bet koste, middellijk of onmiddellijk, met openbare zaken bemoeijen, zoo verees4g
uwe inzigten met die des Volks, en neem bet vermoeden
weg , dat gij in verbond flaat met eene partij , die ieder
Engelschman , wanneer hij de taal zijns harten fpreekt , met
den naam eener bende misdadigers beftettipeir,, die alleeh de
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gnfche (druid van alle onhellen dragen , welke eoit tilt
Land getroil'en hebbeni" -- Pubtleola .
Wie is deze Publicola? Een der talrijke onbekenden, die
zich door de uitgevers der dagbladen hooge fommen laten
betalen, om ze met foortgelijke artikelen to vullen, gelijk
verzekerd wordt dat voor bovenflaanden brief, door de redactie der Weekly Dispatch, twintig guineas befteed zijn .
En wat heeft Koningin A D E L A I D E na bet lezen van
dezen brief gezegd? Zulks weet de (teller van dit ftuk
niet ; maar wel, dat hij haar , twee dagen nadat die in bet
licht was verfchehen , in de Diergaarde heeft zien wandelen, en een zeer opgeruimd gelaat vertoonen ; dat bet Volk,
gedurende zijn verblijf in Engeland, geene gelegenheid liet
voorbijgaan om haar en den Koning to zien en aan beide
zijne gehechtheid to betoonen .
Overigens is bet in Engeland niets zeldzaams, dat men
zich hoogst vrijmoedig over den Koning en de Koningin ult..
last, en alles vertelt en beoordeelt, wat tot hunne huishou,
ding betrekking heeft . Toen Sir R . PEEL in November des
vorigen jaars tot Eerften Minister benoemd was , liet zich
zekere GALLOWAY, in eene groote bijeenkomst, onbe,
wimpeld this fait : y, Ik ontzeg den Koning zijn voorregt
niet, om zijne Ministers naar welgevallen to bertoemen en
to ontflaan ; hij bezit bet : maar bet Volk that heet gebruik
gade, dat hij er van maakt . De verantwoordelijke Minister%
handelen in naam van den onverantwoordelijken Koning, en
deze blijft Koning, zij mogen goed of verkeerd handelen,
Wie wint er bij, wanneer zij goed, - wie verliest er bij,
wanneer zij verkeerd handelen? Het Volk en ,rltijd sheen
bet Volk . Wiens belangen zijn derhalve in de verandering
van Ministers meer betrokken, die des Koning s of die van
bet Volk? Ongetwijfeld die des Voiks ! Derha lye moge de
Koning bet regt hebben to zeggen : ,, dezen cif then wensch
ik tot Minister ;" bet Volk heeft bet regt to zeggen ; ,dezen
ivillen wij tot Minister," en bet ware ontzett end , indien de
zaak omgekeerd ware, want dan lag bet welzijn des Voiks
in de band des Konings alleen . Fn welken %raarborg hebben
wij? In mijnen leeftijd zijn er drie Konin€ten geweest : de
eerfte is krankzinnig geworden ; de tweede w: is een zwierbol ;
de derde is een wankelende rietifaf 1"
Deze voorbeelden, nit honderde van foortgelijke gevallen,
mogen ten bewijze llrekken, dat eerbied vo, )r den Koning, de
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Koningin en bet Koningfchap, en elke diepe vereering van
alles , wat daarmede in verband flaat of daaraan zijn aanwezen to danken heeft, met bet karakter derEngelfchen, vooral
zoo als bet zich in onze dagen vertoont , niet naauw verwant is . Nogtans , - en dic is in dit alles de zonderlingfle
fchijnflrijdigheid, - waar words wel de naam, de perfoon ,
de familie des Konings dieper, men zou bijna zeggen met
meer naauwgezetheid van geweten gejuldigd , dan juist in
datzelfde Engeland ? Toen de Hertog van Glocester, Neef
des tegenwoordigen Konings, geflorven was en bet Hof den
rouw had iangenomen, fcheen ieder bemiddeld inwoner van
Londen een bloedverwant verloren ce hebben . De mannen
droegen zwart krip om hunne hoeden ; de vrouwen gingen
van bet hoofd tot de voeten in bet zwart gekleed , en die in
gekleurde kleederen in een gezelfchap verfchenen ware, zon
wel igt bet verwijt geho rd heb n, dat hijgenrouwkleg
ding betalen kon . Zoo dikwijls zich een aantal vrienden tot
een klein, of de deftige inwoners eener ganfche flad tot een
groot gezelfchap vereenigd hebben, - .al bevinden zich daaronder eenigen, ja fomtijds velen, die, wanneer zij in 4iet
openbaar als redenaars optreden, even zoo fpreken als G A LL o W A Y en zijns gelijken , - dan is bet tafelkleed naauwelijks weggenomen en zijn er nieuwe flesfchen en fchoone
glazen aangebragt, of de Gastheer en de verkozen Voorzitter
zeggen : „ the King!" en alien flaan op, alien drinken met
flillen eerbied op 's Konings w'Izijn . Hem, den eerflen in
den Staat, komt bet eerfle glas, de eerfle toast toe . (*)
Wie nooit getuige was van de plegtige flilte, die op deze
twee korte, maar eene der fchoonfle kroonen der wereld
influitende woorden volgt, heeft nooit de eenvoudig fchoonfle uitdrukking der echte verkleefdheid gehoord . (t) De
(*) Daarom heeft bet zelfs erkende Radicalen gehinderd,
dat men, aan bet feestmaal, in September 1 . 1 . to Glasgow,
ter eere van den Volksleider O'C 0 N N E L L , aangeregt , van
deze als geheiligde gewoonte is afgeweken, en eerst op de
Souvereiniteit des Folks, daarna op den Koning heeft gedronken ; en de oneenigheid, die dezen maaltijd ontijdig heeft
doen afbreken , wordt ten deele aan deze omftandigheid toegefchreven . Peril.
(t) De Schrijver, nit wiens mededeeling deze bijdrage
is zamengetrokkein, is een Duitrcher, geen Nederlander,
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perfoon desKGntngs is hellig ; hem geldt dus de eerftedronk :
snaar hij kan daden verrigten, die over de welvaart of bet
onheil van een groot en magtig Volk beflisfen ; en daarom
is, naar hunne wijze van denken, aan ieder individu van
dat Volk een vrijmoedig, openlijk, onbelemmerd oordeel
over deze daden geoorloofd . Hoe opmerkelijk en fchijnftrijdig bet zijn moge , den perfoon en de familie des Konings
hoogvereerd en nogtans zijne daden aan de flrengfte kritiek
onderworpen to zien, zoo laat zich zulks eenigermate daar .
nit verklaren , dat de Engelschman zich , door den aard der
flaatsregeling , er aan gewend, heeft , den perfoon van de
zaak of to fcheiden , en den Koning eensdeels als den Ver .
tegenwoordiger des Volks, anderdeels als deszelfs Eerf'en
Dienaar to befchouwen .
wien die toast, bij meerdere beftaanbaarheid met zichzelven,
evenzeer ter harte gaat . Pert,
S$ TS, OVER DE, IN EEN GEDEELTE VAN NOORDHOLLAND,

Door W . EtELING,
Med. Doct. to Haarlem . (*)

THANS HEERSCHENDE KOORTSYN .

Sedert eenige weken heerfchen, in een_ gedeelte van Noordholland, epidemifche najaarskbortfen . Ook hier en in den
omtrek zijn die zeer menigvuldig . Meestal zijn bet blijkbaar
tusfchenpoozende koortfen, met duidelijke aanvallen en koorts .
vrije tijdperken ; terwijl zjj dan 6f geenerlei bijzonder karak .
ter aannemen, 6f een eenigzins galachtig aanzien hebben ;
waarbij bet mij, in beide gevallen, opmerkelijlt voorkomt,
dat bet bij tusfchenpoozende koortfen gewone bezinkfel in
de urine zelden wordt aangetroffen . Doch fomtijds is de
ziekte van meer aanbelang ; zij is dan dikwijls min of
sneer bedriegelijk van aard en van ongewoon beloop . In dit
geval neemt zij den vorm aan van eene aanhoudende koorts,
en gaat daarbij foms met gastrifche of bilieufe verfchijnfelen
vergezeld . De zieke is dan nooit vrij van koorts , en deze
remitteert flechts, intermitteert nimmer . De remisfe zelve
is foms bijkans onmerkbaar ; en alleen door een naauwkeurig
(*) De aard dezer bijdrage, eerst Iaat ingezonden, vorderde eene fpoe •
dige plaatlng ; vanhier, dat dezelve in dit No . niet meet op hare plans Heeft
kunnen worden ingevoegd. Redact.
MENGELW .
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14 .
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onderzoek ontdekt men, that er zich, dagelijks, of om den
anderen dag, eene verheffing opdoet, die 6f door rillingen
en daarop volgende vermeerdering van alle toevallen zich kenbaar maakt, 6f, zonder zoodanige huiveringen, alleen door
een' fnelleren pols, meerdere benaauwdheid, hoofdpijn enz .
wordt opgemerkt. Deze verheffingen zelve houden niet altijd
een geregeld beloop, en komen nu vroeger dan later dan de
voorafgaande ; hare regelmaat verloopt zelfs wel geheel . In het
begin der ziekte zijn de verheffingenduidelijk, of is de koorts
zelfs blijkbaar eene tusfchenpoozende ; terwijl vervolgens bet
vrije tijdperk allengs minder duidelijk wordt, en de koortsaanval in eene koorts-verheffing ontaardt . In fommige gevallen hebben hierbij geene galachtige verfchijnfelen plaats ;
in andere, daarentegen, vindt men eene geelachtige kleur van
bet aangezigt, volflagen afkeer van voedfel, geelachtig beflagen tong, bitteren fmaak, walging, eene enkele maal
brakingen, foms zelfs fpruw, en meestal eene donkerkleurige
urine . In een woord, de zieke vertoont bet beeld eener
aanhoudende remitterende koorts, bet zij van eenvoudigen
aard, hetzij gastrisch of bilieus .
Deze ziekte is nogtans, naar mijne gedachten, meestal
geene ware aanhoudende remitterende, noch gastrifche of
bilieufe koorts . Het is inderdaad eene tusfchenpoozende ; doch
met zoodanige verlengde paroxysmen , dat de eene niet geeindigd is, v66r dat de andere aanvangt . Naar het wezen is bet eene f. intermittens , naar den vorm eene f. continua remittens. En wat betreft de gastrifche verfchijnfelen,
deze houde ik, meestal, voor louter fymptomatisch ; terwijl
de fchijnbaar bilieufe toeftand niet bet wezen der ziekte uitmaakt , noch de oorzaak der koorts is , maar alleen als een
bijkomend verfchijnfel, of wel als bet gevolg van deze,
moet befchouwd worden .
Dit een en ander blijkt, mijns inziens, vrij duidelijk .
Vooreerst , uit bet heerfchend karakter der epidemifche koortfen , dat blijkbaar intermitterend is . Ten andere, uit de wijze, waarop de bedoelde aanhoudende koorts meestal uit eene
tusfchenpoozende ontflaat en in eene aanhoudende ontaardt .
Ten derde , nit bet van zelf verdwijnen der gastrifche verfchijnfelen, zoodra de koorts is weggenomen, zonder dat
losmakende, noch braak- of purgeermiddelen daartoe gebruikt
zijn ; terwijl ook, bij bet vrijwillig of door kunst verwekte
braken , zeldzaam zuivere gal words uitgeworpen , maar bet
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opgegeven vocht meestal beflaat uit den genoten' drank, met

een weinig flijm of geringe hoeveelheid gal vermengd . Bin.
delijk blijkt bet boven geftelde vooral nit de gelukkige en
allervoorfpoedigfte genezing door bet gebruik van bet fpecifiek middel tegen tusfchenpoozende koorts .

De fpoedige genezing toch der bedoelde koortfen door
middel der fulphas chin . i s mij , tot hiertoe , in geen enkel
geval mislukt . In bet begin der epidemie was ik wel cenigzins huiverig, bij zoo fchijnbaae contra-indicatie, dit middel

toe to dienen ; maar bet vermoeden, dat ik eigenlijk met
eene
intermittens to doen had , bragt mij fpoedig tot dat

f

befluit , en gaf mij hoop op een' gelukkigen uitfag ; waarin

ik niet werd teleurgefteld . Ik zag de koortsverheffingen fpoedig minder worden , en weldra geheel ophouden ; terwiji alle
ziekteverfcbijnfelen, tegelijk met de . koorts , allengs verdwenen, en weldra voor bet aangenaam gevoel van terugkeerende

gezondheid plants maakten . Eenig fchadelijk gevolg van bet
middel heb ik nimmer opgemerkt . En moge dan al de koorts
naderhand recidiveren, zij zal fpoedig voor bet beproefde
middel wijken ; terwiil bet mij nog zeer twijfelachtig voor-

komt, of deze recidiven, in bet algemeen, meer plants hebben na bet gebruik van dit middel, dan daar, waar de koorts
zonder hetzelve, door natuur of kunst, genezen is .
Meestal geef ik gr. 8, in eens, of in 2 k 3 giften ver-

deeld , gedurende de remisfie.
Niet alleen in die gevallen, waar, niettegenflaande bet
fchijnbaar gastrisch karakter der ziekte, een middel, dat de

koorts fuit, nit hoofde van de hevigheid en bet aanhouden
der koorts , hoogst welkom is ; niet alleen in die geval.
len geef ik bet koortsverdrijvend middel, maar ook bijkans
in alle zuiver intermitterende koortfen , bet zij die al of niet
een gastrisch aanzien hebben ; en even als bij de genoemde
aanhoudende, zoo heb ik ook bij de tusfchenpoozende de bewuste verfchijnfelen tegelijk met de koorts zien verdwijnen ,
en tot nog toe daarvan geenerlei onaangenaam gevolg befpeurd.
In bet voorbijgaan merk ik hier aan, dat ik, meestal ge .
woon zijnde, ook in andere epidemien van gewone zuivere

intermitterende koortfen, fpoedig bet fpecifiek koortsverdrijvend middel toe to dienen, mij ,niet herinner, daarop
ooit eenig ongunfig verfchijnfel to hebben zien volgen .

Bet fpreekt van zelf, dat er altijd voor behoorlijke, en
Zz 2
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naar omfandigheden foms zeer ruime, floelontlastingen gezorgd words .
1k voeg bier wel uitdrukkelijk bij, d at .a l bet gezegde flechts
in bet algemeen, en van de thans alhier en in den omtrek
heerfchende koortfen, geldt ; hoezeer ik vooronderfel, dat
deze niet veet zullen verfchillen van die, welke tegenwoordig in de overige freken dezer Provincie worden aangetroffen .
Ik ontken niet, dat er uitzonderingen kunnen plaats hebben . Zoo
heb ik zelf een paar malen gezien , dat de koorts meer zuiver
galachtig was , en door bet overvloedig braken van gal of
zeer ruime floe] ontlastingen genezen, of aithans in hare kracht
gebroken werd . In zoodanige gevallen, en ook in die, waar,
van bet begin der ziekte af, volflrekt geene incermisfie of
periodieke remisfie mogt to bemerken geweest zijn, durf ik
het bedoelde middel niet aanraden . Ik wil derhalve hiermede
ook volfrekt niet bet gebruik van bet in f. interm. fpeci .
fiek werkend geneesmiddel hebben aangeprezen in de gewone
f. continue, van welken aard dan ook, daar bet in deze,
naar mijne gedachten, doorgaans nutceloos, zoo al niet fchadelijk, is .
Ik kan dit gefchrijf niec eindigen, zonder to zeggen, dat
lk huiverig geweest ben, deze opmerkingen . aan bet geneeskundig publiek, in dic Tijdfchrift, mede to deelen . Het kan
toch den fchijn hebben, als vond ik er behagen in, anderen
eenig onderrigt to geven omcrent de behandeling der bedoelde
koortfen . Ik zou bet dan ook niet gewaagd hebben, lien
fchijn op mij to laden, ware bet niet, dat bet mij , nit gefprekken met andere Geneeskundigen, en nit menige ondervinding, vooral op hec platte land, herhaalde malen gebleken
is , dat de behandeling van velen zeer afwijkt van die, welke
ik, bij ondervinding, zoo beilzaatn heb'bevonden . Alleen de
gedachte, dat de mededeeling van bet bovenfaande misfchien
niet geheel onnuc zou zijn, beefs mij daartoe kunnen doen
befluiten1 en bet is ook daarom, dat ik hiertoe dit zoo algemeen gelezen Maandfchrift heb verkoaen , hetwelk bet licht
zal zien, waarfchijnlijk v66r dat de epidemie zal geeindigd
zijn ; hoezeer zulks , inijns achtens , anders beter in een eigen ijk Geneeskundig Tijdfchrift zou gevoegd hebben .
20 October .
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Zal 'k, edel wizen! u ter eer den lofzang zingen?
Bet evenbeeld van God , den Schepper aller dingen ,
In u erkennen, die, bleeft gij uwe of komst waard',
De tolk van Zijne liefde en zorg moest zijn op aard'?
Of zal 'k met weemoed uwe oorfpronkelijke grootheid
Aanfchouwen? of bet zien, door welke ondankbre fnoodheid
Ge uw' adel eens verloort? Zal 'k Isrels Harpenaar
Thans volgen, die 't vermeldt, hoe ge, aan der Englen fchaar
Vermaagfchapt, en tot eer en heerlijkheid geftegen,
Ben' weinig mindren rang dan de Englen hebt verkregen?
Of zal ik, fchepfel Gods! met diepgeroerd gemoed,
U fchildren, zoo als gij, bevlekt met fchuldloos bloed,
Daar voor mij ftaat, met dat ontzettend Kainsteeken,
Dat van den broedermoord zoo luid mij toe komc fpreken ?
Jai waar ik de oogen rigt , in elken levenskring
Zie ik u groot in zonde en deugd, o fterveling!
Maar, hoe gezonken ook, of met wat kroon ompereld,
Mijn oog bewondert u Reeds als een kleine wereld,
Waar bier een lustwarande ons vrolijk tegenlacht,
Met bloemen rijk van geur, met kleuren vol van pracht ;
Waar beemden mild bezaaid, waar vruchtbare akkerdreven,
Bij echte levensvreugd, genot en zegen geven ;
Maar waar ook ginds een reeks van vuurvolkanen zijn,
Wier vlammen 't heerlijkst oord zoo vaak in een woestijn
Verkeeren . Jai waar 'k u aanfchouw . op 't pad des levens ,
Groot zijt en blijfc ge in deugd, maar groot in zonde tevens .
Groot, groot in deugd zweeft gij, met 's hemels Englenfloet,
Den troon des Eeuwigen lofzingend to gemoet ;
En 't Godgeheiligd hart ftemt in de hallelkoren ,
Die 't jublend Geestendom ter eer van Hem doet hooren ,
Die 't al to voorfchijn riep door 't levenwekkend woord,
En die uw' dank en lof met vadergoedheid hoort .
Maar groot in zonde zie 'k in d' afgrondspoel u zinken,
Waar gij der Duivlen vloek en angstkreet fleeds hoort klinken,
En waar gij , aan uw' rang en hoogen adel vreemd , .
Uw plaats, als Duivel, in den Raad dier Geesten neemt!
o Wonder zamenftel 1 o onverklaarbaar iyezen !
Vereeningspunt van ftof en geest, aan 't niec ontrezen I
Dat bier met eigen krachc naar 't eeuwge onzigtbre ftreeft,
Maar, aan 't verganklijke en aan 't zinlijke verkleefd,
Nu beurtlings 't burgerregt der heemlen of durft wijzen,
Of dan 't weir aangrijpt, om tot Serafszang to rijzen !
Mensch ! in wier borst de kiem ligt der onfterfjijkheid,
Half dier, half Engel zijt ge ! - Door uw' pligt geleld ,
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Zien we u, als beeld van God, dekroon der fcheppingdragen,
Of, door uw drift vervoerd, verbeestlijkt , u veriagen ;
Hier Engel, die vertroost, die zegent en verlicht ;
Daar Duivel, die in 't rond verderf en jamren fticht !

Ja! Engel zijt ge, o Mensch! vereerenswaardig tevens,
Wanneer de hemelvonk, op 't kronkelpad des levens,
In uwe borst ontvlamt, waardoor ge in elken kring
Het goede en fchoone fticht ; door zelfopoffering ,
Door menfchenliefde en deugd,fteeds bloemen rond wilt ilrooijen,
Waarmede eens 't nageflacht uw grafgefleent' zal tooijen ;
Terwijl de menschheid weent en rouwt om uw gemis,
En uwe weldaan fchrijft in haar gefchiedenis .
Maar Duivel zijt ge, als oog en hart van wraaklust gloeijen,
Wanneer gij 't ftrijdzwaard wet en ftroomen bloeds doet vloeijen,
Of huichiend een gevoel vertoont van menschlijkheid,
Maar 't ftriknet fluw en loos ten val der onfchuld fpreidt ,
Haar regt verkort, en juicht, bij Teed en tranenplengen 0
Als ge in haar' levenskelk flechts doodlijk gif kunt mengen !
o Sterveling! die zelf uw grootheid niet waardeert,
Nooit hoog genoeg door 't lied der Engelen vereerd ;
Verdwaalde, flaaf van drift, worm, made in 't ftofgewemel
Waarom verfchopt ge uw' rang, als burger van den hemel?
Verkwistend uitgerust met al wat u deze aard'
Kan vormen tot genot, ten rijken bloemengaard,
Volgt gij, in wijsheid rijk, door 't maatloos ruim der heemlen,
Waar duizend wetelden om 't eigen aspunt weemlen,
Den Schepper voet voor voet in Zijue werkplaats na,
En that met aadlaarsblik 't geheim der fchepping gii .
Met vlug verfand begaafd, om 't kwaad van't goed to fchiften,
Zijt gij in wilskracht fterk, om 't woedend heir van driften
Te teuglen met een' wenk, en, als met oppermagt,
Den vijand neer to flaan, die u to kluiscren dacht .
Vermogend zijt ge in kunst, wanneer gij deugd en fchoonheid,
Bevalligheid en kracht in elk tafreel ten Loon fpreidt,
Dat nit uw handen groeit door beitel, verw of Rife,
Waarop de naneef eens bet merk uws kunstroems grift .
Wie, Heer der Schepping! wie zal u naar eisch bezingen?
Gehuldigd ziet ge u, waar Natuur u moge omringen ;
Gebiedend ftrekt ge uw hand, en 't weemlend dierental
Gehoorzaamt u! -- gij dwingt en zee, en berg, en dal,
Heel 't aardrijk, om zijn vrucht en fchatting u to geven,
Dat u een lusthof wordt van vretigdgenot en leven .
Maar fterker, magtiger,'verheven boven 't itof,
Praalt ge, als bet voorwerp van der Englen lied en lof,
Daar 't Godlijk licht der rede u opvoert tot een waarde,
Die u naast de Almagt plaatst, als Opperheer der aarde .
Gij wenkt : een milde ftroom , die alles voedt en drenkt ,
Een ftroom van wetenfchap , die licht en leven fchenkt ,
Ontfpringt, waar ge u aan 't Neil van duizenden wilt wijden,
En vreugde fticht op aard', die Englen kan verblijden .
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o Wezen, dat gevoelt en denkt en oordeelt E Hoog
Staat gij in rang en eer voor aller fchepflen oog .
Hier leidt u 't redelicht ; daar voert, op breede vleuglen,
Verbeelding, flout in vlugt en opvaart niet to teuglen,
U in der eeuwen nacht, als door een' tooverflag,
En wat verdween , rijst weer voor 't oog in vollen dag.
Nu houdt u menfchendeugd en grootheid opgetogen ;
Dan voert ge u over 't woest geweld des krijgs bewogen .
Of fiddert op 't gezigt des dwinglands , die ten fchrik
En geefel was voor de acrd'. Nu werpt gij wedr den blik
Op 't meir der eeuwigheid, wiens kusten reeds u wenken,
Om onverftoorbre rust onfterflijk u to fchenken .
Groot zijt ge, als needrigheid en ootmoed u bezielt,
Als gij voor 't altaar van den Hoogverheevnen knielt,
Om Hem, in 't flit gebed, uw nooden op to dragen,
Die Vader is en blijft in vreugde en onfpoedsvlagen ;
Dan rijst uw waarde, o Mensch ! ver boven 't nietig flof .
Stijgt uit uw dankbre ziel de coon van dank en lof,
Dan hooren we in lien coon d' onzigtbren Engel fpreken,
Die in uw' boezem troont, uw' hemelrang ten teeken .
o Mensch! o bloem der acrd'! maar vrucht der eeuwigheid,
Wien eens der Englen rang en grootheid is bereid ;
Hij flechts , hij kan uw' lof in 't gloeijend lied doen ruifchen,
Die, hoe verderf en zonde ook in uw binnenst' huizen,
De Goddelijke vonk in al haar' gloed aanfchouwt,
Die voor onze oogen bier zich nog verborgen houdt .
Wacht eens mijn lofgezang in flouter harp .akkoorden,
Wanneer 'k als Seraf u zal groeten in die oorden,
Waar gij , omgeven door bet miriadental
Van Geesten, wandlen zult, bij Englen-lofgefchal,
In 't licht, waarbij ge een' glans en luister zult doen blinken,
Waarvoor alle aardfche glans en luister weg zal zinken ,
En waar den Christus Gods, de kroon van uw geflacht,
Die u uw' rang hergaf, bet danklied words gebragt !
(Het proza van den Schrijver der Gedachte, en Bcelden gevolgd .)

Rotterdam .

J.

VAN HARDERW1JK, RZN.

DE LINDE OP HET KERKHOF .

C ij ,

die mij uwen avondgroet
Zoo fomber ruifchend geeft,
Op graven rust met uwen voet
En naar de wolken zweeft,
o Linde! welk een tranenvioed
Befproeide dezen grond ;
Hoe menig diepgewond gemoed,
Dat bier een rustplaats vond !
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Die char zoo menig dierbaar pand
Beweencjen aan uw zij' ,
De meescen hunner dekt dat zand ;
Zij flapen digt er' bij .
Helaas ! er wordt geen droef geween
Meer bij hun ftof gehoord ;
Gij , Linde! ruischt geheel alleen
In fomb're huiv'ring voort .
Vergeefs ftrooit ge uwen bloefemknop
Daar op hun groeve nedr ;
Vergcefs klinkt uit uw' hoogen top
't Gezang van 't vog'Ienheer ;
Zij alien fuim'ren rustig voort :
Maar gij ftreelt ieders oog ;
Gij, die 11 door de graven boort,
Welriekend ftijgt ge omhoog .
Zoo grenst bet leven immer hier
Aan 't ftille doodsgebied .
Maar eeuwig draagc ook gij zoo fier
Die kroon van blad'ren niet ;
Uw jeugdig fap verdroogt reeds zacht ;
't Verderf doorknaagt uw' voet,
Tot dat bet uwe laatfte krachc
Op graven zinken doet .
Maar, hoort men op dees kille zerk
Uw fluist'ren ook niet meet,
Bet westen brengt op rozenvlerk
Een nieuwe lente veer :
Zij geeft bet veld ziin jeugdig groen,
De bloem haar fierlijk fchoon ;
Zij wil uw fpruitje groeijen doen
Met fiere bladerkroon .
Wel ons ! al roept de dood ons af,
't Is geenszins voor altoos
De hoop verzelt ons over 't graf ;
Daar leven we eindeloos !
'k Boor gaarne, o Linde! aan uwen voec
Bet ruifchen uwer biai n
Dan zegt me uw plegtige avondgroet,
Dat ik weer op zal flaan ..
Naar

JACOBI .

G . TEN BRUGGENCATE, HZ,

Mengelwerk, No. XII, bl . 598, reg. 8, 4aat /lelds, lees felle.

VIENGELWE.RK.
HET ONGERIJMDE, TEGENSTRIJDIGE EN SCHADELIJKE ,

OM

DE

GODSDIENST

ZELVE , WIER

OOGMERK IS DE MENSCHEN TE VEREENIGEN , TOT EENE OORZAAK VAN VERWIJDERING EN AFKEERIGHEID TE
DOEN DIENEN .
Hoe I hegeert gij , die een .7ood zit , van mij to di inken, die eene Samaritaanfclse vrouw ben ?

De Samaritaanfche Vrouw .

B ehend is de haat , die er heerschte tusfchen de oude

en Samaritanen . De Samaritanen fchijnen een
gemengd yolk uitgemaakt to hebben, fchoon zij kinderen
van j A K o B zich noemden, en hunne godsdienst beftond
ook uit eene vermenging van Joodfche en vreemde pleg .
tigheden . Meer misfchien dan de ,joden tot afgoderij
geneigd, behoorden zij echter over het geheel tot de aanbidders van den eenen waren God . Zij verwachtten daarenboven den Mesfias , doch namen alleen de vijf boeken
van At o z E s , en niet die der Profeten , voor goddelijk
aan . Maar het voornaamfte verfchil was gelegen in de
onderfcheidene plaatfen van aanbidding of openbare Godsvereering . De Samaritanen hadden hunnen tempel op
den berg Garizim , de Joden den hunnen to Jeruzalem .
De verbittering , hieruit ontftaande , was tot zulk cone
hoogte geklommen , dat dezelve genoegzaam alle gemeenfchap tusfchcn de beide volken of gezindheden affneed,
zoodat zij menigwerf elkander de burgerlijke beleefdheid,
de onderlinge dieniten der zamenleving, en de gemeene
pligten der menschheid weigerden . Vanhier, dat de Samaritaanfche vrouw (wier woorden wij , als een motto ,
aan hot hoofd van dit betoog geplaatst hebben) vreemd
opzag, dat do Heiland, een food, zich bij haar vervoeg.
MENGEL W . 1835 . NO . 15.
A a a
Joden
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de om to drinken . Zij geeft hem uitdrukkelijk deswege
hare verwondering to kennen , vragende , misfchien half
fchertfende en half verwijtende , naar de reden van zulk
een ongewoon gedrag : ,Hoe! begeert gij , die een Jood
„ zijt , van mij , eene Samaritaanfche vrouw , to drin„ ken 7 Ik dacht niet , dat een Jood in zoo verre zich
„ met iemand, die op Garizim aanbidt , zou willen in„ laten , maar veeleer , dat hij zich vernederd en ontheiligd zou achten, wanneer hij een' dronk waters nit
heiligd
„ eene Samaritaanfche hand ontving . Immers (voegde zij
„ er bij) de Joden houden geene gemeenfchap met de
„ Samaritanen ." (J 0 A N . IV : 9 .)
Nog meer moet men zich verwonderen , hoe Christenen , wier godsdienst bovenal ten doel heeft de menfchen to vereenigen en door onderlinge liefde en ge .meenfchap to verbinden, joist ter oorzake van godsdienst, of van verfchillende begrippen omtrent fommige
bijzonderheden , van elkander afkeerig zijn en verwijderd
blijven . Dit overblijffel van den ouden haat , en vervoigzucht in vroegeren tijd, is in onze dagen ginds en elders
nog zigtbaar genoeg, om bet niet voor overtollig to achten , bet dwaze , ongerijmde , tegenftrijdige en verderfelijke, zoo voor de godsdienst zelve, als voor de zamenleving, aan to toonen .
Volgens de wet der natuur heeft ieder mensch een onbetwistbaar regt , om in zaken van godsdienst bet licht
van zijn eigen oordeel en geweten to volgen . En wel
verre, dat de Openbaring dit regt zou intrekken of eenigermate beperken, wordt hetzelve daardoor ten voile bevestigd , met aandrang tevens , dat wij daarvan gebruik
moeten waken , om to ftaan in de viijheid , waarmede
C H R I S T U S ons heeft vrijgemaakt, de Schriften to
onderzoeken , en als -redelijke wezens zelven to oordeelen .
Maar even natuurlijk en bijkans onvermijdelijk moest hieruit volgen , dat de menfchen over alle bijzonderheden ,
ook over die van de geopenbaarde leer , niet eenerlei
dachten . Niet aan alien vertoonen zich de dingen van
denzelfden kant ; ieder heeft zijne bijzondere wijze van
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zien, en zijne to voren opgevatte begrippen of vooroordeelen, die hij uit de opvoeding heeft medegebragt , en
onder den invloed van toevallige omftandigheden , waarin hij leefde, in hem geworteld zijn . En hoe onpartijdig en opregt hij moge to werk gaan in bet eigen onderzoek der zaken , ongemerkt heeft dikwerf bet een of ander van verouderde denkbeelden eenigen invloed op de
uitkomst , op zijne gevoelens en befluifen .
Op die wijze is bet, dat zelfs de welmeenendf'e waarheidsvrienden van elkander kunnen verfchillen, zonder dat
bet een van beiden tot verwijt kan ftrekken . Een van
hen dwaalt zeker nopens de zaak, die in gefchil ftaat ;
misfchien tasten zij beiden mis . Maar wie zal bet kunnen
of durven beflisfen, aln welke zijde de meeste fchuld ligt ?
Of liever, heeft er wel eenige fchuld in 't geheel plants,
waarom die verfchillend denkenden eenige reden zouden
hebben, elkander met minder vriendelijkheid aan to zien,
met minder toegenegenheid en vertrouwelijkheid to bejegenen ? Kan een bloot verfchil van begrippen (zoo er
geene perfoonlijke beleedigingen bijkomen) ooit befchouwd
worden als eene wettige oorzaak van kleinachting , van
wantrouwen , van of keerigheid en verwijdering ? - Ja ,
(zegt misfchien iemand) bet gevaar, dat uit verfchil van
gevoelen hooge woorden voortkomen, de driften g aan .
de , en alzoo verbittering , haat , partijfchap en verregaande beleedigingen worden geboren , (gelijk in zoodanige gevallen menigmaal gebeurt) kan eene genoegzame
reden opleveren , waarom men liever elkanders omgang
en gezelfchap vermijdt, dan . zich aan de evengenoemde
heillooze gevolgen blootftelt . En daarenboven kan de gemeenfchap met iemand, then men befchouwt als grootelijks to dwalen in bet ftuk van godsdienftig geloof en
fchadelijke leeringen aan to kleven, in andere opzigten
zeer gevaarlijk warden , eveneens als bet lezen van ketterfche boeken . Veelligt zou de gemeenfchap met de zoo .
danigen ons verdacht kunnen maken bij tie leden van eigen
kerkgenootfchap , onze eigene gevoelens inderdaad aan bet
wankelen brengen , ons uit onze vastigheid rukken , tot
Aaa 2
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dezelfde dwaalleeringen overhalen, en ons van lieverlede
mede doen verketteren .
Wat bet eerfte gedeelte van deze tegenwerping aangaat , dezelve is meer gegrond op de fchadelijke uitwerkfels van twistgierigheid , dan van bet verfchil in godsdienflige gevoelens . lemand, twistgierig van aard, en
daarenboven geene tegenfpraak kunnende verdragen, zonder in drift ontftoken to worden en den tegenfpreker fmadelijk to bejegenen , is om die reden weinig gefchikt voor
den omgang met menfchen . Maar de zoodanige moet
Diet fpreken van een' godsdienftigen ijver voor de waarheid, of zuiverheid der heilige leer . Hij wordt eigenlijk
beheerscht door een' boozen geest van haat en partijzucht . Laat hij sijne twistziekte genezen, zijne heethoofSligheid , ligtgeraaktheid en bittere onverdraagzaamheid afleggen, die hemzelven en anderen zoo veel onrust
brouwen en de verbreVing der gemeenfchap wel noodzakelijk kunnen maken ; laat hij leeren , met meer gematigdheid en befcheidenheid, meer in liefde en in den geest
van zachtmoedigheid over zijne naasten to denken, --hunne verfchillende denkwijze voor bet overige zal hem
minder ergeren , en hij zal gemakkelijker met hen kunnen omgaan, zonder dat de onderlinge vrede en vriendfchap daarbij lijden . Wat regt toch kan ooit een feilbaar flerveling voorwenden , om bet eenen anderen kwalijk to nemen , dat hij van hem verfchille , en wel in
fommige befpiegelende , meestal twijfelachtige , duistere ,
en daarom de minstaangelegene ftukken van de godsdienst?
Is bet, omdat hij zich verzekerd houdt, dat hij de waarheid gevonden heeft , en de alleen zuivere en regtzinnige
leer voorftaat ? Maar de ander gelooft hetzelfde van z jne
begrippen , en zou dus hetzelfde regt hebben . Laat bet
waar zijn , dat deze wezenlijk op den dwaalweg is , hij
dwaalt dan ter goeder trouwe , en ten hoogfl:e genomen
is hij een voorwerp van medelijden en geenszins van haat
en kleinachting . Rekent men zich verpligt , den dwalenden of andersdenkenden to regt to brengen en ware bet
mogelijk tot onze gevoelens over to halen, nook voor-
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zeker zal dit kunnen gefchieden door meesteraehtigheid ,
door gezag , door bitterheid , door teekenen van verachting, door ftrenge veroordeelingen, en door hen als bij
voorraad uit het rijk der genade en der zaligheid to verbannen . Alle dusdanige middelen van zoogenaamden ijver
voor het ware geloof zullen altoos verkeerd werken, en,
in flede van de breuke to heelen , dezelve vergrooten ,
in ftede van het risk der waarheid voort to planten, betzelve verwoesten . Het is meermalen en teregt aangemerkt , dat de godsdienst meer nadeel geleden heeft van
zoodanige ijveraars zonder veritand, dan van de openbare aanvallen harer vijanden . Neen ! wil men anderen
bekeeren , dan moet men vooraf hun vertrouwen zoeken
to winnen ; en dit kan niet anders gefchieden , dan door
minzame onderrigtingen , door uitlokkende gemeenzaamheid , of door den geest van zachtmoedige wijsheid, die
ten eerfte zuiver, daarna vreedzaam, befcheiden en gezeggelijk is , vol van barmhartigheid , ongeveinsd en niet
partijdelijk oordeelende , welke de geest is der opregte
menfchenliefde en van het ware Christendom , toonende
alzoo , dat bet waarlijk hun behoud en geluk is , dat
ons ter harte gaat .
Wat nu het andere gedeelle der firaks voorgeflelde tegenwerping aanbelangt, het gevaar namelijk der befmetting, wanneer men de gemeenfchap onderhoudt met lieden van eene andere kerkelijke gezindheid, dit zou inderdaad eene zwakheld van zijne eigene overtuiging verraden . Gelooft ieman i, dat zijne gevoelens op goede gronden fteunen, dan behoeft hij ook niet to fchromen , dezelve aan tegenfpraak to onderwerpen en alzoo nader op
de proef to ftellen . Zijn ze wezenlijk welgegrond, dan
zullen zij ook de proef der tegenbedenkingen wel kunnen
doorftaan , en zelfs des to meer bevestigd worden . De
waarheid wint er doorgaans bij , wanneer zij wordt tegengefproken, en zal telkens weder bovendrijven in hett
vroom gemoed, dat hare eenvoudigheid veel meer bemint,
dan de ingewikkelde fpitsvindigheden van hct dartelend
vernuft of de geheimzinnigheden van een duister en ver-
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ward geloof. Maar wanneer men integendeel zich niet
durft verlaten op de hechtheid der aangenomene leerftellingen , dan zou de verkleefdheid aan dezelve niets
anders zijn, dan blinde vooringenomenheid ; en bet gevaar , van met andersdenkenden om to gaan , zou alleen
daarin beflcaan , dat zij ons betere gronden van geloof
leerden kennen en eene verlichtere overtuiging in bet gemoed voortbragten . En om die reden de gemeenfchap
to fchuwen , zou hetzelfde zijn als to verklaren , dat wij
vreezen voor bet licht der waarheid , en fl:ijfzinnig in
oude dwalingen of bet aangenomen leerflelfel willen volharden , hoe zwak ook volgens eigen gevoel . Meestal
is bet een ongunflig tecken van welmeenendheid of van
de vastheid onzer beginfelen, bijaldien men bet niet durft
wagen, de gevoelens van anderen to hooren en daarmede
de zijne to vergelijken .
Maar, behalve dit, is bet dan altoos juist noodig,
wanneer men over godsdienstzaken wil fpreken, daartoe
de gefchilpunten uit to kiezen en deswege elkander bet
bloed warm to maken , alsof van deze alleen de zaligheid
afhing? Waarom let men niet veel liever op die dingen,
waarin alle belijders van bet Evangelic , althans Protestanten, bet underling genoegzaam eons zijn ; dingen, die
de Vader der lichten zijnen kinderen duidelijk geopenbaard
beeft , als ontwijfelbare, krachtig vertroostende en zaligmakende leeringen , en als noodzakelijke pligten van geloof en leven ? Weinig of nietS inderdaad zal er bij
verloren zijn, al laat men de gefchillen, na de tijden
der Apostelen door den fektengeest van dweepachtige of
onverdraagzame drijvers van eigen begrippen ter bane
gebragt, onaangeroerd, als bloot menfchelijk werk . Moeten doze gefchilpunten , die bet oorfpronkelijk apostolisch geloof nict raken, de menfchen als fchuw voor elkander maken en ceuwig op eenen affland verwijderd houden? Buiten dezelve zal er genoeg overblijven, dat den
onderzoeklust kan bezig houden en rijke ifoffe verfchaffen tot heilzame overdenkingen en fl :ichtelijke gefprekken. En op die wijze zal de eenigheid des geestes ,
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die de band der volmaaktheid is ,veilgrbwadkun
nen blijven .
Blijkbaar toch is bet groote oogmerk van de godsdienst,
inzonderheid van de christelijke , om de menfchen met
elkandcr zoo wel , als met hunnen Schepper to verzoenen en op het naauwfte to vereenigen . Elk, die het
Evangelie leest, zal dit eigendommelijke, deze bedoeling
terftond mocten opmerken , of anders zou hij een eerfte
vereischte van regtzinnigheid , van een' waar geloovige
misfen , namelijk de onpartijdigheid . J E z U S C H R I ST u s en zijne Apostelen verklaarden uit eenen mond ,
dat zij geene namen van menfchen , als P A U L u s , e EP H A S en A P O L Los, noch van ee nige gezindte, als
geloofsleuzen wilden erkend hebben . Zij wilden de afftanden tusfchen menfchen en menfchen, althans bet ergerlijke en aanftootelijke daarvan, wegnemen, de harten
voor het minst , zoo al niet de hoofden , vereenigen ,
ftellende flechts een' ftandaard vast , waarom alien , die
waarheid en deugd liefhadden, zich fcharen konden . Te
lien cinde predikten zij , dat God de algemeene Vader
was, en Zijn Zoon de algemeene Verlosfer der menfchen .
Bij God is geene aanneming des- perfoons ; maar , bet
zij Jood, bet zij Sa7naritaan of Heiden, elk , die Hem
vreest en geregtigheid werkt, is hem aangenaam . Zij braken dus den muur des affcheidfels of,, drukkende bij
herhaling en met den meesten ernst op de gemoederen
de lesfen van algemeene verdraagzaamheid, van toegevendheid, van liefde en onderlinge gemeenfchap . Alleen maakten zij hunne geloofsgenooten behoedzaam omtrent lieden van fnoode beginfelen en ergerlijke zeden, die 6f met
baldadige fpotternijen bet heilige aanrandden , 6f, met het
bedriegelijk masker van godsdienftigheid omhangen , zich
in hunnen kring wilden indringen . De zoodanigen waren bet . die zij door ketterfche menfchen verftonden ,
voor welke de leer des geloofs en van reinheid des barten als paarlen voor de zwijnen zijn zoude, en met welke
zij geene to naauwe gemeenfchap onderhouden of die zij
wel uitgeworpen wilden hebben , hoewel ook niet daii
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na zachtmoedige en vruchteloos bevondene vermaningert .

Doch voor bet overige flelden zij de deur der genade en
der zaligheid voor alien open , eifchende zelfs , dat men
den zwakken , den andersdenkenden , den dwalenden in
liefde zou verdragen en als eenen broeder behandelen .
Als men dit alles , M . L . ! in aanmerking neemt, kan
er dan wel lets worden uitgedacht, waarover men meer
verwonderd moet flaan , lets , dat flrijdiger is met bet
ware wezen van bet Christendom, dan dat juist diezelfde
godsdienst , welke zoo zeer op vereenigen , op verbroederen toelegt, gediend heeft, om de gemeenfchap of to
fnijden, de menfchen van elkander to fcbeiden en in par .
tijen to verdeelen, die elkander haten, en eerder als vreemdelingen en vijanden, dan als vrienden en broeders aanzien ? Het kan dus onmogelijk de zuivere geest der
evangelifche leer zijn , noch eene opregte zorg voor hare
regtzinnigheid , wat zulke dwaze , tegenllrijdige en verderfelijke uitwerkfels onder bet menschdom voortbragt .
Dit diende alleen, om den geest van partijzucht, van
twistgierigheid , van meesterachtigheid en dergelijke driften, die heimelijk bet twistvttur aanflookten, to verbergen .
't. Is waar, in onze dagen is dit kwaad aanmerkelijk
verminderd . Hoe zeer anders de openbare gebeurtenisfen van onzen leeftijd meestal van een' treurigen , vernederenden en drukkenden aard waren , bezitten wij nogtans een voorregt van onfchatbare waarde , op hetwelk
onze eeuw to regt zich beroemen mag, de toenemende
verdraagzaamheid namelijk in bet kerkelijke . Als wij bier
de vergelijking to werk fiellen met de gefchiedenis der
vroegere tijden , zal dezelve grootelijks to onzen voordecle
uitvallen . Niet alleen Joden en Samaritanen, niet alleen
Christenen en 'bngeloovigen , maar ook de belijders van
denzelfden naam , van denzelfden Vader en Verlosfer ,
van den Vorst des vredes hebben openlijk tegen elkander de vervloeking uitgefproken, haat en vijandfchap gepredikt en vervolgingen aangeregt ter dood toe . Teen werd
bet zelfs voor eene misdaad gehouden , algcmeene verdraagzaamheid en broederlijke liefde to verkondigen, fchoon
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de hoofdleer van bet Evangelic, zonder welke niemand
een good Christen zijn kan . Maar wij willen niet hopen, dat onder Hervormden doze bekrompene en onchristelijke denkwijze in onze dagen nog langer plaats
heeft in zoo verre, dat bet ons kwalijk genomen zou
worden , op algemeene verdraagzaamheid en broederliefde openlijk aan to dringen . Neen ! die tijden van verblindheid en geestdrijvende woede zijn voorbij . En God
geve , dat zij nimmer terugkeeren ! Van then kant , hoe
veel bet tegenwoordig geflacht voor bet overige to lijden
heeft gehad, beleven wij gerustere dagen . God geve,
dat zij beflendig mogen zijn, en ook de nog overgeblevene en verborgene zaden, waaruit bet oude kwaad weder zou kunnen voortfpruiten , geheel vernietigd worden ! Want niet alle overblijffels dier verflandelooze ijverzucht of van den fektengeest zijn thans verdwenen . De
fporen der overheerfching, die dezelve eenmaal uitoefende,
flaan ginds en elders nog diep ingedrukt, tot ergernisfe
der weldenkenden, en tot groot nadeel van kerk en flaat .
Zelfs laat een hoop war- en woelzieke duisterlingen in
onze dagen niet onduidelijk blijken, dat men den ouden
religiehaat en hierarchij wel weder zou terugwenfchen,
wroetende en wrijtende, zoo veel men kan, tegen de vorderingen van toenadering, van verlichting en befchaafdheid .
Menfchen ook, die voor bet overige niets tegen elkander hebben , die zelfs , nit hoofde van eene gelukkige
overeenilemming van geaardheid , van liefde voor hot
goede en fchoone en menfchengeluk , voor vriendfchap
berekend waren , of wedrkeerig genoegen zouden vinden
in den gezelligen omgang , naderen elkander nog vaak
met huivering en eene foort van fchroomvalligheid , inthen zij al niet de gemeenfchap in 't geheel fchuwen . En
wat is de reden ? Geen andere , dan omdat zij behooren
tot verfchillende kerkelijke huishoudingen . Hunne godsdienst (zoo als men hot noemt) laat de gemeenfchap niet
toe. Doze flelt een' fcheidsmuur tusfchenbeiden , boezemt hun niet zelden onbillijke vooroordeelen tegen de
karakters in , geeft voedfel aan bet wantrouwen , maakt

M

DE GODSDIENST GENE OORZAAIC

hen koel, afkeerig, fchuw, en foms wel norsch en on=
befcheeiden , bij eene toevallige ontmoeting . Daarom alleen
blijven zij op eenen affl:and , zonder gelegenheid to vinden of to zoeken , om elkander to leeren kennen . Ik
zwijg van die onverflandigen en onbarmhartigen , die to
dezer oorzake hunne veroordeelingen omtrent lieden , die
zij misfchien nooit gefproken , nooit gehoord of gezien
hebben, wel durven uitftrekken tot in de andere wereld,
en - alzoo in het gezag grijpen van den opperften Regter .
Maar oolc anderen van eene gematigder denkwijze kunnen
zich bezwaarlijk boven dit vooroordeel der onkundige
menigte verhefl'en, latende dikwerf eene afkeerigheid blijken , die met den wensch van hun eigen hart moet ftrijden, maar die een blind ontzag voor inftellingen, die geboden van menfchen zijn , of een verkeerde fchroom voor
bet Dog bitter en verketterend oordeel der finalle gemeente , noodzakelijk fchijnt to maken . Een dronk waters , neen , zullen zij elkander misfchien Diet weigeren ;
maar zoodra zij ontdekken , dat de onbekende verzoeker
tot eene andere kerk behoort , kunnen zij Diet nalaten ,
zich over deze , hoe geringe , gemeenfchap to bezwaren ,
en de toediening gefchiedt dan vaak met minder hartelijke
genegenheid . Ook dit overblijffel des ouden zuurdeefems
behoort weggenomen to worden . - Nog eens ; wat is
de oorzaak van zulk een gedrag ? Godsdienst - godsdienst
(hoe vreeind !) houdt dus de menfchen van elkander verwijderd ; terwiji zij volgens hare natuur beflemd is , om
hen naauwer met elkander to vereenigen, en bet genoegen
der vertrouwelijkheid in de zamenleving to vergrooten, om,
„ Als in bet huis van eenes vaders zonen,
In flillen vrede en eendragt zaam to wonen,
Daar zich gelijkheid van gemoed
Vefmaagfchapt heeft met eenigheid in 't bloed,
Daar hart aan hart verdeeldheid in 't veriland
Verfmelten doet in liefdebrand ."
Nooit voorzeker zal er een tijd komen , dat , in dezcn
fcilbaren ftaat, alien gelijk denken over alle befpiegelende
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gedeelten der godsdienstleer . Eene zoodanige gemeenfchap onder de Christenen, of eene zoodanige algemeene
kerk, dat geen verfchil van gevoelens, geene onderfcheidene huishoudingen meer beftaan , behoort waarfchijnlijk
onder de vrome wenfchen, die niet vervuld kunnen warden . Te vergeefs zoekt men dezelve in die kerk , welke
zich bij uitneinendheid de Katholieke moemt. Voor zoo
ver men daarin denkt of denken mag, openbaart zieh
aldaar ook eene verfchillende denkwijze . En hare uitwendige eenigheid beftaat alleen daarin, dat tot hare
hoofdfl :elling behoort, niet to denken, niet to onderzoeken, niet to lezen, zelfs niet bet boek, dat de grondwet
van bet Christendom is , maar alles blindelings aan to nemen, hetgeen de Opperpriester, die, fchoon een mensch gelijk
andere menfchen, voor onfeilbaar gehouden wordt, bepaalt.
Maar ach ! hoe ongelukkig is zulk cene ftomme eensgezindheid ! hoe nutteloos *orden dan de beide eenige kenbronnen van godsdienftig geloof en levenswijsheid , welke
de goede Schepper zijnen meest beweldadigde fchepfelen
hier beneden gefchonken heeft, namelijk bet redelijk veriland en de Openbaring ! Beklagenswaardige wenfchen ,
die beidcn moeten verzaken, en dat in dingen, die hunne
eeuwige zaligheid betreffen ! Hoe weinig verdient zulk
eene dwangzieke kerk den naarn van Moederkerk, en haar
willekeurige oppergezagvoerder then van Gods Stedehouder ! Maar laat ieder vrij denken , gelooven en belijden,
zonder voor verdrukking , voor misnoegen , of voor verlies van gunst of vriendfchap to vreezen to hebben ; laten daaruit verfchillende gedachten nopens fommige betwiste leerftukken , en onderfcheidene afdeelingen ontflaan , -- wat zwarigheid, indien zij elkander in liefde
verdragen, indien de een boven den anderen geen gezag
wil voeren, geene aanftootelijke voorregten wil genieten,
noch aan bijzondere geloofsartikelen zijne naasten binden , (hetgeen hetzelfde zijn zoude , als Gode wetten
voorfchrijven , om in zulke dienst en geene andere behagen to nemen) indien men gewillig aan anderen dezelfde
vrijheid van onderzoek en geweten toefta , die men voor
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zichzelven begeert ? Dit is mogelijk , dit eischt de regtvaardigheid, en bovenal de broederlijke liefde, of de
geheele inhoud van de godsdienst, welke wij belijden .
Allen, die tot zulk eene gemeenfchap Inedewerken, zijn
de ware ijveraars voor regtzinnigheid en voor bet belang en de eer van c H R I S T u s' kerk .
Gaat voort, edeldenkende menfchenvrienden, die de
Schriftuur tot uwen cenigen regel van geloof en leven
aanneemt, met terzijdeflelling van menfchelijk gezag ; die
de hand van broederfchap toereikt aan alien , die de wet
van j E z u s C H R 18 T u s als goddelijk erkennen , gaat voort , zonder om to zien , in de bevordering en
onderhouding van deze christelijke gemeenfchap ! Teregt
moogt gij . roemdragen op dit ware beginfel van Christendom en Hervorming . Oordeelt voor bet overige nieniand over zijne bijzondere gevoelens ! Gelijk anderen
de uwe, zoo kunt gij die van anderen beproeven en
het goede behouden , niet uit bet oog verliezende , dat
de echte vrucht des geloofs is vrede, geregtigheid en
liefde . Zoo behooren en kunnen alle aanbidders van den
God des vredes , alle dienaars van Deszelfs Zoon , den
Verlosfer der wereld, de gemeenfchap met elkander onderhouden , zonder eenig gevaar , zonder cenige fchroomvalligheid. Zoo maken zij gezamenlijk de ware algemeene
kerk uit, fchoon in verfchillende genootfchappen verdeeld en over de geheele aarde verfpreid . Zoo kunnen
en behooren alle geloovigen Grin hart en Une ziele to
zijn, en den naam des Allerhoogflen uit 6enen mond
op aarde to verheerl4ken, gelijk die in den Hemel verheerlijkt wordt .
Harlingen .

F. H O E K S T R A.
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(Oleum Secinoris
,Ifelli) . Door F . S . ALEX A N D E R , Med .
Dr . en Profesfor, Eerfle Officier van Gezondheid bij hetgroote R~jks-Hospitaal
voor het Onderwffs to Utrecht .

LETS OVER DE LEVERTRAAN

ijne aandacht tot de ziekten der ademhalingswerktuigen deeds bij voorkeur bepaald hebbetlde, vond ik,
gedurende mijn verblijf alhier, overvloedige gelegenheid,
mijne nafporingen to vervolgen . Offchoon in de kennis
dezer gebreken vorderende , werden mijne pogingen ter
genezing, vooral van die vormen, Wring (Phthijis)
genoemd, niet met geevenredigden voorfpoed bekroond .
Indien in fommige gevallen de uitkomst de verwachting overtrof, deze ziekte verijdelt op den duur de pogingen van den Arts , en ftelt diens en des lijders wenfchen to leur .
Door borstziekten words de gezondheid van vele menfchen niet flechts verwoest , de ineesten hunner dalen
ontijdig ten grave ; lijders , met zulk eene kwaal behebt,
komen in de Hospitalen , althans in bet onder mijne
leiding ftaande (*) , doorgaans eerst onder behandeling ,
wanneer de kwaal zoo verre gevorderd is , dat de Geneesheer aldra tot de droeve overtuiging geraakt van met
cene ziekte to doen to hebben , wier uitgang reeds beflist is . Intusfchen , waar men zulke lijders vroeger ontmoeten mag, bevorderen zij niet altijd door volgzaamheid de
pogingen, om den voortgang eener ziekte to ftuiten, waar
dit fomwijlen nog mogelijk kon zijn . Gelukt bet Toms
in een dier gevallen , waar de hoop fcheen gewelten to
zijn , den lijder als van den rand des grafs in den kring
der heritelden terug to brengen , en heeft men dit doel
door een middel bereikt, hetwelk van deze zijde minder
onder de aandacht valt , dan gevoelt men zich gedron(*) Het Rijks-Hospitaal voor het onderwijs is inzonderheid beftemd voor Iangdurige gebreken (morbi chronici.)

gen , zulk eenen welkomen uitflag mede to deelen, of
van zulk een bljzonder geval ook eenig meer algemeen
nut to trekken ware . Dit gevoel brengt mij tot de beknopte mededeeling der volgende gefchiedenis van eene
lang aangehouden hebbende ziel.te, waartoe ik echter
met eenigen fchroom overga, dewijl misfchien uit een
bijzonder geval terfl:ond to algemeene gevolgtrekkingen
afgeleid en toegepast zullen worden ; waaruit meer nadan voordeel ontftaat . Tot dusdanig einde wordt zij
door mij niet medegedeeld. Mijne bedoeling met de gemeenmaking der aawvending van de levertraan tegen eenen
vorm van tering moet noch als algemeene, noch als onbepaalde aanprijzing van dit middel tegen dezelve befchouwd worden ; dit zoude der ruwe en roekelooze Empirie de hand geboden zijn .
Dat echter de levertraan welligt van cenige meerdere
toepasfing kan worden, dan dit tot hiertoe bet geval
was , houd ik voor niet onmogelijk. Hierover op eene
andere plaats welligt iets meer.
Dit meen ik desgelijks to mogen vooronderflellen, dat
proefnemingen met de levertraan, waar derzelver gebruik
in -eenige aanmerking kan komen, op verre na zoo gewaagd niet zijn ., als die tegenwoordig met middelen worden genomen , welke , naar mate zij de krachten der geneesmiddelen meer ineengedrongen bevatten, ook des to
meer de bewerktuiging aantasten . Terwijl de levertraan
hier ter fprake komt, mag ik niet onopgemerkt laten ,
dat aan het Provinciaal Utrechtfche Genootfchap van
Kunflen en WWetenfchappen de eere toekomt, door eene
prijsvraag de aandacht der Geneeskundigen ook bij de
levertraan bepaald to hebben , waardoor de Geneesheer
G A L A M A aanleiding heeft gekregen, door een welgefchreven antwoord, voor zich eere to verwerven , en
ten algemeenen nutte een aantal belangrijke waarnemingen
mede to deelen . Toevallig flelde de welwillendheid van
den Heer G A L A M A mij in ftaat , reeds in zijne Verhandeling ook eenige waarnemingen , offchoon van anderen aard, mede to deelen ter bevestiging van de nutte
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werking der levertraan ook bij eene andere ziekte - tegen de Jicht . (*)

Ziektegefchiedents .
l i R N o L D U S J . . . , oud 21 j aren , ongehuwd, geboren to Am/lerdam, van een oorfpronkelijk zwak,
klierachtig geftel, zegt evenwel eene goede gezondheid
genoten to hebben tot in de maand Augustus 1830 . In
Staatsvlaanderen gekantonneerd , werd hij door de aldaar heerfchende koortfen aangetast, welke zich onge•.
regeld en onder verfchillende vormen vertoonden . Eene
geneeskundige behandeling, waarbij veel Kina fchijnt gebezigd to zijn, had niet bet gewenschte gevolg ; weshalve men eindelijk geraden vond, hem naar bet DepOt
to Leyden over to plaatfen. Aldaar zijnde , duurde het
niet lang , of de koortsaanvallen verminderden en bleven
eindelijk geheel weg ; doch nu ontwikkelde zich langzamerhand eene opzetting in de regter bovenbuikftreek ,
gepaard gaande met aanhoudend hevig f}ekende pijnen in
dezelve . Het was hem onmogelijk, op eene der beide
zijden to liggen ; alleen de regtopzittende houding in bet
bed was hem gemakkelijk . Hij werd in de GarnizoensInfirmerie to Leyden opgenomen den 7 1 ; ebruarij 1834.
Men behandelde hem aldaar , zoo als men uit zijne gezegden kon opmaken, fl:reng antiphlogistisch, deed hem
verfcheidene aderlatingen, en zette rijkelijk bloedzuigers in
den omtrek van de zwelling, welke daarna met verzachtende pappen bedekt werd . Na eenigen tijd begon de
zwelling langzamerhand to verminderen ; terwijl de lijder, volgens zijn zeggen, door hoesten etterachtige ftof
opgaf, welke van tijd tot tijd, met bloed vermengd was .
In de maand Junij werd hij naar bet tijdelijke Hospitaal
to Delft gezonden , alwaar hij tot in de maand Augustus , met geringe beterfchap , bleef. De lijder ging nu ,
tot verder herftel zijner gezondheid, van daar, met twee
(*) Verhandeling over de Levertraan, door s . J .
Utrecht, bij J . A L T H L E R , 1832, bl . 41 .
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maanden verlof, naar Utrecht ; doch flechts twintig dagen mogt hij hiervan gebruik maken , wanneer zijn toeiland weder verergerde, en hij genoodzaakt werd zich
onder geneeskundige behandeling to be-even . Den 3 September 1834 werd hij alhier in bet groote Rijks-Hospitaal opgenomen . Van then tijd, tot den 20 Januarij 1835,
wanneer ik hem onder mijne doorgaande behandeling nam,
iced hij herhaalde malen aan bloedfpuwing, die telkens
door eene overvloedige etterachtige fluimlozing werd gevolgd , wanneer bet uitgeworpen vocht meestendeels nog
clerk door bloed gekleurd bleef. Hij vermagerde zigtbaar, zag bleek geel, kon over dag bet bed weinig verlaten , hoestte des nachts veel , en wierp gedurende de
vierentwintig uren eene aanzienlijke hoeveelheid flrjm en
etterachtig vocht uit, hetwelk Heeds min of meer met
bloed gemengd was .
In de maand September werd hij met flijm- en olieachtige middelen behandeld, en gebruikte tusfchenbeideir geringe giften Opium , terwijl hem omtrent bet midden der
maand de Aqua Laura Ceraft werd voorgefchreven . Tegen bet cinde werd de pule . herb . Digitalis purp . met
Nitrum voorgefchreven en tot bet begin van October
gebruikt , wanneer , door eene hervatting van bloedfpuwing, ook dit middel moest ter zijde gefteld worden .
In eenen aanval van bloedfpuwing werd bet 0leum Terebinth . , doch met een zeer ongunilig gevolg, aangewend ; weshalve ik, den lijder toevallig ziende, van bet
gebruiken van dit middel liet afzien en inwikkelende en
olieachtige middelen ten gebruike verordende, welke later door kleine giften der Tinct . 4cida aromatica in
eene oplosfing van Salep vervangen werden . Dit middel
werd in klimmcnde giften en zonder bezwaar, doch ook
zonder eenige verandering in den toefland des lijders to
brengen, gebruikt . Des avonds kreeg de lijder telkens
een grein Opium .
Gedurende de maand November behandelde men den
lijder gedeeltelijk palliatief, en beproefde men bet Extr .
Hyoscyami met de Radix Confolida, bet eertte in klim-
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mende giften, doch ook zonder gevolg ; wegens de fea3s
door hoest verontruste nachten , werd nu des avonds
eene ons Syrup . Diacodii gegeven . In de maand December nam men nogmaals de toevlugt tot de Confolida
major, met 4q. Laur . Ceras . Op het zamentrekkend
vermogen der mispels indachtig gemaakt , dacht jk met
deze , in Been geval nadeelige , vrucht eene proef to
kunnen nemen ; en ziet, met zulk gevolg, dat de fluimlozing wel niet veel verminderde, maar de fteeds aanhoudende bloedontlasting fcheen to ftaan en als geheel
ophield . Spoedig werd echter deze aanvankelijk goede
verwachting to leur gefteld ; de bloederigheid- keerde terug , en , niettegenftaande van den 16 December tot het
cinde der maand de mispels doorgebruikt werden, en
men nog in het begin van Januarij tot vier daags klom,
bleef alles nu in denzelfden toeftand . VTegens vermeerderde bloedaffcheiding werden in de •maand December nog
eenige bloedzuigers aan de borst tusfchen de ribben gezet , die den aandrang van het bloed eenigzins matigden ;
intusfchen namen krachten en vleesch meer en meer af .
De geprezene Watervenkel verergerde de gefteldheid . De
nachtrust moest telkens door Syr. Papayerir alb . c. Oleo
dmygd. bevorderd worden .
Den 20 Januarij, wanneer hij voor het klinifche onderwijs werd overgenomen, teekende men van hem bet tnavolgende op : fterke vermagering van het geheele ligchaam,
vooral van de borstholte, zoodat de ribben duidelijk
doorftaken ; geelachtige kleur van het aangezigt ; hoorbare ademhaling, van hoest vergezeld gaande, met uitwerping van roodachtig, door bloed gekleurd ilijm ; doorgaande gemakkelijke fluimlozing ; pijnlijke Jigging op de
regterzijde, met pijn ter hoogte van het diaphragma ;
des morgens iets verfitelde , kleine , zachte , regelmatige
pols , tellende 78 flagen in de minuut ; fpijsvertering
goed ; tong zuiver ; doorgaans eene ontlasting in het
etmaal ; de buik zacht ; voelbare uitzetting der lever ,
geelbruine , half doorfchijnende urine , met tigchelfleenachtig bezinkfel .
B b b
MENGELW . 1835. NO 15 .

7 26

LETS

22 Jan . De lijder had dezen nacht buitengewoon goed
geflapen , na bet gebruik van
Syrup . papas . alb .
Olei 4mygdal . a . dr . 117
f. op cens to nemen .
Tegen den morgen had echter eene aanmerkelijke fluimlozing plaats ; de opgegevene fluimen waren heden meer
met bloed bedeeld en fchuimend .
23 Jan . Geene verandering in des lijders toefland .
Tot dusverre van de reeds genoemde middelen geen gunflig gevolg ontwaard hebbende , achtte men bet navolgende welligt niet ondienflig to zijn
x 01. Decor . llfell. unc . 1 .
vier malen daags een eijerlepeltje .
's Namiddags . lets verfnelde pols , tellende 90 flagen in de minuut ; weinig gehoest, en ook weinig fluimen geloosd .
24 Jan. lets verminderde fluinlozing .
25 Jan . De fethoscoop op de regterzijde der borstholte onder het fleutelbeen geplaatst zijnde , hoort men
een dof gemurmel der ademhaling ; daar ter plaatfe fchijnt
eene uitholing to beflaan , terwijl naar beneden hepati/anie vooronderileld wordt, waardoor bet indringen der
lucht in de benedenfle kwab voor bet grootfle gedeelte
belemmerd fchijnt ; de fluimlozing verminderd ; heldere
urine. Men klimt met de 01. Decor . 4felli viermaal
daags tot een paplepel vol .
26 Jan . De lijder heeft zeer goed geflapen ; de fluimlozing Heeds gemakkelijk en aanmerkelijk verminderd .
27 Jan. Het uitwendig voorkomen beter ; de gele kleur
van bet gelaat wordt levendiger , de ademhaling gemakkelijker en ruimer, de hoest zeldzamer, de pots geregeld ; bet uitwerpen der fluimen, offchoon nog met
bloed vermengd, tot omtrent de heeft verminderd ; de
tong zuiver ; de fpijsvertering geregeld ; de urine Heeds
zeer doorfchijnend, helder en ligt flrookleur .
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28 Jan . De lijder flaapt tegenwoordig zeer goed, hoest
en loost bij tusfchenpoozing eenige fluimen, welke minder met bloed vermengd zijn ; de pols wordt meer en
meer normaal .
30 Jan . Meerdere verhefhng van den pots, anders geregeld ; de flijmuitwerping tot verminderd ; flechts weinige bloederige doorzijpeling ; bet gelaat krijgt meer de
vleeschkleur.
2 Februarij . De expectoratie beftaat tegenwoordig
flechts in eene geringe hoeveelheid flijm ; de hoest aanmerkelijk verminderd ; de adea haling gemakkelijk en zonder pijn.
4 Febr . De lijder flaapt bij voortduring des nachts zeer
goed ; de pols en ademhaling normaal ; de expectoratie
zoodanig verminderd, dat er nog maar van tijd tot tijd, en
alleen des nachts, een weinig flijm wordt opgehoest . Men
laat den lijder nu viermaal daags een eetlepel van boven .
genoemde oliec gebruiken . Hij gebruikt tevens ,eene Salep. .
oplosfing met fuiker .
6 Febr . Er vertoonen zich bier en daar op bet ligehaam,
doch voornamelijk in den omtrek van den news , gele,
verhevene, bultachtige plekken van onderfcheidene grootte ; men zoude ze in bet Duitsch Leberfiecke noemen .
16 Febr . De lijder heeft iets meer gehoest , en eenige
meerder door bloed gekleurde etterachtige flof opgegeven,
20 Febr . Weinig hoest ; lozing van eene zeer geringe
hoeveelheid, nu wederom bloederig gekleurd flijm ; meerdere ontwikkeling van bet uitflag ; toenemende kraehten ;
gunflig voorkomen. De levertraan werd eenige dagen
geftaakt , van wege eene bijkomende verkoudheid . Eene
op den arm gezette fontanel kan tot nog toe niet in
werking gehouden worden .
21 Febr. Niets opgegeven gedurende den nacht ; weinig gehoest .
27 Febr . Bij afwisfeling worden op den duur flechts
enkele fluimen , in de laatfte dagen nog met een weinig
bloed gekleurd, opgegeven ; de pun in de borst gering ;
voor bet overige bevindt de lijder zich wel .
Bbb 2
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Den 27 en 28 Febr . echter meerdere hoest, met evenwel geringe fluimlozing , doch meer met bloed doortrokken ; de fontanel werkt beter ; bet huiduitflag breidt
zich nog Reeds uit .
Gedurende bet eerfte gedeelte van Maart bleef de toeftand des lijders nagenoeg dezelfde ; later fcheen bet
ruwe weder, welligt onvoorzigtige blootftelling aan togt,
wederom een' ongunftigen invloed op hem uit to oefenen ; hij werd fchor , hoestte meer, en de flijmlozing
van bet gekleurde vocht nam wederom toe . Ik had van
tijd tot tijd bet gebruik van de levertraan geftaakt, en
meet verzachtende middelen voorgefchreven . Den 18 en
19den nam de fluimlozing zoo zeer toe , dat er in de
24 uren wederom een halve kamerpot geloosd werd . Ik
keerde den 5den tot de levertraan terug ; er werd in 24
uren eene ons genomen . Den 22 was de opgegevene hoeveelheid tot op eenige fluimen verminderd . Den 9 Maart
werden er meerdere congestien naar de longen befpeurd,
met een' geprikkelden toefland der ademhalingswerktuigen. Ik ftaakte tot den 18den bet gebruik van de levertraan, liet voetbaden gebruiken, en fchreef Decoctum
111th,z,j unc . VIII c . Extr . Hyoscyami gr . IV voor .
Gelijktijdig had ik eene fpaanfchevlieg laten leggen ter
plaatfe van de meeste pijnlijkheid in de zijde, welke zich
mede wederom verhief . Den 18den waren deze toevallen geweken , wanneer ik tot de levertraan terugkeerde ,
waarvan nu des morgens en des avonds eene halve ons
gebruikt werd .
Tegen bet einde van Maart keerde alles zoo zeer ten voordeele des lijders , dat hij in de laatfte dagen van Maart
een flechts weinig door bloed gekleurd flijm ophoestte .
In bet begin van April gaf hij den 4 volftrekt niets op,
hoestte ook niet, klaagde over geene pijn meer, begon
er wi l uit to zien ; ook was bet vermelde uitflag geheel
verdwenen , latende flechts enkele roode vlekken achter .
Het Oleum Jecinoris 4felli werd tot bet einde van
Maart, en gedeeltelijk nog in April , genomen . Sedert
fchijnt de lijder welvarend .
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Gedurende januarij zijn gebrulkt van bet 01. Jecinoris 8
oncen, in Februarij 28 oncen, in Maart 18 encen, in April,
tot den 12den, nog 10 oncen ; to zamen 64 med . oncen .
Tegen bet einde van Mei verliet hij bet Hospitaal,
toen geheel herfteld .
Welke de eigenlijke veranderingen in de bewerktuiging
geweest zijn, durf ik niet beflisfen ; de lijder was flechts
voor een gedeelte zijner ziekte alhier en later onder mijne
behandeling, en omtrent derzelver begin is niets zekers
gebleken . Mij van den waren aard des gebreks zigtbaar
to kunnen overtuigen , is door eene voor den lijder gelukkige , mij aangename uitkomst belet geworden . Vermoedelijk beeft er aanvankelijk leverontfteking en welligt
ook longontfteking plaats gehad, is de eerfte in ettering
overgegaan, en heeft zich misfchien de etter eenen weg
door de regter long gebaand ( t ) . Hoe bet hierbij met
bet weeffel der long is gefteld geweest, durf ik mede
niet bepalen ; van eene vrij aanmerkelijke Iiitholing gedurende eenigen tijd meen ik mij door de Jiethoscoop duidelijk overtuigd to hebben . Wat er van zij , bet behoud
van den lijder, wiens toeftand geruimen tijd hopeloos fcheen,
fchrijf ik alleen aan de gebruikte levertraan toe . In foort .
gelijke gevallen zoude ik zeker wederom mijne toevlugt
tot dezelve nemen . Ik ben voornemens haar verder to
beproeven . Hare werking is ftellig minder gevaarlijk ,
dan die van fommige zeer geprezene , maar voor bet geftel zeker vreemdaardiger middelen . Hiervan, bet zij met
ongunftig of gunftig gevolg, bij eene andere gelegenheid de verdere mededeeling .
(*) Vergel . hieromtrent j .

B . M O R G A G N I, de fedibus
Epist.
anat
. med, Ep . 36 art . 4, 5, 6 .
et caufzs morborum ,

EENIGE BIJZONDERHEDEN WEGENS FEN' JONGEN OURANGOUTANG AAN BOORD VAN EEN SCRIP .

Op deszelfs terugreis uit Indie vertoefde bet fchip, dar
den armen kleinen Ourang-Outang overbragt naar een MI .
mast, zoo noodlottig voor diens geflacht, eenigen tijd op
-
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Isle de France, om verfche proviand in to nemen . De Ourang
vergezelde de matrozen bij hun dagelijks bezoeken der kust,

en bij de honders van herbergen en winkels . Naar een van
dezen , eene oude vrouw, die koffij enz . verkocht, was de
Ourang gewoon, alleen , elken morgen to wandelen ; en door
teekens, gemakkelijk to verflaan, vroeg hij haar om zijn ge-

wone ontbijt, hetwelk hem getrouw gewierd . De rekening
werd

dan ook door den Kapitein betaald v66r zijn vertrek .--

Er was din perfoon aan boord, voor wien de Ourang bang
was : 't Was de (lager. Hij had lien man osfen en fchapen

zien dooden, en duchtte, naar 't fcheen, van hem voor zichzelven een dergelijk lot, als hij zijne desgelijks ftomme, maar

niec zoo vernuftige makkers zag ondergaan . Evenwel, met
oogmerk om de vriendfchap to winnen van then gevreesden

doodflager, kwam bij hem telkens to gemoet, maar geheel
op zijne wijze. Hij naderde hem, b . v ., met groote omzigtigheid, onderzocht zijne handen vinger voor vinger, en,
geen moordwerktuig ontwarende , deed hij alwat hij maar kon,

om zijne opmerking to trekken . Met de rest van bet fcheepsvolk ftond hij op den vertrouwelijkften voet, en fcheen zich

geregtigd to achten tot alletlei voorregten, ja zelfs tot be .
rooving zijner vrienden , nit wier hangmatten hij datgene
zich toeelgende, wat hij vermeende tot zijn eigen gemak to

behoeven, en dat hij zich 1tiet zonder heftig tegenftreven
weer liet ontnemen . Zijn gedrag aan tafel, waar hij gemeenzaam werd toegelaten, was fteeds welvoegelijk . Scbielijk

begreep hij bet gebruik van mesfen en vorken , maar gaf de
voorkeur aan een' lapel , welken hij op dezelfde wijze hanteerde, als eenig kind van zeven of acht jaar zulks kan

doen. -- Bij zijne komst in Engeland begon hij weldra to
kwijnen. Gedurende zijne ziekte werd hij vervoerd naar Bruton-ftraac, waar. een zijner gunftelingen, ik mean de kok,
hem verpleegde. Hij hief van tijd tot tijd zijn hoofd van her
kusfen op, en wendde de oogen naar zijnen verzorger,

met eene uitdrukking, als fmeekte hij hem om eenige verligting. Ten zelfden tijde flaakte hij een klagend geluid, maar

vertoonde niets , dat naar onverduldigheid of kwaad humeur

zweemde, zoodat elk, die hem zag, met medelijden werd
aangedaan . Zoo lead hij eenige dagen , werd trapswijze erger
en zwakker, en flierf, tot werkelijke fmart van zijnen oppasfer en van ons a!len .
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erfloud na onze aankomst to Liverpool begaven wt ons op
weg, om bet merkwaardigfte van de flad to bezigtigen . Wij
voorzagen ons van eenen geleider, die ons eerst naar de
beurs bragt . Tot onze verwondering was dit geen afgefloten gebouw , maar eene groote opene plaits , aan drie
kanten met galeTijen voorzien ; bet front words gedekt door
den achtergevel van bet ftadhuis (een fraai gebouw, op
herwelk een uitmuntend flandbeeld van M I N E R V A prijkt) ;
op bet midden der plaats ftaat een fraai en kolosfaal metalen
flandbeeld ter nagedachtenis van den Admiraal N E L s 0 N, then
held voorflellende op bet oogenblik, dat hij, bij den aanvang
van den flag van Trafalgar, de woorden uitfpreekt : England
expecs this day every man to do his duty ." Eene der galerijen
doorgaande , komt men in eene buitengemeen groote zaal,
the news-room geheeten, welken naam dezelve dan ook ten
voile verdient. Men vindt bier niets dan nieuwspapieren uit
alle oorden der wereld (onder dezelve ook onze Haarlemfche
Courant) , en menfchen , welke geheel in bet lezen derzelven
verdiept zijn . Zoo groot is de politieke leeslust bier, dat er
aan geene ververfchingen gedacht wordt, welke er dan ook
niet to verkrijgen zijn . Aan bet eind der zaal is eene zeer
groote lei geplaatst, op welke alle de digs bij de kust
zijnde Engelfche fchepen genoteerd worden ; hiermede is boven de zaal een obfervatorium in verband, op hetwelk gedurende den ganfchen dig wakers zijn , bet oog boudende op
eene foort van telegraaf, welke aan de overzijde der rivier
de Merfey, digt bij New-Brigizton, is opgerigt, en met welke
de in Liverpool bekend zijnde fchepen weder hnnne corre .spondentie uit zee houden . Om toegang tot deze zaal to ver .
krijgen, moet men ingefchreven worden, hetwelk door een
onzer bekenden gereedelijk voor ons gedaati werd . Van de
beurs begaven wij ons naar de dokken, welker uitgeftrektheid , alsmede bet aanzienlijk aantal fchepen, welke dezelve
bevatteden, ons evenzeer verbaasden, als vroeger van de ver-
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fchillende dokken in Londen . Ook bier kan men zich overtuigen, dat men zich in bet midden van een yolk bevindt,
welks handel de grootfte en nitgebreidfle van den aardbol is .
Onmiddellijk voor de dokken ftroomt de rivier de Merfey,
welke Liverpool menigmaal met overilrooming bedreigt ; doch
de flad is hiertegen beveiligd door een' fleenen muur, welke
dezelve aan den rivierkant omgeeft . Achter dezen muur levert de ftroom eene uitmuntende wandeling op ; men heeft
Heeds bet uitzigt op de fraaije kusten van Chester, en de
rivier is meestentijds als bezaaid met ftoombooten, zeilfchepen enz . enz. Van bier deden wij eene wandeling door bet
binnengedeelte der flad . Dezelve is fraai gebouwd, zeer ruitn
en luchtig ; de ilraten zijn, even als to Londen, zeer gemakkelijk voor voergangers ingerigt, en des avonds ruimfchoots
met gas verlicht. Wij bezochten de St. .John's-market, misfchien de grootile overdekte marks in Europa ; bet dak beftaat tilt glaswerk, en rust op 44 hardfleenen pilaren ; op
deze markt vindt men alles vereenigd, was voor de dageliikfche behoeften des levens vereischt wordt ; dezelve was als bezaaid met dienstmeisjes, welke hier en daar hare benoodigdheden zochten, en de fraaije wijze van uitftalling , door de
meeste kooplieden in acht genomen, maakte bet geheel tot
eene aardige vertooning. Des avonds begaven wij ons naar
den grooten fchouwburg, the Royal theatre ; de zaal was vrij
goed, doch muntte niet bijzonder tilt, ja viel ons alien zeer
tegen, zoo met betrekking tot derzelver grootte als inrigting . Wij zagen er een gedeelte van S H A R E S P E A R E'9
Othello verknoeijen ; hierop volgde eene Arlequinade, welke
men to .~fmflerdam ook beret en fraaijer zien kan . Ten half
een (de .fchouwburgen eindigen overal laat) begaven wij ons,
welvoldaan over onzen dag, naar huffs, met het voornemen,
den volgenden dag onze reis naar Wales per ftoomboot voort
re zetten. Des morgens ontwaakten wij vrij wel uitgerusr van
de vermoeijenisfen des vorigen dags ; wij begaven ons ten
half elf ure aan boord van de floomboot de Prins Llewelyn,
welke ons naar de beroemde Menai-brag zoude voeren, en
begunftigd door eenen heerlijken dag verlieten wij Liverpool.
De vaart door de rivier de Merfey was zeer aangenaam ; de
kust van Chester aan den eenen , en de clad en haven aan
den anderen kant leverden voortreffelijke gezigcen op . Aan
boord was eene bende muzikanten, welke de pasfagiers met
bet fpelen van eenige geliefkoosde Engelfche melodiin ver-
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maakte ; wij hadden aangenaam gezelfchap ; de zee was fpiegelglad, en toch woei er een liefelijk zuidewindje, - alles
maakte dit tot een alleraangenaamst zeetogtje . Ten drie ure
kregen wij reeds de kusten van Dales in bet gezigt , en wij
verheugden ons weldra, de verbazende bergketen, welke ons
nu in de verte voor bogen was, meer van nabij to zullen
befchouwen . Kort daarop pasfeerden wij groot en klein Ormshead, twee rotfen, welke zich tot op eene aanmerkelijke hoogte
loodregt nit zee verheffen . Hier hoorden wij eene zeer fterke
echo ; een der muzikanten blies akkoorden van drie en vier
toonen op de bazuin, welke geheel door de echo werden we.
dergegeven ; hierop volgde de bekende Penmaen-mawr, eene
rots, welke zich tot de verbazende hoogte van 1550 voeten
uit zee verheft . Schrikverwekkend is bet , deze drie ontzettende fleenmasfa's langs to varen ; met flecht weder of tegenwind pasfeert men dezelve dan ook op veal verderen affland
dan wij nu deden ; niet tang geleden was er eene floomboot
tegen aangeflagen en met man en muis vergaan ; doch met
een luchtje, gelijk wij troffen, en eene effene zee, verliest dit
tooneel veel van deszelfs verfehrikkelijkheid, ja draagt integendeel niet weinig bij tot veraangenaming en verfraaijing van
den togt . Hierop floomden wij de baai van Beaumaris in .
Alle de fchoonheden van deze to befchrijven, is niet moge .
lijk . De heerlijkile oevers , fraai bebouwd en begroeid met
digt geboomte , hier en daar afgewisfeld met fraaije kasteelen of andere kleinere gebouwen , Beaumaris zelve , bet
fraaije Bangor , - alles vereenigt zich , en doet eene betooverende uitwerking op den fleeds meer en meer opgetogen' reiziger. Bij den mond is de baai vrij breed , maar words van
tijd tot tijd naauwer , zoodat men zich verbeelden zou dezelve geheel toe to zien loopen ; maar char is bet punt,
waar de oevers van Wales en bet eiland 4nglefey door de beroemde Menai of kettingbrug aan elkander verbonden worden. Wij pasfeerden eerst bet eiland Priestholme of Puffinisland, een klein eilandje, bijna geheel uit een' zeer fraai
bewasfen' berg beflaande ; op hetzelve zijn flechts weinige
k1eine • gebouwen , welke voormaals tot verblijfplaats aan den
kluizenaar S E I R .10 L en eenige gevlugte monniken dienden .
Aan de linkerhand pasfeerden wij Penrhyn-castle en bet fraaije
Bangor. V66r wij deze plaats naderden, kwamen wij aan
Beaumaris, hoofdflad van 4nglefey, fchuins tegenover Bangor gelegen . Hier hield de floomboot eenige oogenblikken
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op, tot bet uit- en inlaten van pasfagiers . Wij hadden bierdoor gelegenheid, om bet aan bet firand gelegene en nieuwile

gedeelte van deze plaats to bezigtigen : bet is prachtig gebouwd, en de Jigging onbefchrijfelijk fraai . Jammer fechts,

dat wij er niet langer van konden genieten . Eindelijk nader .
den wij de Menai-bridge . Reeds van verre was ons dit
meesterfiuk van menfchelijk vernuft in bet oog gevallen, en
wij reikhalsden naar bet oogenblik, dat wij hetzelve van
nabij konden befchouwen . Spoedig werd aan dit ons verlangen voldaan : na nog een kwarcieruurs door de baai gefloomd to zijn, kwam de boot iegt voor de brug ten an-

ker, en werden wij in kleine booten op bet eiland
aan wal gezet .

Anglefey

Wij begaven ons natuurlijk terfiond naar de zoo beroemde

hangende masfa . De eerfle indruk, lien demelve op ons
maakte, was verbazing . Geen denkkracht is in Nat, zich
de grootschheid van dit pronkftuk voor den geest to brengen .
De Menai-flreet, bier ruim 1000 voeten breed, maakte de
gemeenfchap met 4nglefee vroeger zeer moeijelijk, dewijl
bier dikwijls zware flormen woeden, die den overtogt me-

nigmaal ganfche dagen ondoenlijk maakten . De Reer T E LF 0 R D , een allerbekwaamst Ingenieur, opperde een plan ,
om eene brug geheel van ijzer, aan kettingen hangende , in
den fmaak van de brug, welke bij Hammerfinith over den

Theems hangt, to vervaardigen . Spoedig deden er zich deel-

nemers genoeg op, welke de kosten dezer floute onderneming
wilden helpen dragen , en in zeven jaren tijds was bet eiland
Bnglefey een fchiereiland geworden. Door twee groote en
zeer hooge fleenen poorten betreedt men de brug . Over

deze poorten hangen de reusachtige kettingen met eene bevallige bogt . Deze kettingen zijn iiiet nit fchalmen , maar
uit vierkante ijzeren Raven zaamgefteld . De hoogte der brug

is van 120 tot 150 voeten , naar mate bet hoog of laag water

is . De geheele lengte is 1000, en bet onmiddellijk over bet
water zwevende gedeelte 590 voeten . Een rijcuig, een hard-

loopend mensch, of eene kleine windvlaag, doet bet ganfche
gevaarte fidderen, en er ontflaat zelfs eene zachtgolvende
beweging. Voormaals was deze beweging zeer ongelijk,
doordien alle vier de boofdkettingen niet evenzeer nangedaan
werden . Om dit voor to komen, zijn op verfchillende afftan-

den ijzeren flaven over de kettingen gelegd, welke, deze
zaamverbindende, veroorzaken, dat, offchoon de beweging
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flechts op den punt ontftaat, dezelve zich aan de ganfehe
brug mededeelt . Over de ijzeren ftaven, welke den grond
uitmaken, zijn planken gelegd, welke, door dik zand aan

elkander verbonden, een zeer effen pad opleveren . Twee
paden voor been en weder gaande rijtuigen en vier paden

voor voetgangere maken de breedte nit . Nadat wij de nitwendige gedaante der brag zoo naauwkeurig mogelijk befchouwd hadden, begaven wij ons met een der tol-ontvan-

gers naar de plaats, waar de einden der hoofdkettingen in
den rotsgrond gewerkt zijn . Naar deze plaats voert een on-

deraardfche, geheel in de rots nitgehouwen gang, Welke omtrent tien minuten gaans lang is . Deze weg is vrij naauw
en zeer laag, zoodat her licht van eene lantaren ons zeer
goed to (lade kwam . Toen wij eindelijk op bet voorname
punt gekomen waren, beving ons alien hetzelfde gevoel van

verbazing, ais vroeger bij her aanfchouwen der brug . Ontzaggelijke masfa's ijzer dienen, om de vier reeds op zich-

zelve zoo reusachtige kettingen to ontvangen . Deze laatfte
zijn bier zaamgefteld uit vijf Raven ; terwiji dezelve boven
den grond flechts vier flaven dik zijn . Men kan zich geen
denkbeeld maken van de moeijelijkheden, welke men met bet

bouwen van deze brug to doorworlelen heeft gehad, en bet

geheel mag veilig onder de door menfchenhanden voortgebragte wonderen gerekend worden .

Wij begaven ons vervolgens over de brug , en deden alzoo
onze eerfte intrede in bet prinsdom Vales. Hier wachtte
ons eene zeer gemakkelijke foort van rijtuig, car genaamd,
hetwelk ons lien avond naar Carnaervon zoude voeren . Wij
namen echter den ons nog overig zijnde tijd waar , om eerst

eene wandeling to doen naar eene der fraaifte punten in dezen
omtrek ; bet is een bergtop , Pennrofe genaamd , van waar`
men een uitmuntend gezigt heeft op de heerlijke Welfche
bergketen, in welker midden de doorgaans omwolkte Snowdon prijkt, over de Menai - flreet, een gedeelte van An
glefey, bet Monument voor den Marquis van then naam,
en, doordien bet een zeer heldere dag was, zagen wij ook,

hoewel flechts flaauw, den bekenden vuurtoren van Holyhead,
en verder de kettingbrug en de baai van Beaumaris ; bet
was een der fraaifte Panorama's , welke wij op den geheelen
togc aangetroffen hebben . Wij flegen eindelijk op onzen
car, en reden, langs een' heerlijken weg, nu over hoogten,
dan door diepten , meestentijds onder vrij zwaar geboomte ,
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't welk ons nu en dan bet gezigt op de vrij druk bevaren
wordende Menai flreet vergunde, tot dat wij des avonds ten
half negen Carnaervon binnenreden . Wij flapten of aan bet
logement the Sportsman , een zeer fraai hotel, digt bij de
groote mine gelegen . Mijn eerfle werk hier was, eenige
inlichtingen to vragen omtrent den gefchiktflen tijd tot bet
beklimmen van den Snowdon . Men raadde ons, zoo wij niet
tegen vermoeijenis opzagen, dezen togt bij nacht to doen,
om bet genot der opgaande zon op bet hoogfle punt van
Engeland en Schotland to hebben . Dit plan, offchoon niet
geheel zonder gevaar, beviel ons alien zeer, en wij befloten
er des to gereeder toe, dewijl alies ons een' fchoonen nacht
voorfpelde. De tijd, welke ons nu nog overig was, befteedden wij tot bet bezoeken der zoo even genoemde groote
ruine van bet ilot , door E D U A R D DEN I gefticht en onder
C R o M W E L L verwoest . Wij doorwandelden deze overblijffelen van menfchelijke grootheid , bezagen onder anderen de
kamer, waar E D U A R D D E II geboren werd, en begaven ons
ten Lien ure weder logementwaarts ; hier vonden wij een lekker
fouper gereed, 't welk ons de noodige verfterking tot den
ophanden zijnde togt bijzette ; ten half twaalf flapten wij in
eene postkoetst met twee paarden, en fnelden in een' fikfchen draf Carnaervon nit, en den weg naar Llanberris op .
Zooveel de duisternis ons toeliet op to merken , was dezelve
omringd door kale bergen , alien met groote flukken rots als
bezaaid, welke hier en daar de zonderlingfle vortxen hadden . Spoedig kwamen wij aan bet fraaije meir van Llanberris, en reden langs hetzelve, tot dat wij ten half twee
de herberg bereikten, welke, bijna onmiddellijk aan den voet
van den Snowdon gelegen, een gefchikt punt oplevert, om
de beklimming aan to vangen . Wij beftelden dadelijk eenen
gids en poneys, (eene kleine foort van paarden, welke, langzaam maar zeker voortflappende, den bergbeklimmer van
groot nut zijn) vertoefden nog eenigen tijd, ten einde niet
vbbr bet opgaan der zon boven to zijn, en begonnen emflreeks twee ure onzen eenigzins romanesken togt . Wij
hadden den gids van den noodigen brandewijn en drooge befchuit voorzien ; iets, waaraan wij niet zouden gedacht hebben , maar hetgeen ons op den togt zeer goed to flade k wam .
i n bet eerst liep de weg vrij zacht opwaarts ; maar fpoedig
werd dezelve ileiler, hetgeen wij vooral aan den vertraagden flap van onzen gids beinerkten . Na omtrent anderhalf
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uur geklommen to zijn, verdeelde zich de weg, van welken

een gedeelte eenigzins lager en zijwaarts of voerde naar
eenige thans uitgegravene kopermijnen . Wij vonden bier eene

heerliike en veel waters gevende we! . Onze gids gebruikte

dit punt tot bet vullen van eene blikken flesch , welke hij
tan een' lederen band over den fchouder hangende had, en

tot bet nemen van eenige oogenblikken rust . Na ons door
eene teug brandewijn, met bet zuivere welwater vermengd,

tegen de koele nachtlucht beveiligd to hebben, ging de togt
weder opwaarts . De gezigten , welke wij , voor zoo verre
de fchemering zulks toeliet, op de ons omringende voorwer-

pen hadden, waren onbefchrijfelijk fraai . De verfchillende
kleuren van bet ons omringende gebergte ; de heerlijke val .
leijen, bezaaid met bergfchapen ; de flute van den nacht,
alleen afgebroken door bet gedruisch der zich in de diepte
ftortende watervallen, - alles vormde een voortrei£elijk ge-

heel . Na weder eenigen tijd geklommen to zijn, waren wij
op bet punt, waar wij van onze poneys moesten afflappen,
dewijl bet pad to fteil en dus voor paarden to gevaarlijk
werd ; deze werden in een' ouden bouwval geplaatst, welke
op een overhangend ftuk rotsfleen , een weinig zijdelings van
den weg af, gevonden werd . Nu werd de togt meer en
meer vermoeijend ; maar bet vooruitzigt, weldra aan bet doel
onzer reis to zijn, daar wij den top reeds duidelijk voor ons
zagen, gaf ons nieuwe krachten, en eindelijk omRreeks vier

ure bevonden wij ons op eene hoogte van 4000 voeten boven de oppervaakte der zee! Eene,befchrijving van de beer-

lijke tafereelen, welke de natuur bier aanbiedt, to geven,
gaat elke pen to boven . Wij troffen eenen ntorgen uit duizend . Onze Bids , die zelf verrukt was, zeide : „ Snowdon

has its days, but this is one of them ." De zon fleeg met
majestueuze pracht -tilt de kimmen, en verfpreidde een purperkleu'rig licht over de hoogiten der ons omringende bergtoppen, terwiji lager alles rondom ons nog in dikke duisternis gehuld lag ; honderden voeten beneden ons trokken
eenige wolken bet gebergte door, en deden verfcheidene
punten eenige oogenblikken voor ons gezigt verdwijnen, om

naderhand met vernieuwde pracht weder to voorfchijn to ko .
men ; langzamerhand werd nu ook bet lager liggende door
de zonneftralen verlicht, en van oogenblik tot oogenblik de-

den zich nieuwe fchoonheden voor ons op . Wij alien waren
diep getroffen door dit fchouwfpel, en met aandoening le-
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digde elk van ons den beker met eene luide herinnering aan
achtergelatene betrekkingen en vrienden . Na omtrent een
half uur bier vertoefd, en onze namen in een ftuk lei ,
'c welk bier lag, gegrift to hebben, vingen wij den terugtogt

aan . Zeer fpoedig vetliet ons de fneeuw, welke wij menigvuldig op den top gevonden hadden, en bemerkten wij weder

fporen van groei . Onderweg werden wij door den gids ver-

fcheidene malen oplettend gemaakt op den door ons afgelegden togt , en hier en daar hadden wij waarlijk reden om
dankbaar fe zijn, dat wij denzelven zonder eenig ongeval

volbragt hadden . Bij den vroeger genoemden bouwval vonden wij onze poneys weder ; de beesten verwelkomden ons

met vrolijk gehinnik . Wij flegen wedr op, en kwamen ten
acht ure , geheel verrukt over deze reis , weder aan onze

herberg. Digt bij dezelve is de groote waterval, welke,
langzamerheid van her midden van den Snowdon in kleine
beekjes afftroomende , zich bier tot eene aanzienlijke masfa

verzameld heeft, en nu met een donderend geraas tusfchen
vervaarlijke ftukken rotsfteen in de diepte ftort . Gaarne had-

den wij de bier gelegene groote leigroeven bezien ; maar de

tijd liet zulks niet toe ; wij zagen alleen her uitwendige der
werkzaamheden, welke eene groote levendigheid aan her
tooneel bijzetten .
Wij namen vervolgens affcheid van de
vriendelijke en gedienilige bewoners van dit logement, en

keerden langs denzelfden weg terug, welken wij den vorigen
avond gepasfeerd waren . Verfcheidene heerlijke gezigten
deden zich nu voor ons oog op, welke ons door de duis-

ternis van den nacht ontfnapt waren . Onder anderen zijn de

gezigten langs her Llanberrifche meir uitftekend . Nog tijdig
genoeg, om v66r her vertrek der flagecoach naar Bangor
een ontbijt to nemen, kwamen wij weder to Carnaervon,
alwaar wij met bet wel volbrengen van onzen togc door

den kastelein geluk gewenscht werden . Hij verhaalde ons,
gelijk vroeger op den terugtogt ook de gids, dat her be-

klimmen van den Snowdon finds eenigen tijd zeldzamer werd,

en dat vooral des nachts weinigen, uirgenomen eenige bewoners van bet bergachtige Schotland, zich aan de moeije .
lijkheden, welke deze togt onvermijdelijk met zich voert,
blootftelden . Toen ik hem zeide, dat wij Hollanders waren,
fchudde hij ongeloovig bet hoofd . Op onze herhaalde ver-

zekering echter geloofde hij zulks, er bijvoegende, dat, zoo
iemand hem verhaald had, dat drie Hollanders bij nacht den
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Snowdon beklommen hadden, hij gerustelijk had durven zeggen : that is a lie . Deze vooringenomenheid tegen, of liever
onbekendheid met de Hollanders, fieb ik op den geheelen
togs door Xales waargenomen . In bet eerst ergerden wij

er ons over ; doch later werd bet ons fief tot lagchen , en
niet zelden vermaakten wij ons met deze flaaltjes van domheid . Ten Lien ure beftegen wij de coach naar Bangor, alwaar wii ten half twaalf aankwamen . - Bangor is een
fraai ftadje , heerlijk aan de oevers van de baai van Beau .
maris gelegen, en voor .het overige geheel door bergen ingefloten . Van hier worden ontelbare ladingen fleenkolen en
lei, voornamelijk naar Liverpool, afgefcheept, en deze handel maakt bet voornaamfle beflaan der plaats ult .
(Het vervoig en Plot hierna .)

RACAHOUT DES ARABES .

Daar men thans in vele onzer fteden bij conficuriers enz,
to koop vindt eerie uit Parijs komende waar, welke Racahout des Arabes beet, en waaraan de ligtgeloovige menigte
al ligtelijk eene groote waarde en buitengewone eigenfchappen zou toekennen ; zoo kwam bet een' vriend van waar .
heid, die daarom tevens een vijand van alle kwakzalverij is,
niet onbelangrijk voor, aan bet Nederlandfche publiek bekend to maken, hetgeen hij onlangs over die waar in een
geacht Duitsch tijdfchrift vond opgeteekend. MQgt bet ftrekken, om althans bet Hollandfche geld niet in handen van op
de dwaasheid hunner wedemenfchen (peculerende Franfchen
to doen komen 1
Vooreerst vindt men in slat Journaal (1141 C II N E R' s Re-

pertorium fur die Pharmacie, 2te Reihe, Bd. I. Heft 2. S.

251-253, 1835) bet volgende berigt van den Heer K F, LL E R, Apotheker to Dillingen : „ Onlangs werd mij een
poeder tot onderzoek gegeven, hetwelk, onder den naam
van Racahout des Arabes, door zekeren D E L A NG R zN I E R
in Parijs verkoeht, en in eene afzonderlijke brochure (Ra-

cahout des Arabes, feul aliment etranger approve par deux
rapport$ de l'Acaddmie royale de medecine et par les Profes .
fears de la faculte de Paris etc .) als dat middel aangeprezen

wordc, aan hetwelk de Sultan en zijne talrijke familie hunne
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vaste gezondheid, frischheid en lijvigheid ce danken hebben .
Aan bet hof des Sultans words bet, naar luid van bet boeksken, als een groot geheim bewaard ; en echter, hoezeer
Z . H . er de doodftraf op gezet heeft, werd bet door een'
Derwisch van den Harem verklapt, zoodat bet door een
waar wonder aan den Parijzenaar bekend werd, die bet
thans aan de gelukkige, magere wereld voor 8 francs par
chaque flacon aanbiedc . Het wordc vooral als ddjeuner genuttigd, is veel aangenamer dan chocolade of koflij, en ontheft elk, die bet koopt, van bet noodlot om ziek to worden, van bet ongeluk om to vermageren, enz . Dit middel
nu beftaat, volgens mijn onderzoek, nit een fijn meel (misfchien rijstmeel of arrowroot), chocolade, fuiker, kaneel
en vanille, maar wordc ook zonder fpecerijen bereid . Het
worth in melk of water, even als chocolade, gekookt,
waarvan bet zich als een fijn poeder van eene geelbruine
kleur onderfcheidt . Ik heb dic poeder nagemaakt, en de
Heer D E L A N G R R N I E R zou waarfchijnlijk moette hebben ,
om bet van zijn poeder , zelfs na zorgvuldig onderzoek , to
ondefkennen . Het verfchil beftaat flechts in - den prijs ."
Voigens L . A . B U C H NE R (in hetzelfde Tijdfchrift, S . 255,
256) is de Heer D E L A N G R E N I E R door dic middel reeds
een rijk man geworden . Hij geeft een voorfchrift op, om
een poeder to vervaardigen, dat met Racahout volkomen
overeenftemc ; namelijk : 2 ons gerooste en gefchilde cacaoboonen, 10 ons witte fuiker, a ons falep en 16 grein vanilfe worden tot fijn poeder gemaakt en met 4 ons aardappelmeel (Hear him!) vermengd . Kaneel kon hij in bet echte
poeder niet waarnemen, en hij betwijfelt, of rijstmeel of
arrowroot er een beftanddeel van uitmaakt , daar hij van de
grondftelling der Parijzenaars : „ weinig koopen, veel verkoopen," volkomen overtuigd is . Salep heeft hij er daarom
bijgevoegd, dewijl anders bet poeder, met melk gekookt,
geene gelijke masfa zou uitmaken .
De Racahout is dan een onfchadelijk mengfel van meel en
chocolade, in bet Oosten veelligt onbekend . Of evenwel
dit berigt hen, die altijd iets nieuws en vreemds moeten
hebben, of zal fchrikken, om aan de mode toe to geven,
wecen wij niet . Er zijn toch genoeg menfchen, die dit alles
maar voor goede count opnemen . Zij zalven hun hoofd met
Phyothrix nit Griekenland (uit Paris) ; zij ontbijten met
Racahout des Arabes (nit Parijs), en zouden er ook wel
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toe to brengen zijn , om voor zich en hunne familie eene
partij elegance doodkisten nit Parijs to laten overkomen,
wanneer dit eens de mode werd.
PAGANINI

EN

TALMA .

(Vervolg en got van bl. 687 .)
„ Men herinnert zich ," dus vervolgt j A N I N , , welk een
laid geroep zich verhief : „ P A G A N I N I is in Frankrijk
aangekomen !" - hoe zijne vermaardheid reeds gevestigd
was , eer hij nog zijne viool geftemd had . Gansch Parijs
froomde naar zijn Concert, en bet regende geld van alle
kanten . Op gelijke wijze overlaadde Engeland den grooten
vioolfpeler met eere en goud . Toen hij andermaal Par #s
bezochc, was de fad der Cholera ten buit ; duizendvoud
fierven de menfchen ; de Dood had zijnen fchrikwekkenden
mantel over de groote flad uitgefpreid . Alles vlugtte, alles
verfchool zich , alle fchouwburgen waren verlaten , alleen de
groote Opera werd bezocht, ja opgepropt, wanneer de too_
nen van P A G A N I N I'S flrijkflok lokten ; ieder kwam, om
bij zijne goddelijke akkoorden de verfchrikkingen des dags to
vergeten . 14 zag eenen mensch, diem eensklaps de Cho!era
aangreep , onder bet gebed van m o z E s, door P A G A N I N I
gefpeeld , den laatften fnik geven . Dat beet ik bijval ! Wat
geen kunfenaar van Parijs vermogt , vermogt P A G A N I N I
met zijne viool : hij alleen vulde eenen fchouwburg . Dat
noem ik geluk 1 Ik ken niets feestelijkers , dan de Concerten, die bij gedurende de pest gaf. Men kwam fidderend ;
men had des middags zeer matig gegeten ; men wilde de fombere denkbeelden, de vertrekken vol kamferreuk ontvlieden,
om zich in de groote, fchoone, met waskaarfen verlichte en
met bloemen verfierde zaal der Opera eens to berhalen ; men
zag elkander aan, en fond verfeld, die zoo vol, ja nergens
eene ledige plaats to vinden . Daar zag men dan , van nit
den achtergrond des tooneels, den geheel in 't zwart gekleeden man , als een fchaduwbeeld , optreden . Zijn bleek gelaat kwam donker to voorfchijn tusfchen bet lange, gladde
hair, dat onordelijk langs beide zijden nederhing . Zijne
lange armen , nog verlengd door frijkflok en viool , fchenen
MENGELW . 1835. No . 15 .
C c c
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den grond to raken ; men zag hem niet gain, men voelde

flechts, hoe hij !loop ! Zoo de Cholera zelve eene menfchengedaante konde aannemen, zij had zeker geene andere
gekozen . Men gevoelde eene rilling, wanneer men hem
flechts aanzag . Wanneer hij dan de verb eeldingskracht der
aanfchouwers naar eisch opgewekt en naar beide kanten
been gekeken had, of de ontvangst groot genoeg was, begon hij . Te befchrijven, welke bevalligheid, vaardigheid,
zuiverheid van toonen, welke melancholie en aangrijpende
bartstogtelijkheid in deze viool verborgen waren, is onmo .
gelijk. Het genie, gefchraagd door de kunst, en de kunst,
gefehraagd door de onbegrijpelijkfte infpanning, hebben nooit
lets grootfchers voortgebragt . En met welk eene bedaardheid, met weik eene fchijnbare koelbloedigheid bragt hij al
deze fchatten der harmonie uit vier ftukken bout en eene
fnaar to voorfchijn! Men luisterde, ftond verbaasd, weende
- alle fmart week ; men vergat den dood en de vrees , , er .
ger dan de dood ; en , wanneer hij ophield, wilde men gaarne
geroepen hebben : „ Nog eens, o ! nog eens !" Maar de
zwarte man was onverbiddelijk . Alles, tot zijne laatfte noot
toe, had 4 berekend ; hij wilt, hoeveel ftreken hij der vergaderinge fchuldig was, en gaf haar niet d6ne minder, niet
trine meer. Vervolgens verwijderde hij zich gelijk hij gekomen was, eene bulging tot aan den grond makende, met
een altijd wederkeerend glimlagchen, en als wegfluipende .
Men kreeg onwillekeu_rig medelijden met den grooten toonkunftenaar, als men hem zoo glimlagchen en zoo diep buigen zag. P A G A N I N I (en daarom kin ik bet berigt van
zijnen dood niet gelooven) zag to Parijs de Cholera even
moedig onder de oogen als D U P U Y T R E N deed, en gemeenlijk fpaart de pest deznlken, die haar niet vreezen .
Maar, zij dat berigt ook verdicht, waar is het, dat van
den dag af, dat elke noot zijner viool geldswaarde verkreeg,
PAGANINI door eene, voor fchier elken kunftenaar onbegrijpelijke, hebzucht werd aangegrepen ; hij werd gierig met
zijne viool, gelijk de gierigaard bet met zijn geld is . Bezwaarlijk gunde hij zichzelven bet genot der verwonderlijke
zegepraal van zijnen geest . Hij nam zijne viool niet meer
nit hare kast, dan om er geld mede to winnen . Was hij
verpligt haar voor zich to hanteren, dan !loot hij zich zorgvuldig in zijn vertrek op, liet de gordijnen zakken, gren .
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delde alle deuren, ja zette, ten overvloede, een' toondem .
per op zijn inftrument, opdat niemand daar buiten hem zou
hooren, zelfs niet de dienstmaagd des huizes, die haar oor tegen bet f eutelgat hield, noch de arme, die aan de huisdeur
bedelde ; dus beroofde hij zich van bet ftreelend genoegen,
zichzelven to hooren, nit vreeze , dat hem eenige noten
gratis mogten ontfnappen, of dat hij eenige noten mogt verfptllen ! Dus hield hij getrouw zichzelven woord , dat hij
zich elke vioolftreek zou laten betalen ; en zijne vioolftreken
werden hem betaald, en wet duur - zeven millioenen! Men
denke echter niet, dat ik deze fom to groot acht voor een'
zoo groot' meester . De- Hemel beware mij, dat ik immer
de kunst als to duur betaald zou rekenen ! De kunst is bet
£eestgewaad der befchaafde volken, de eer der fteden, de
roem der nation ; zij verfraait , betoovert , vertroost , vereenigt de menfchen. De kunftenaar zij rijk, seer rijk, opdat lrtj niet enkel in den droom zijner verbeelding den voornaamften ter zijde ilaI Bovendien heeft elk bet regt, om
zichzelven naar zijne wezenlijke waarde to fchatten, waarbij
hij zich flecbts in acht neme zich to laag aan to flaan, opdat
hij niet misbruikt worde, noch ook to hoog, want de wereld
betaalt de menfchen naar dat zij waard zijn, en niets meer .
Wat mij in P A G A N i N I tegen de borst Hoot , is , dat hij
zijne millioenen van de rijken ontving, zonder • tot de armen
to zegggn : ,, Gij, die arm zijt en de muzijk bemint, komt
tot mij ; wij zijn broeders ; ik fpeel voor u om niet 1" Dan
had hij voor zijn vermogen en tevens voor zijnen roem gezorgd ; dan had hij even zoo vele herinneringen achtergelaten als T A L M A zelfs, en zijn naam had zich aan den ge .
lukkigen en geliefden naam aangefloten , wiens gedachtenis
bij den volke leeft . Hoe heeft deze mensch de fchoonfle
gelegenheid, om zich beroemd en bemind to maken, ver_
waarloosd ! Tot de verzamelde menigte fpreken, zonder
vreemde tusfchenkomst, in die denige algemeene fpraak,
welke onder alle hemelitreken wordt verftaan ; overal dezelfde geestdrift, hetzelfde gevoel opwekken ; reizen als een Vorst,
om wien zich de Grooten als verdringen ; edelmoedig genoeg
zijn, om de geheimen zijner moeijelijke kunst niet uitfluitend
voor zich to houden, Inaar integendeel dezelve aan elk mede
to deelen , die in ftaat is ze to bevatten, en zod kunftenaars
en broeders achter to laten ; fpelen en zingeu gelijk de vogel
Ccc 2
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onder den vrijen -hemel i zich aan elken edelen aandrang overgeven ; een uur van den dag aan de eerzuchc toewijden,
inaar den overigen tijd een kinderlijk kunflenaar zijn ; mijnenthaive ook elken dag een uur aan zijn vermogen denken,
inaar al de overige aan den roem - dat heet leven! Wanneer men P A G A N I N I'S talent, wanneer men zijn onuitputtelijk infrument bezit ; wanneer men zeker is, dat het ons
nimmer aan idden, aan fantazie en fcheppingskracht ontbreekt, wat ligz er dan aan gelegen, wanneer dat alles meerInalen overloopt, en nit de overvolle fchaal eenige droppels
wegvloeijen ? Overvloedig toch werdc gij reeds beloond door
de algemeene hoogfchatting, door al de harten, die u tegenkloppen, zonder dat gij nog daarenboven de hand behoeft op
to houden ! Wie gij ook zijt, groote kunfenaars ! bedenkc,
dat de Hemel u de kunsc niet fchonk, allddn om die tot perfoonlijk gewin aan to wenden . De kunst behoort aan iedereen ; zij is het eigendom van alien, de onuitputbare bron,
aan welke iedereen hec regt heeft zich to laven . Verkoopt
daarom van de uwe aan elk, die koopen kan en wil ; maar,
hebt gij genoeg verkocht, geeft dan het overige weg ; er zal
u nog altijcL meer overblijven , dan gij hebt weggefchonken
,, ZTet, wat P A G A N I tc I is overgekomen ! Naardien hij
ilechts geld verzanielen wilde, in flede van roem, was zijne
eerzueht weldra bevredigd . Hij had zijne fortuin gemaakt
met eenen fpoed , die hemzelven moest verbazen . Toen nu
zijne millioenen binnen waren, moest hij trachten dezelve in
veiligheid to brengen ; dit drukte hem neder, ja overftelpte
hem ; hij had zijnen ganfchen oogst , als 'c ware, in ddnen
dag binnengehaald . Daar hij eene waar ter markt bragt,
die to duur was om vele en gedurige koopers to vinden ,
fond de man eensklaps aan het einde zijner kunstbaan . De
voorbeeldelooze deelneming, welke hij verwekt had, was
verforven ; de geestdrift was door zijn goud verfikt . Engeland wilde hem niet meer hooren , niet meer geneigd zijnde
hem met guinjes to fpijzen . Frankrijk wilde hem niet meer
hooren, geene Napoleons meer voor hem hebbende . Thans,
daar de rijken niet meer van hem, en h~ niets van de armen
weten wilde, moest hij zijne fchoone dagen terugwenfchen ;
die der bewondering, van het vrije genie, en - der armoede! - Dunkt u niet, dat een Napelfche Improvifator, die
to paard feden en dorpen doortrekt, onder den oudften boom
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eens dorps halte houdt, zingt wat bet opwekkende des
oogenbliks hem ingeeft, naar wien men met lagchen of met
tranen luistert, en die, wanneer hij zijn hart heeft uitge .
fort, met een' zijner landelijke toehoorders bet maal deelt
en in diens hut faapt ; dunkt a niet, dat deze altijd arme,
maar altijd gelukkige mensch, die heden uitgeput, morgen
onuitputtelijk is, deze dichter zonder eerzucht of pretenfie,
die zich zijne verzen niet eens wedr to binnen brengt, en
die ze elkeen toewerpt , die er naar verlangt ; dunkt u niet ,
dat hij, die 1Iet yolk verlustigt, zonder van hetzelve iets
anders to vorderen dan brood en nachtverblijf, duizendniaal
gelukkiger is dan die kunftenaar, zijn -broeder, die to midden
van een vermogen van millioenen fterft? Zijn dood, zoo dezelve zich mogt bevestigen , ware eene dubbele ramp , daar
die ons een groot Violist en een groot Componist tevens
ontrukt . Zijne werken, zijn verloren , gelijk al bet overige ;
want hij heeft voorbedachtelijk nagelaten zijne idden op to
fchrijven , opdat zij hem niet zouden ontvreemd worden . (*)
Telkenmale, als hem bet orchest accompagneerde, gaf hij
elken muzikant eigenhandig zijne partij . Was bet Concert
ten einde, dan verzamelde hij andermaal zelf zijne gefchrevene muzijk . Aan niemand vertrouwde hij zulks toe, zoo
bezorgd was hij , dat hem ook flechts bet kleinfe deeltje
van een idde mogt ontkaapt worden! Dus zal men, dank
zij deze verwenschte maatregelen van voorzorg ! niet eens
to weten komen , hoe veel verder P A G A r41 N I de viool gebragt , noch op welk fandpunt hij haar gelaten heeft . Kan
men zich een' algeheeler zelfmoord verbeelden ? IS P A G AN i N i niet dood , zoo zal hij , bij fiet vernemen van den ge(*) Het aanwezen en de handelingen van dezen Virtuoos
fchijnen als met duisternis omgeven . - Een Duitsch dagblad gewaagde onlangs van niet minder dan 36 zijner Com_
pofitien , als bet licht ziende . Wat daarvan zij , is ons niet
bewust ; maar welligt zijn bet niet die, welke P A G A N I N I
gemeenlijk voordraagt, voor zoo verre dit gefchrevene muzijk moge zijn.
Nog lazen wij, zeer onlangs , een berigt nit Cenua, dat
voor hem aldaar, reeds bij zijn leven, een Monument zoll
worden opgerigt, en dat zijn borstbeeld er plegtftatig was
ingewijd ! - pert .
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ringen indruk zijner doodmare in Europa, en van de onver .
fchilligheid, waarmede zij werd opgenomen, welligt nog inzien, hoe veel nadeels zijne baatzucht aan zijnen roem heeft
berokkend ; - inzien, welk een flechte rekenmeester Gierigheid is ; dat populariteit voor 't minst zoo veel waarde
heeft als geld, en dat bet fmartelijk gevoel bij bet verfcheiden eens geliefden kunftenaars alles to boven gaat ; dat bet
beter is, zijne heerlijke idden en bet geheim zijner kunst
achter to laten, opdat tijdgenoot en nakomeling zich daarin
verblijden, dan al deze fchatten met zich to nemen in bet
flomme graf ; dat, eindelijk, na zich zoo lang tot de beurs
zijner medemenfcben to hebben gewend, bet meer dan tijd
is, zich ook tot bun gevoel to wenden . Welligt heeft PAG A N I N I op zijn krankbedde zich reeds beklaagd, niet weldadiger jegens bet ongeluk to zijn geweest , en zuchtend bekend, dat onder zijnen geldfchat menige daalder zich bevindt, die daaronder niet behoorde to zijn, -- de zuurverworven penning eens armen muzikants , die zich driemaal
bet middageten ontzeide, om zijnen kunstgenoot to hooren !
P A G A N I N I toch is een man van to groote talenten, dan
dat hij niet ook een man van verftand zijn zou ; en verfand
geheel zonder hart, hoe Mat zich dic denken?"
Dusverre j u L E s j A N I N. Zijne karakterfchets (aus fpreekt
zijn Duitfche Vertaler) des grooten kunftenaars heeft inderdaad levendige, wegflepende trekken ; en toch, wanneer PAG A N I N I, nadat men dezelve heeft gelezen , eensklaps voor
ons fond, ons aanzag met zijnen demonifchen blik, en zijnen tooveririjkftok bewoog, zou deze ganfche kritiek als in
fof wegzinken , vernietigd door den alles overweldigenden
indruk, die, als nit een heilig donker opgeroepen, bet gevoel geeue keus , bet verfand geene item overlaac ! Niet
baatzucht alleen kon een P A G A N I N I nopen een groot kunftenaar to worden ; immers geene millioenen zijn in faat ,
een' enkelen ademtogt van then geest to verwekken, die nit
P A G A N I N I'S viool fpreekt ! J A N I N kent alleen den P A G AN I N I, zoo als hij in de Parijfche falons en aan de Par Jfche farobank verCcheen, en flechts met goud, veel goud in
de hand kon verfchijnen . Hij kept alleen den P A r, .& N I N I
na den zondenval . De blik in zijn Paradijs bleef voor hem
verborgen . Hij zag den knaap niec , zoo als hij , opder den
harden, gierigen vader, honger en flagen Iced, opdac hij
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des to eerder een groot Muzikant wierd, en hoe desniettegenftaande zijne hartstogtelijke geestdrift voor anuzijk nog
de bovenhand behield ; - hij zag den knaap niet, wien bet
bloed in bet aangezigt fleeg, toen bij vernam, dat MOZART
reeds in zijn zesde levensjaar een geheel uitgewerkt klavierconcert gefchreven had ; - bij zag den negenjarigen P A G AN I N I niet, hoe hij op den grooten fchouwburg van Genua
alien wegileepte door zijne variaties op de Carmagnole ;
('t was in 17931) - hij zag niet , hoe de veertienjarige Virtuoos , dien R o L L A en r A E R bewonderden , door Italies
fceden trok, ongehoorden bijval oogflende, lang voordat de
klank zijns naams tot ons wras doorgedrongen ; -- hij zag
hem niet, hoe, aan het Hof van Lucca, waar E L I s A B oN A P A R T S fchitterde, liefde en eerzucht hem den ftrijkftok,
op zijne zeldzame wijze, Tangs twee en zelfs Gene fnaar
leerde bewegen ; -- bij zag den trotfchen Italiaan niet,
die, finds lang de roem zijns vaderlands, gedurende dercig
jaren tiler kon beflniten over de Alpen to gaan, om bier en
elders vreemde kritiek over zich to gedoogen , Fransch geld
naar zich to ftrijken, en het aan Par fche fpeeltafels of in
den drang van zinnelijken bartstogt weer weg to werpen .
P A G A N I N I bad , toen j A N I N hem zag, zijn ganfche leven
reeds doorleefd . Hij was to Parfs een vreemdeling odder
vreemden, die hij tiler kende, niet beminde, die hem niet
kenden, niet beminden, en die, zoodra de indruk zijns inftruments voorbij was , flechts daaraan dachten, welke linkfche complimenten hij maakt en hoe haveloos zijn hair er
uitzlet . Hij kon even min eigen worden op dien bodem,
als de Stiermarker en Tiroler zangers, met wier liederen
vol refine natuur eens de gruote wereld van Parijs zich ge.
lies hoog to loopen, om hun daarna de onfehuld en met de .
zelve alle fchoonheid to rooven . Het korte tijdsbeftek,
waarin P A c A N I N I zich to Parijs ophield, is dus bet ftandpunt, van waar de, anders in bare foort meesterlijke, lijkrede van J A N I N moet befchouwd worden .
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DE LIEFDE EN DE IJDELIIEID .
- Non ti fart noto
Tenendo li pur occhi qua giufo al fondo ;
Ma guarda i cerchi fino al pig rimoto ,
Tanto cheveggi feder la Regina,
Cui questo regno a fuddito e divoto! ( •)

De

D

ANTE ,

la dlv . com . Parad. c . 31 .

gewenschte Mei was terug, en de kriekende morgen
verdreef langzaam en flatig de dampen des nachts . Hier en
daar rezen , als eilandjes op her flille meer , de gefchakeerde
koeijen uic den revel op de weide . Vogels en kikkers ontwaakten, en tjilpten en kwakten elkander den morgengroec
toe . Haan en hood wekten bet landvolk, en de rookende
fchoorfleen verkondigde her naderend ontbijt . Eindelijk fchicterde ook in vol-len mister de KONINO, en de nacht was geweest . Lustig begaf zich de landjeugd aan den vrolijken
arbeid ; terwijl de LIEFDE, verzadigd vooralsnu van fleedfche
zegepralen, bet groenende Land kwam bezoeken . De geveinsde zuchcen, her liegend gelaat, nu teeder, dan ernilig,
dan weder hartstogtig, en bet gevoelloos gefnap der fladgelieven verveelden hem ; derhalve had hij fluweel en zijde verwisfeld met her eenvoudiger boerentoilet : een breedgerande
hoed befchermde zijn gelaat ; eene bont gekleurde das , luchrig den pals omgevend, liet hem vrij adem halen ; een lange ,
ruime rok zwierde hem om de leden, en de zilveren gesp
aan den fchoen weerkaatfte de ftralen der zon . Eenen knoescigen ftok in de handen, kuijerde hij fluitend over de eenzame wegen, toen hem zeer onverwacht eene Schoone ontmoette, die in Karen gang, hare kleeding en manieren niets
van eene veldbewoonfler had . Een doorfchijnend, fneeuwwic
gewaad, tot op den voet nedervallend, bewimpelde verraderlijk de rijke geflalte ; een los omgeworpen fhawl bedekce
(*) „ Her zal u onbekend blijven, zoo lang gij de oogeh
bier beneden rondom u houdt gevestigd ; maar doorloop de
kringen, tot op den allerverflen ; daar eerst zult gij de Koningin zien zitten, aan welke dit alles onderworpen is en
gehoorzaamr ."
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ten halve den pralenden boezem, ten halve den vollen, fatij-

nigen arm . Een groen lint omving begeerig bet wijkende
middel ; gitzwarte lokken, door den Zephir gewiegeld, vielen telkens liefkozend terug op den fchoonen hats , wiens wit
flechts door de bier en daar kronkelende ligtblaauwe aders
van dat des kleeds verfchilde . Een hoed met in kunstvolle
achteloosheid fpelende linten , groen als die des gordels, befchaduwde neerwippend hare oogen , hun' glans nu eens verbergend, dan weder doorlatend, als de waterwolken de zon .
Zoo zweefde zij , bewust van hare fchoonheid , door de
bloeijende landflreek.
De L I E F D E, verwondetd de bekoorlijke nimf in dit verlaten oord alleen to ontmoeten , fpoedt zich nieuwsgierig naar
haar toe, en groet haar . Sierlijk laat zij de armen langs de
zijden vallen, en buigt zich met zwier . Hoe vind ik, begint
AMOR, zoo vele fchoonheid in zoo eenzame ftreken? Zijt
gij welligt eene bedrogene geliefde, die, de ftadvermaken
vliedend, op de rustige velden, in dit weldadig lommer,
uwe fmart komt verbergen? - De nimf, verontwaardigd
dat haar naam hem onbekend was , antwoordt met bitfe lippen en trotfche gebaren : Mij kent de geheele wereld ; geen
hart , of bet is door mij overwonnen en gekluisterd ; ik ben
eene Godin, en Il D E L H E I D is mijn naam. Overal op aarde
wordt mijne magt zoo erkend en aangebeden, dat mijne dienst
die van j u p I T E R overtreft ; van de leemen hut tot aan den
troon fpeelt mijne geheime magt, naar welgevallen, met alle
batten . Lagchend zie ik den Redenaar „ over alles en nog
wat anders' zich verfchorren ; den Geletterde de geleerde
boeken doorwurmen ; de Schoone onvermoeid in bet herftellen van de verwoestingen der jaren ; den Fat hijgend in de
feestzaal, om zich met bevalligheid naar de viool to verdraaijen . Door mij leven, voldaan en tevreden, zij, die
zich bet meest over de Natuur to beklagen hebben ; mijn
tooverfpiegel vergroot hun hunnne talenten zoodanig, mijne
fchalen behagen hun dermate, dat zij, zich altijd op dezelve
beroepend, flechts hunne eeuw onregtvaardig noemen . Ik ben
bet, die de prachtige paleizen en de trotfche gedenkteekenen
doe bouwen ;- ik , die ten laatfte de koude , eenzame woning
der dooden tooi, en vergulde logens op de grafzerk fchrijf
en beitel ; terwijI, in fpijt der rondom verfpilde praal, de
namen in vergetelheid blijven . Zelfs in bet hart van hem,
die mij hekelt , fluip ik ter fleets , met een welgevallig be-
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drog ; de Wijsgeer -zuivert en flijpt en fiert den ilijl des
fchrifts , waarin bij mij aanvalt, om lof to behalen ; en de
nietsbeduidendfle Schrijvers beheersch ik in voege, dat zij
zich alien eenen eeuwigen naam beloven . lit , (zie eens hoe
ver mijne magt zich uitflrekt !) ik heb aan eene foort van
menfchen wijs gemaakt , dat zij niet van A D A M afflammen,

gelijk de gewone menigte, bij toeval geboren ; maar van
eenen veel edeler tak. lit behang mijne aanbidders met lin-

ten en kruifen, met Vlies en Koufeband, met Adelaars en
Leeuwen, met Valken en Olifanten ; ik noem hen Ridders en
Commandeurs, hen, die nimmer paard noch wapen aanroer .
den ; zie, hoe zij den liefelijken rook influrpen, terwiji de
op goudzakken troonende hen met benijding aanziet en hun
met ijdele zelfverhefng zijne dukaten toeduwt . Ik ben bet,
die den parvenu zoodanig opblaas, dat hij zich verbeeldt heel

war to zijn geworden, en dat hij den banknootloozen ge .
leerde, of krijgsman, of ambtenaar magtig vereert door
hem gemeenzaam (lomp) to behandelen ; 1k, die den nit
's vaders flal gezwollen bediende (pennelikker) zijne acbter-

vliering doe vergeten, en de to poetfen lamp, en de to ge .
hoorzamen fchel ; die hem, van zijne kantoorbank ontflagen,
met lorgnet en verguld koper uitgedost, neuriend en trippelend her koffijhuis doe doorpaauwen, de jongens toefnaau,
wend met een valsch .Engelsch accent gebieden, majestueus

u de Courant voor den neus wegpakken, en zich, vol van
zichzelven, op een paar floelen doe nederflommelen. Her
rijk van A n'I O R zelven werp ik omverre, en om mijnentwil
zoekt de zotte hoop der Fatten bij de Schooner niet zoo
zeer hare gunflen, als wel den fchijn van dezelve, en, met
lonkjes en knikjes tevreden, is bet hun genoeg, dat iedcr-

een hen voor gelukkig houdt . Maar bovenal behaagt bet
mij , met onverdeeld gezag over de vrouwen to heerfchen ;
zij verdringen zich aan mijne altaren, en niemand offert er
vuriger en opregter :

zoodat her gallfche vrouwengeflacht

voor mij alleen leeft , door mij alleen ademt >
Nu kon de L I E F D E zich niet langer bedwingen : Zwijg,
zeide hij , en grijp niet in mijne regten ; erken , (hier toonde
hij bong en koker) erken onder dit nederig gewaad den God
der Liefde : regeer waar gij wilt ; maar ik alleen beheersch
her vrouwelijk geflaeht . Over die gevoelige zielen, over die
teedere barren bezat ik immer een onverdeeld gezag ; mij
bewezen zij deeds hare eerfte vereering ; en indien gij hare
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oogen en gedacbten wel wilt gadeflaan, zult gij altijd ondubbelziunige fporen mijner magt ontdekken . In deze fchoone
voorwerpjes is bet Liefde dat leven ftort, ziel en beweging ;
befchouw bet onnoozele hart van bet jeugdige meisje, alvorens ik haar bekend ben ; met hare pop alleen is zij bezig ,
en fpeelt en lacht en babbelt en treurt met dezelve . Maar
naauwelijks heeft mijn vuur haar de ziel ontftoken, of zij
wordt ernftig , en ftii , en droomend ; hare blikketl , hare ge .
baren heeft zij geleerd to beheerfchen, maar to vergeefs
poogt zij de wellingen der liefdekoorts to verbergen : zie ,
hoe zij reeds bij den naam des geliefden van kieur verandert ! In bet matte vuur der onrustige oogen, op de gloeijende wang, op den zwellenden boezem, die zich met befpoedigde golving door kwalijk we6rboudene zuchten lucht
geeft, op bet gelaat, nu bloedrood, dan bleek, ftaat
bet kwijnend verlangen geteekend . Zoo ontbranden drooge
halmen, getroffen door eene gloeijende vonk ; de vlam
verfpreidt zich, verflindt den oogst, en woedt teugelloos
in den omtrek ; digte wolken van rook en vonken ftijgen
hemelwaarts .
Zelfs in den boezem der oude juffers dring ik door, en fleep
ze, beladen met blanket en pluimen en bloemen en jeugdige tooifels , aan mijne kar mede ; alle fcheidsmuren werp ik omver ;
geene trotschheld is tegen mij beftand. De fiere R o s A U R A ,
die, Reeds vol van hare fcboonheid en de fchatten des vaders , nimmer glimiachte , noch fprak met iemand , die niet
bij tonnen telde ; R 0 6 A U R A , eindelijk door mijslen piji getroffen, denkt aan praal meer noch goud : zie, hoe zij, onder mijne noodlottige magt gebukt, hare waarde vergeet, en
de nederige flavin wordt . . . van wien? . . . van haren ftalknecht! Zoo verliest een kleed met goud en zilver doorwe .
ven , de pracht weleer der rijkfte fchouders , verfieten en
gevlekt, alle fporen van zijnen vorigen luister, en valt ten
laatfte , gefcheurd en veracht , in de morfige zakken des
kleerkoops!
Met verfmadende trekken, als uit den ongelijken flrijd niet
veel eer verwachtende, hoorde de trotfche Godin hem aan ;
eindelijk viel zij de L It F D E fpottend in de rede , en zeide
Gij pocht op een onbepaald gezag over de vrouwen, omdat
uw vuur haar fbmwijlen ontfteekt ; maar gij beheerscht
haar flechts flu en dan, en uw rijk is kortftondig . Ik integendeel zit haar van dean eerften dag teat den laatften in den
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boezem , en vrees niec ze ooit to v erliezen . Hot kleine
meisje , dat nog onzekere klanken fcamelt en naauwelijks op
de voeten wankelt, doe ik reeds genoegen fmaken wanneer
zij zich Schoone hoort noemen, doe ik reeds elk oogenblik
naar den fpiegel terugkeeren . Zie, met welke verrukking
zij zich bet nieuwe kleed met kanten ftrooken ziet aantrekken , met welke afgunflige blikken zij de glinflerende fteenen
in haar mogders lokken bewondert, of de heldere, kleurvolle
pearl aan den hals der volwasfene zuster, en hoe fmachtend
zij naar den dag verlaugt, wanneer ook zij in dergelijken
pronk zal fchicteren ! Van den of aan is zij mijne flavin ;
maar Liefde kent zij Wet ; zij weec niet eens , was dic woord
beteekent : intusfchen groei ik met de jaren in haar hart, en
verzelvig mij ten laactfe met haar ; zoodat, betzij zij fpreke,
of lagche , of toorne , ik hare lippen , ik haren lath of
toorn befluur. Lang zou bet zijn, indien ik u alle offers
wilde verhalen , die de vrouwen dagelijks aan mijn altaar
brengen. Wie zou den langen en pijnlijken arbeid van bet
toilet kunnen vermelden, en de geheimvolle, weldadige kurst
in woorden begrijpen ! Wie de fchakeringen en fpelingen
der lokken 1 Wie de hervormingen van grijs in blond of
gitzwart haar! Wie doen gevoelen, welke uitdrukkirig een
hoofd aan zijn kapfel oncleent 1 Wie de diepe wetenfchap
Van L E P E I G N E Of M I L L E B O U C L E S (*) kunnen verkiaren ! Eer ZOU R O w L A N D opnoemen alwat er vereischt
words tot zijn heilig Kalydor, dat jeugdige veerkracht hergeeft aan den verlepten boezem, dat den valen ouderdom
met zijne rimpels verdrijft, en bet vel, als de zon de lelie,
doet herbloeijen 1
Overal zult gij tallooze fcharen zien, zich toewijdend aan
mijne nederigfte dienflen ; ik fcherp bet vernuft en verfijn
de kunst ; half Engeland en bijna geheel Frankrijk zljn door
mij gehuurd om bet fchoone geflacht to dienen . Hier wedijvert de kunftige naald met de naarftige fpin in doorfchijnend borduurfel ; daar fteelt bet penfeel de kleuren van I R IS,
om ze aan de zijde to geven ; deze vlecht de zilveren draden, of tooit bet fluweel met fchitterend goud ; een ander
bereidt de fteenen voor ooren en boezem , terwijl gene zich
in zee werpt, om der mosfel hare fchatten to ontrooven, en
weder een ander ijs en fneenw doorwaadt, om hot prach(*) Beroemde kappers (profesfeurs de coi,Fure) .
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tige bout . Maar werwaarts gij ook de oogen wendt , overal
zult gij de vrouwen aan mij onderworpen zien ; en dikwijls
zal bet gebeuren , dat gij gelooft ze in uwe kluisters to
hebben, terwiji al de beweging, die gij haar zich ziet ge-

ven en u toerekent, voor mij alleen gefcbiedt.
Zie ANNA ginds met zoete blikken en tartende gebaren
OT T 0

lokken ; gij gelooft haar verliefd ;

eN N A

wil hare

mededingfter vernederen : zij heeft O T T 0 verloren ; A N N A
valt in onmagt ; niet ult liefde -- nit ijdelheid . Misfchien her_
innert gij u wel, hoe dikwijls ik u dwong fchaamrood to
vileden? hoe bet bekoorlijkfte, bet edelfle wezen, bet in-

nigfle, kieschfle gevoel, voor eenen fchitterenden titel, voor
eenen klinkenden geldzak, voor eenen prachtigen fhawl werd
vergeten ?

E T H U S A ;

Tusfchen F E R D 1 N AND en R U D 0 L F dobberde
toen nam R U D O L F zijne toevlugt tot mij ; ik

tied hem, den gouden band zijner liverei to verllubbelen ; en
(zoo weinig words er vereischt urn een vrouwenhart to winnen !) naauwelijks had hij bet gedaan , Of E T H U S A'S hart
was veroverd. E M M A is w1js om mijnentwil , want harer
liefde keurt zij geenen flerveling waardig ; om mijnentwil valt
C L 0 R I N D E in de vleijende armen hares fchatrijken min-

naars : deugd zoowel als ondeugd is dikwerf niets dan ik .
Doch, om alles in weinig woorden to bevatten, hoe menig_
maal hoort men niet zeggen , dat bet hart der vrouw onverklaarbaar is , vermits zij zonder reden wil en niet wil ; onflandvastiger dan de wimpel, die geenen wind getrouw blijft,

maar nu her- thans derwaarts fladdert . Ik ben bet kompas
op die zee ; ik befluur in bet verborgen elke harer hande .
lingen ; ik ben de reden van hetgeen gij grillen noemt , iets
dat een gevoig zijn zou zonder oorzaak : wanneer gij hare

daden niet begrijpt, raadpleeg mij, en gij zult alles weten .
Zoo zetteden zij hunnen twist voort ; en de LIEFDE, die
trotsch en koppig is, floorde zich niet alleen aan geene re-

denen, maar zeide : Laat ons die ijdele woorden daar laten,
en, om een einde aan bet gefchil to maken, liever onze
wapenen tegen elkander beproeven . Juist naderde nit bet
nabijgelegen dal bet allerlieffte MIEN T J E , wier fchulde_
looze, eenvoudige bilk een ongeflepen hart, eene nog na .

tuurlijke ziel teekende, en derhalve een zeer gefchikt voor_
werp voor de bedoelde proef aanduidde . In de find was zij
nimmer geweest, en J A A P flechts en H u I P hadden haar nu

en dan boersch weg gezeid, dat zij fchoon was . Hier, zegt
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Nat zien, wie meer vermag ; indien gij deze tegen
><nijne mgr verdedigr, twist ik niet langer, en Beef mij overwonnen . Offchoon de partij ongelijk had kunnen fchijnen,
nam de Godin de uittarting aan : zij ging naar her meisje
toe, en vatte haar vleijend en kozend de hand, terwijl de
L I E F D E onder zijne pijlen den fcherpflen en gevaarlijkflen
uitzocht . Den boog gefpannen, toont hij haar een bevallig
vrijertje ; re gelijker tijd fuort de gevederde fchicht, en raakc
bet meisje, dat -den minnaar opmerkzaam gadeflaat, naauwelijks de borst, of de Godin houdt haar in hetzelfde oogenblik eenen helderen fpiegel voor. Met ganfcher ziel, onbewegelijk, in verrukking, ftaart de onnoozele hare fchoonheid
aan, en heeft geene blikken meer voor den bevalligen jon .
gen . De Godin lachte, en de L I E F D E , met fchaamrood
bedekt, vlood overwonnen .
A-,A-oa,

DE AFGEVALLENE BLADEREN .

Omringd door afgevallen bladren,

Staan wij in 't lagchend uur der jeugd ;
Maar nimmer floors her dorrend loover
De dartle en ongezochte vreugd ;
Wij zweefden vrolijk langs de velden,
Wanneer de fcherpe berfstwind woei,
En fpeelden met de fletfe bladren,
Bij 's levens eerflen lentebloei ;
De vlugge voet was huplend vaardig,
Al werd her buiten bar en ruw ;
Geen zorg omknelde 't juichend harte :
Her kind flechts kent een zalig : ,u.
Wij flaan omringd door gele bladren,
Wanneer des levens zomer naakt,
Wanneer de hoop met arendsvieugels
Her ligt ontvlambaar hart bewaakt .
Bewust van kracht en wilsvermogen,
Befchouwen wij den dorren boom ;
Maar 't tintlend vunr brandt op de wangen,
Her hart des jonglings kent geen fchroom ;
Dan wenfchen wij , dat nooit de grijsheid
Die kracht, dien goed, dien wil ontnam,
En dat de lieve dag der vreugde,
Der prilfle jeugd , eens wederkwam !
Omringd door afgevallen bladren,
Staat, in zijn voile kracht, de man ;
Hij droomt van langvoorleden tijden,
En fpreekt er fours weemoedig van ;
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Hij zucht, dat juar aan jaar ontglipte,
Sinds hij op 't krakend, dorre blad
Gewandeld heeft, en veel genoten,
Maar ach ! ook veer verloren had!
Hij denkt aan vrienden, ver verwijderd,
Vorgeten, of in 't ftille graf ;
Dan teekent elk gevallen blaadje
Zijn' levensweg zoo treffend af!
Omringd door afgevallen bladren,
Staan wij , in 's levens herfstdag, weer,
En bevend, wanklend gaan wij verder ;
Het vuur der jeugd ontvlamt niet meer !
Wij zien niet om - reeds lang geleden
Verloren wij, wat eeuwig rust ;
Wij zien niet verder - al ons hopen
Words immers fchielijk uitgebluscht ?
Maar voorwaarts gaan wij - flit en treurig ;
Vergeefs naar 't heil der acrd' gezocht!
De kindschheid, zonder vreugd, keen weder, -Dit laatile : nu befluit den togs .
Rotterdam .
B . T. L . W .
Navolging nit bet Engelsch van Misf N o R T o N .
AAN MIJNE GADE, NA DL BEVALLING VAN EEN BIJ DE
GEBOORTE GESTORVEN IEINDJE .

]een 1 'k weerhoud mijn (mart niet langer,
Bij 't herhaald en droef gemis ;
Neen I bet harte flaat Steeds banger ,
Wen 't gevoel befloten is .
Klinkt geen danklied van mijn fnaren,
'k Smoor den Loon der droefheid niet .
Wat aan andren vreugd kan baren,
Baart dan ons flechts zielsverdriet!
Schoon door hoop zoo vaak bedrogen,
Thans, thans feheen zij meer dan fchijn ;
Maar, helaas ! 't is weer vervlogen,
Wat wij waanden wis to zijn .
't Wiegje, dat ons kind verbeidde,
Werd alweer zijn treurig graf ;
't Groene wiegkleed, dat men fpreidde,
Gleed er als zijn lijkkleed af.
't Ligt daar, door dat groen omgeven,
Kleur, helaas! die ons misleidt,
Als een roosje zonder leven,
Afgeplukt voor de eeuwigheid .
Ja , daar ligt bet flit ter neder,
Door den dood in flaap gefust ;
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't Wiegje gaat noch been noch weder,
Want geen flervling iloort zijn rust .
Stil is alles! - neen, mijn waarde,
Hopen we op 't ontwaken niet :
Jezus is niet meer op aarde,
En geen mensch, die redding biedt .
Goeden nacht dan, dierbaar wichtje!
Teedre lievling van ons hart!
Ongekrenkc is 't lief gezigtje
't Kende ook nog geen aardfche (mart ;
't Zag geen enklen traan neg vlieten ;
't Kende ook nog geen zielsverdriet ;
't Kan dus ongeftoord genieten
't Zag zelfs onze tranen niet .
Slaap dan zacht, gij vreugd mijns levens,
Onze hoop (fchoon bier in fchijn),
Maar voor beter wereld cevens,
Wen uw doodflaap uit zal zijn!
Kom dan, lieve 1 laat ons hopen,
Nogmaals hopen op 't verfchiet .
Aardfche vreugd mag tegenloopen,
Deze hoop bedriegt ons niet .
Daar, bij 'c eeuwig groot ontwaken,
Toeft ons 't zalig wederzien,
Dat ons refiner vreugd doet fmaken,
Dan deez' wereld aan ken bidn .
Tranen, houdt dan op to vlieten ;
'c Oog heeft reeds genoeg gefchreid :
Wat we op aard' dan niet genieten,
Hoopt oils hart van de eeuwigheid .
Of, mogt eens ons lot nog keeren,
Schonk bet ons nog vreugd voor pijn,
Mogt de fchat, then wij waarderen,
Bier ook nog eens de onze zijn, O ! dan zij voor blijder klanken
Wear mijn gulden lier geftemd ;
'k Zal den God der liefde danken,
Met ons kroosc in d'arm geklenld !

Enkhuizen,
Oct . 1835 .

S . VAN OUDKERK POOL .

TOEPASSELIJK BIJSCHRIFT OP ZEHER MAGAZIJN VAN
GOEDIiOOPE BOEKEN .

Geld, fchaamte, kracht, deugd, eer, beflemming, rust en hoop
Verruilt men bier voor gif , en jnicht nog in 't goedkoop .
v. R .
No. XIV . Meng. bl . 679, reg. 14, leze men : voor W!~No. XV, bier boven, hl . 721, reg . 1, moet zijn : Jecinoris .

ME N G ELWERK .
LETS OVER DE SAMARITANE VAN FRANS BALTENSZ .

.Dat is op zijn Frans Baltensz . hoorde ik menigmaal
uitroepen , wanneer men iets buitenfporig gek of verward gefproken , gefchreven of uitgevoerd vond . Vroeg ik
opheldering van deze fpreekwijze, inzonderheid to Dordrecht
in gebruik, dan vertelde men mij vele wonderlijke dingen
van eenen F R A N S B A L T E N S Z . en van zijn zonderling boek , de Samaritane . Later kreeg ik dit boek in
handen , en vond bet inderdaad een potfierlijk voortbrengfel van de eerfte helft der zeventiende eeuw . Ik
raadpleegde to vergeefs de geachtfte en ongeachtfte Sehrijvers van vroeger en later tijd , of zij ook iets nopens
dezen B A L T E N S z . en zijn zonderling gefchrift mogten
opgeteekend hebben : en had ik geen toegang gekregen
tot de Handelingen van den Kerkeraad der Hervormde
Gemeente to Dordrecht , dan zoude ik welligt nimmer
in de gelegenheid zijn gekomen , nadere kennis met beide
to maken . -- Daar her mij gebleken is , dat eenige letterkundigen van dezen tijd hunne opmerkzaamheid op
bet, thans zeldzame , boeksken van B A L T E N S Z . gevestigd hebben, meen ik bun door de mededeeling der
volgende bijzonderheden geen ondienst to zullen doen .
F R A N S B A L T E N S Z . , Dordrechtenaar van geboorte, Boekverkooper en Boekdrukker van beroep, had
in bet midden der zeventiende eeuw zijne woning en
drukkerij bij de nienwe Kerkflraat to Dordrecht . Hij
was heimelijk de leer van den befaamden D A V I D J 0R I S , die tot in her midden dier eeuw to Dordrecht nog
eenige weinige vereerders en navolgers had , toegedaan .
Zijn vader was B A L T E S F R A N S Z 0 0 N, een ijverig
Calvinist en Ouderling der Hervormde Gemeente to Dord
recht , bij welke hij in hooge achting ftond . Hij werd
meermalen door zijne medebroeders naar Duitschland geMENGEL W . 1835 . NO . 16 .
D d d

7 58

LETS OVER DE SADIARITANE

zonden , om Predikanten to hooren en uit to noodigen ,
om hunne gaven aan de Gemeente to Dordrecht mede to
komen deelen .
Nadat F R A N s B A L T E N S Z . zich door het uitgeven
van eenige kleine , en thans bijna vergetene , gefchriften
zijner Stadgenooten had bekend gemaakt , liet hij , in het
jaar 1635, een door hemzelven opgefteld boekje, getiteld : Gulden Kleinoodt , flreckende tot verclaringhe
van het 13e Capittel des Euangeliums Johannis, bij
N I C 0 L A E S C E N T E N drukken , en gaf aan zijne
Medeboekhandelaren, T R O P E N, B R U L L A E R T en
R E I N I E R , „ een riem van exemplaren" , om dezelve
order de Gemeente to verfpreiden .
Daar hij dit zonder voorkennis en toeftemming van den
Kerkeraad had gedaan, werd er in deszelfs vergadering,
den 27 December van dit jaar gehouden, over gehandeld .
Men las er eenige perioden en afdeelingen uit voor, en
beyond , „ dat het een hers- en finneloos fchrift was ,
„ daer wt Been verrant int alderminfte kon gevat ofte
„ geraept worden , noch van den Dvangeliste , noch van
„ zynen wtlegger felve, en daer geen ander vrucht van
„ kon genoten worden , als een openbare befpottinge
• van christelycke religie ." -- „ Overfulcx , naedien
• eenighe Broeders alvorens hadden geraden gevonden
„ den auteur van dat boexken voor de vergaderinghe to
„ doen ftaen , en hem daerover to hooren , is by voor
• defelve gecompareert, en naer eenighe ondervraginghe,
„ foo over de meyninge van zyn boexken , als over de
„ gelegentheydt van bet drucken en verfpreyden van hetzel• ve, heeft by de Broeders zyn ooghmerck en intentie gheo„ pent, mitsgaders eenighe verklaringhe van fyne vremde en
• ongehoorde manieren van fpreken gedaen ." Nadat zij die
intentie en verklaringhe gehoord hadden, verklaarden de
Broeders eenftemmig , dat by een perfoon was feer fwack
„ ende kranck van hersfenen ," en befloten „ de gedruckte
• exemplaren in to trecken , om de ontwyfelbare befpot„ tinghe van Gereformeerde kercke to voorkomen ." Ook
vernamen zij , „ dat by noch over do andere Capittelen
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• van denfelven Evangelist gelycke Cancepten by ge• fchrifte hadde," die hij echter beloofde niet to zullen
drukken , of laten drukken . Eenige dagen hierna liet
de Regering , op verzoek van den Kerkeraad , de afgedrukte exemplaren van het Gulden Kleinoodt ophalen,
en verbood B A L T E N s z . de uitgave zijner overige aanteekeningen op then Evangelist , zonder toeflemming van
den Kerkeraad.
In weerwil zijner belofte, gaf F R A N S B A L TENS Z . ,
dertien jaren later, in het laatst van 1648, het vervolg
van zijn Gulden Kleinoodt , of de verklaring van het
vierde , eerfle , dertiende , derde , v#fde , zesde , ze-

vende, achtfle en negende Hoofdfluk van het Evangelic
van Johannes, in het licht . Men noemt dit boeksken in
de wandeling de Samaritane ; niet omdat dit de algemeene of hoofdtitel is , maar omdat de titel van het eerfte
Hoofdfluk met dit woord begint . Voor de verklaring
van elk Hoofdifuk flaat een bijzondere titel , b v .
„ Samaritane, ofte fpieghel der Godtsvreefentheydt en
„ Eerbaerheydt ofte ghefpreck van den Heere met het
„ rechtgheloovighe wyf van Samaria, oft uyt Jacob van
„ Ephraim van Sichar , befchreven in het vierde Capittel
„ van den Evangelist Johanne , in prys voorgeftelt, die
„ met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woor„ den des Heeren enz . - ofte een woordelycke vercla• ringhe van het vierde Capittel des Evangelist Johan„ ne." - „ De eerlyckheydt des Heeren : in openbaringe
„ de Heere hem in die in Cana de Recht-gheloovighe by
„ hem . Of Befchryvinghe de eerfte verclaringhe de Heere
• hem daer de Rechtgheloovighe by hem , in fyne Eer„ lyckheydt of wydtheydt van fyn feyndinghe van Godt
„ de Heere in Galilea, de recht-gheloovighe, buyten af„ beeldinghe (dat is , dat die hem door geheel Galilea de
• recht-gheloovighe buyten af-beeldinghe was)bij de Recht .
• gheloovighe Houwelycks-luyden , en Recht-gheloovighe
• diep uit Galilea van daen (eer hij dieper in Galilee
• tradt) enz . - of woordelycke verclaringhe van het
• tweede Capittel in Johanne ."
D dd 2
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Op den titel volgt meestal eene even zonderlinge Foorreden tot den Lefer , waarna B A L T E N S Z . op deze
wijze den Evangelist opheldert : „ WANT SOO LIEF

,, HEEFT GODT DE WERELDT GHEHADT, DAT HY SYN
,~ EENIGH GEBOREN SOON GEGEVEN HEEFT (*) : dat

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

is , oorfaecke met fulck een beminnen hebbe Godt de
Heere of de Godtheydt , Beminner, of Ghever de
Godtheydt de recht-gheloovighe , tot zyn die tot goedt,
dat de Godtheydt t'famen ghemeen is of daer die een is,
de Recht-gheloovighe van de Recht-gheloovighe Adam
en Eva aen tot de Rechtgheloovighe , die over den geheelen Aerdtbodem zyn zullen, tot de recht-gheloovighe in de eyndinge van Hemel en Aerde , bemint dat
by, die van alle eeuwigheydt de Godtheydt bemint, of
gegeven van de Godtheydt de Recht-gheloovighe tot
zyn , die die tot gaet bemint of gegeven , of gefchoncken of ghedaen heeft tot zyn die tot gaet , of tot
wercken , die de Godtheydt tot maken , die die een
afmalinghe hem in vereerlyckinghe hierna ."
Op deze wijze zijn 315 bladzijden gevuld ! Hoogstzeldzaam ontmoet men een' verflaanbaren volzin .
B A L T E N S Z . had van den Kerkeraad vrijheid verzocht , om zijne verklaring to mogen drukken . Toen
dezelve hem geweigerd was , wendde hij zich tot de
Clasfis van Zuidholland, die, na herhaalde pogingen om
hem van zijn plan of to brengen , den Burgemeester met
hetzelve bekend maakte . Het verkoopen en verfpreiden
van dit boeksl en (want bet was onder de hand gedrukt)
werd B A L T E N S Z . daarop verboden, en eerst vele jaren daarna hebben zijne erfgenamen bet voor een' zeer
geringen prijs beginnen to verkoopen . In mijne jeugd
was de Samaritane in bet geheel niet zeldzaam , en voor
4 ii 5 fluivers op elk ftalletje to koop ; maar federt bet
op een paar Catalogi van beroemde boekverzamelingen
als raar is voorgekomen , heeft men tot 5 a 6 guldens
voor dit vod der vodden gegeven .
(") B A LT E N $ Z . gebruikte de Staten-overzetting niet .

VAN FRANS BALTENSZ .

76 1

Sommigen meenen, dat B A L T E N s z . , een goed werk
vervaardigd hebbende , en geen kans ziende om het aan
den man to brengen , eindelijk befloot , zich zoo veel
mogelijk voor zijne moeite to dekken , en hetzelve , zoo
verward mogelijk , deed drukken . Anderen willen, dat
B A L T E N S Z . de aanteekeningen van zeker' Geleerde
op het Evangelie van Johannes , op deze wijze, in een
befpottelijk daglicht heeft zoeken to flellen, vooral door
de herhaling der woorden niet-gheleovighe en recht-gheloovighe, die in de aanteekeningen van dien Geleerde dikwijls zouden voorkomen . Enkelen zijn dwaas genoeg
geweest , om to beweren , dat B A L TEN S Z . , zijne bijzondere gevoelens over godsdienftige waarheden willende
verfpreiden , dezelve in dit gefchrift heeft geopenbaard ,
en dat er een fleutel op deze dierbare verklaring, het
zij gedrukt, het zij in handfchrift, het zij bij mondelinge overlevering, aanwezig is geweest . Ik voor mij
geloof, dat de eerwaardige leden van den Dordfchen Kerkeraad, in de jaren 1635 en 1648, den fpijker op den
kop floegen , toen zij , merkende , dat de mondelinge
verklaring even dwaas als de fchriftelijke was , den eerzamen F R A N S B A L T E N S Z . voor feer fwack en
kranck van hersfenen en z! n boeck voor een hers- en
finrreloos fchrift verklaarden .
Zonder de zotheid zoude men geene wijsheid onderfcheiden kunnen .
Lage Zwaluwe,
G . D . J . S C H O T E L,
14 Nov . 1835 .
Predikant .
Zoo er fours hier of daar nog eeu exemplaar van het eerfle Gulden Meinoodt mogt aanwezig zijn e zoude ik bet gaarne eens ter iozage erlahgen .

DERDE BRIEF AAN HILLETJE, OVER DE TEEKENEN
DES TIJDS .

I k zal weder eens ,

onbekende vriendin , na een langdurig ftilzwijgen , mijne fpectatoriale pen opvatten , en
u met mijn gefchrijf lastig vallen ; lastig, zeg ik, want
ik fla weder op het oude aanbeeld : de teekenen des
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Sedert onze laatfle briefwisfeling, wel to verftaan van mijne zijde, zijn er weder vele dergelijke teekenen gezien , die zekerlijk aan opmerkzame oogen niet
ontfnappen . Zonderling genoeg, vond ik de aanleiding,
om u to fchrijven , in eene grove, maar merkwaardige
drukfout . Voorleden maand lazen wij (gij leest toch
ook de Couranten ?) in bet Haarlemsch dagblad, onderaan de laatfle kolom , dat men in de annonce van zeker
gefchriftje, over zekere twee zich affcheidende gemeenten in ons vaderland , de letters had misplaatst - men
las niet , de dolerende gemeenten van G . en D . -- maar
de dolende ! Eene dergelijke vreefelijke drukfout moest
verholpen worden ; en ik kwam aanftonds op de gedachte , of de letterzetter ook een fatyricus ware ; want
door bet weglaten van twee letterkens wordt hier nog al
Het is toch erg , dat men zulke drukwat gezegd
fouten begaat, die onder zoo vele duizend oogen komen ! Wij zullen bet niet beflisfen, verflandige Hilletje ! in hoever deze dolerende gemeenten ook verkel#k
dolende zijn ; men zoude bijna op die gedachte komen ,
want als ganfche gemeenten beginnen to doleren ,, zullen
zij dat niet zonder zekere redenen doen ; - gefkeld nu
eens, dat die redenen weder gevonden moesten worden
in de ontflelde rede van een enkel woelziek prediker,
dan volgt hier van zelf uit , dat de dolerende en dolende
herder ook de dolende en dolerende gemeenten op bet
f eeptouw heeft . -- Het is erg genoeg, dat bet zoo ver
heeft moeten komen , dat de wereldlijke gewapende arm
zich in bet gebied der vredemakers heeft moeten vertoonen en ontblooten ; dat er niet alleen gedoleerd en gedoold is , maar ook gedreigd , en dat er zelfs klappen
zijn uitgedeeld . -- Wat zullen wij van dit teeken des
tijds zeggen ? Wij zullen er waarlijk niet om lagchen,
juist ook niet om weenen, maar ons bedroeven, dat er in
bet rijk des vredes en des lichts allerlei nachtgefpuis ,
uilen en vleermuizen zijn ingedrongen , die met hunne
vale vleugels bet licht , dat er brandt , trachten uit to
dooven . Hoe vurig wensch ik, dat die woelzieke man,_
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(wiens naam ik niet noemen wil) wanneer hij toch niet
flil kan zwijgen , maar naar elders beentrok , waar bet
meer pas geeft , om openbaar zich tegen bet gevestigd
gezag aan to kanten, b . v . naar Engeland of Ierland,
als een tweede O'C o N N E L L in bet geestelijke , want
aldaar zijn voor dergelijke fprekers nog maaltijden en bulderende toasten to verkrijgen - bij ons to lande loopt
bet toch eindelijk met een paar geldboeten of een klein
confinementje af ; die volksvergaderingen nemen bij ons
zoo flerk niet op , en al flonden eenn paar honderd boeren rondom eene ton , waarop een zwarte man ftaat to
kanfelen , zoo is daardoor de ware oude Hervormde
leer nog niet gered . - Ik vergeleok den woelzieken
man fomtijds bij de komeet van H A L L E Y , die wij
dezer dagen bet genoegen hadden to begroeten : zij is
nu bier , dan daar , lokt de aandacht , en men teekent
haren loop in de gefchiedboeken op ; maar men heeft
immers ook ontdekt , dat de wandelende tier eigenlijk
geene kern heeft, en dus , in geval van boosaardige botfing , niet zoo heel veel kwaad kan doen ; ook loops de
komeet eenzaam aan den hemel , en verdwijnt naderhand
weir . Onkundigen zeggen : dat is een raar en wonderlijk ding ; wat beteekent bet eigenlijk ? Nu zult gij ,
waarde Hilletje, de punten van vergelijking wel verder
kunnen ontwikkelen . - Er zijn fommigen , die fiellen,
dat al dat gehaspel in de geestelijke wereld daaruit voortfpruit, dat de menfchen, die 'in ons vaderland thans in
vrede en rust ]even,) toch iets willen to doen hebben,
wat naar oorlog of krijg zweemt, volgens bet begrip
van zekeren wijsgeer H 0 B B E s , die van meening was ,
dat de menfchen altoosdurend in eenen ftaat van oorlog
tegen elkander waren (bellum omnium contra omnes) .
Vergeef dezen geleerden uitval, Hilletje l bet was zoo
kwaad niet gemeend . -- Dat onze tijdgenooten ei geweldig genoegen in vinden, om zich op allerlei wijze bij
de ooren en den kop to krijgen , is dudelijk voor ieder
Spectator . -- Denk maar eens , als al die duizende Rusfifche en Oosterfche ruiters , die to Kalisch bet Cirque
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voor de Vorften vertoonden, in masfa naar
Frankrjk of Sponje of Belgie gepirouetteerd waren ,
om de ftaatkunde van de noordfche hoven , ventre a
terre , to bevestigen -- war zoude er alsdan to doen zijn
voor de Ingenieurs , voor de Courantiers , voor de Dichters en Courier§ ! Her heeft zich nu nog maar tot een
bloot fpelletje bepaald, tot eenige maaltijden, enkele
duels , eenige doodgereden paarden , en voor de refpective herbergiers zeker hoogstbelangrijke rekeningen -maar war er nog gebeuren kan , Hilletje ! daarvoor ftaat
uwe en mijne wijsheid ftil . . . . Als her bier, bij ons
to lande , maar ftil blijft , ieder her zijne daartoe doet ,
den Vorst en her yolk liefheeft, en in zijnen wijngaard
arbeidt, - dan hebben wij een duchtig bolwerk, dat
niet zoo gemakkelijk to overrompelen is . Erg genoeg
is bet altijd , wanneer men zich in de geestelijke wereld
niet verdraagt , en van vrijheid der gewetens fpreekt ,
alsof achter dat (child allerlei gevaarlijke en dwaze dingen mogen gebeuren . Als ik mijne overtuiging u niet
kan opdringen , dan zal ik waarlijk niet de boeren gaan
opruijen en in her vrije veld preken . Is mijne overtuiging de ware, dan zal zij eenmaal, zonder dergelijke
veldpredikaties en dolerende gemeenten, zegevieren, en
men moest waarlijk ook de Advocaten en Procureurs
buiten de geestelijke wereld laten ; zij maken daar Reeds
eene ongunftige figuur, en zullen toch nooit zoo ver
komen , om den B%jbel als her Code to behandelen . Ik
vertrouw, dat gij , mijne Onbekende 1 daarover juist zoo
denkt als ik ; want , als eene vrouw , mint gij den vrede , en zult zeker wenfchen , dat her alom j uist z66
toeging als in uwe woning. - Vroeg of laat , als er
weder war op to merken valt, zal ik u met Inijn gefchrijf komen plagen . Ik wil heden befluiten met eenige
fchoone, treffende regels van den Franfchen Dichter ,
die u wel bekend is ; regels , die ik nimmer zonder aandoening lees en herlees
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„ Esprits degeneres ! ces fours font une tpreuve ,
Non pour la verite toujours vivante et neuve,
Mais pour nous que la peine invite au repentir ;
Temoignons pour le Christ, mais furtout par nos vies
Notre moindre vertu confondra plus d'impies
Que le fang d'un martyr .
„ Chretiens , fouvenons nous que le Chretien Supreme
N'a legue qu'un feul mot pour prix d'un long blaspheme
11 cette arche vivante oii dorment fes lefons ;
Et que l'homme, outrageant ce que notre dme adore,
Dans notre coeur brifd ne doit t)'ouver encore
Que ce foul mot : Aimons!"
DE LAMARTINE.

En hiermede, vaarwel !
R

m.
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(Pervolg en flat van hi. 739 .)

Na eenigen tijd rondgewandeld to hebben

, namen wij weder, gelijk verder op den geheelen togt door Wales, een'
fraaijen en gemakkelijken car aan , welke ons tot Capel curig,
ook fomtijds Capel cerrig genoemd, zoude brengen. Volgens de befchrijvingen was dit bet fraaifte gedeelte van bet
geheele Prinsdom . Wij verzochten dus onzen voerman , zich
Diet to zeer to haasten, dewijl wij alle de bekooriijkheden
van dezen rid op ons gemak wenschten to befchouwen .
Reeds onmiddellijk nadat men Bangor verlaten heeft, begint
de landftreek wilder to worden. Na omtrent een uur gereden to hebben, bereikten wij Nant Frangon, of de vallei der
bevers (dusgenoemd , dewijl men deze dieren hier in aantal
pleeg to vinden). Hier was de natuur bet rijkite aan fchoon_
beden , alien van een' ftouten en wilden card . Aan onze lin..
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kerhand had erl wij heme'ihooge en zeer fteile bergen, met
groote rotsftukken als bezaaid . Deze op de helling der her-

gen als 't ware hangende masfa's hadden de zonderlingfle gedaanten, en werkten onbefchrijfelijk op onze verbeelding .
Hier en daar fchenen dezelve flechts door eene kleinigheid
tegengehouden to worden, en onwillekeurig verhief zich bij

ons bet denkbeeld , dat zelfs de dreuning van ons rijtuig aan
den voet der bergen voldoende zou kunnen zijn , om deze
gevaarten naar beneden to doen florten . Ter regterzijde hadden wij bet boven befchrijving fraaije dal . Hetzelve words

door bet riviertje de Ogwen, hetwelk, zeer helder zijnde,
toelaat deszelfs rotsachtigen bodem to ontwaren, doorfreden ; en wederom zeer hooge bergen , met boomen en hees-

tergewas begroeid, nlaken den gezigteinder nit . De weg
loopt in tallooze krommingen , zoodat men van oogenblik
tot oogenblik nieuwe voorwerpen en nieuwe fchoonheden

ontdekt . Wij kwamen vervolgens aan den zoogenaamden past
Ogwen . Deze doortogt, offchoon zeker nog 200 voeten boven de vallei, loopt tusfchen den voet van twee zeer hooge
bergen, den Braich-du en den Trivaen . Op den top van
dezen laatften bevinden zich twee groote brokflukken rots ,

welke bijna de gedaante van menfchen hebben, en van verre
eene aardige uitwerking doen . Het Route voorkomen, hetwelk de landflreek nu had aangenomen , gaat de verbeelding
to boven . Wij alien waren huiverig, een enkel woord to

uiten, en genoten in genoegzaam fprakelooze verbazing de
menigvuidige wonderen , welke de natuur hier ten toon fpreidt .
Te midden van al bet woeste, dat ons omringde, moesten
wij teveris den aanleg van den weg, tangs welken wit reden,
bewonderen . De breedte , de gelijkheid , de voorbeeldelooze
zorg voor deszeifs onderhoud, de fteenen muur aan den pant

der vallei, alleg draagt bij, om den reiziger op eene gemakkelijke , aengenarxme en veilige wijze door deze trotfehe too .
neelen been to voeren . Den bovengemelden past doorzijnde , befloten wij , op voordragt van onzen voerman , niet to
Capel curig,

welke pleats ,

uitgenomen derzelver ligging,

niets bijzonders oplevert, maar aan een posthuis, hetwelk
verder op den weg naar Llangollen ligt, van paarden eu rijruig to verwis-fede'rn. Naar dit posthuis voerde ons een niet
druk bezoehte weg, welke ons , door deszeifs l iefelij .ke natutxrtooneeleil, tone heerlijke afwisfeling met den zoo even
Hier ademde allee vruchtbaarheid en
verlaiyeneu eanbood.
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groei . De bergen waren bijna tot den top met geboomte
voorzien . Van tijd tot tijd zagen wij watervallen van meerdere of mindere belangrijkheid, en ook de gevederde luchtbewoners fchenen zich bier liever op to houden dan in bet
midden der reusachtige ftreken, welke wij pas doorgetrokken waren ; ten minfte waren wij nu fleeds door een heirleger van deze lieve diertjes omringd, welker gezang eene
onbefchrijfelijke vrolijkheid aan dezen omtrek mededeelde .
Spoedig kwamen wij aan bet bedoelde postbuis, the royal
Oak genaamd, hielden er ons niet langer op, dan tot bet
infpannen van een ander rijtuig noodig was, en reden in een
aangenaam drafje den weg op naar Gernioge. Hier befloten
wij een landelijk middagmaal to houden, waartoe de een weinig zijwaarts van den weg gelegene herberg ons uitlokte .
Deze herberg, offchoon niet met de hotels, welke wij op onzen togt aantroffen , to vergelijken , is zeer fchoon gelegen ,
en was met regt een fraai buitenverblijf to noemen . Voor
bet huffs op een open plein weinelde allerbande pluimgedierte
door elkander ; ter wederzijden van bet huffs waren allerliefffe
boschjes van fraai hakhout, terwijl de ingang van hetzelve
werd befehaduwd door drie zeer nude ahornboomen, welke
ons als 't ware uitnoodigden, om op de onder hunne breede
takken geplaatfte bank eenige oogenblikken rust to genieten .
Dewijl wif then a-vond nog to Llangollen wensebten to zijn,
konden wij niet lang op dit heerlijke plekje vertoeven, mast
moesten fpoedig weder tusfchen de wielen . Wij reden fleeds
door eene alleraangenaamfte landenw, en kwamen eindelijk des
avonds ten 9 ure aan bet uitmuntende hotel, the Kingshead,
binnen Llangollen , aan . Onderweg waren wij den door veten hooggeprezen' waterval Rhaiadyr y Wenol, door de rivier de Lugwy gevormd, gepasfeerd. Wt hadden er eenige
oogenblikken fill doen houden ; doch dezelve kwanr mij voor,
deszelfs roem niet in zoo eene hooge mate to verdienen . its
het geheel overtrof ecbter Llangollen onzer aller verwachting. Het is een net en zindelijk landladje, in een' aangetmnmen fiji en vrij ruim gebouwd . Langs hetzelve firoomt
de rivier de Dee, welke vlak bij de groate, op vhf fraaije
Iteenen bogen rustende brag een' uitmuntenden waterval vormt,
eetaer sneer beroemd om deszelfs breedte, dan wet om de
lioogte van den val . De geheele nattur is hier milder, en
We= Iiefelijkheid, De bergen, waarmede bet ganfche dal
ontgeven Is , helxben bet gro+otfie deel van derzelver woeft-
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held verloren, en derzelver hellingen zijn tot aan de copped

met boomen en fommige zelfs met bloemen begroeid ; terwijl aan bet geheele tooneel door de Dee, welke, in verfchillende bogten en krommingen , bier en daar kleine , maar
fraaije watervallen vormende, door bet dal bruifend beenftroomt, groote luister words bijgezet . Bekoorlijker plek
zal men bezwaarlijk in geheel Noordwales aantreffen , en niet
ten onregte bezoeken duizenden gedurende den zomer dit

heerlijke dal en bergfladje, welk laatfte ook hieraan grootendeels deszelfs welvaart to danken heeft . Vergezeld, als weg-

wijzer, door een' goedwilligen en aardigen knaap , welke
('t geen in Wales anders eene zeldzaamheid is) tamelijk goed
Engelsch fprak , begaven wij ons op weg, om de fraaifte

omfireken in oogenfchonw to nemen , en onvermoeid wandel-

den wij Reeds in bet rond . Waarlijk, de natuur fpreidt bier
zoo vele fchoonheden ten Loon, dat wij van oogenblik tot
oogenblik meer en meer in verrukking geraakten. Eindelijk
begaven wij ons naar bet bekende lusthuis en park, Plas
Newydd geheeten, waar voormaals de twee wijd en zijd beroemde maagden, Lady BUTLER en Lady P O N S O N B Y,
leefden . Deze beide waren, nu omftreeks vier jaren gele-

den, geftorven ; maar er hadden zich terftond twee andere
huwelijkshaatfters opgedaan, Lady L A W L E Y en Lady A N
D R E W s , welke bet park en lusthuis kochten , en waardige

opvolgfters der eerstgenoemden wenschten to worden . Voor
de beide eerstgenoemden mag deze afzondering een meesterftuk genoemd worden : zij beide toch verliecen de aanlokfelen
eener fashionable Londenfche wereld in bet prille der jeugd

(de eene telde 18, de andere 19 jaren) ; der laatstgenoemden

zal zulks wel niet zoo moeijelijk gevallen zijn ; ten minfte
Lady A N D R E W S , welke wij bet geluk hadden bij bet bezigtigen van bet park to ontmoeten , fcheen ons gene dame
toe van tusfchen de 40 en 50 jaren . De lusthof, offchoou

voor een Engelsch park niet groot, is echter zeer fraai van
aanleg, vol fchoon houtgewas , en daardoor zeer fchaduwrijk ; lets , wat men anders in de kleinere parken dikwijls mist .

Het huis is fmaakvol in een' Gothifchen ftijl gebouwd, maar
had toch een fomber voorkomen . Na een' geruimen tijd met
wandelen doorgebragt to hebben, begaven wij ons weder ftadwaarts , en naar bet gefchiktfte punt , om den voornamen val

der rivier to bezigtigen , zijnde eene kleiue herberg in bet

midden der ftad ; bier voerden ons eenige trappen, in den

IN ENGELAND EN WALES .

7 69

rotsgrond uitgehouwen, tot nan de bedding der rivier, en nu
zagen wij de Dee in derzelver ganfche breedte, welke mis-

fehien 80 it 100 voeten bedraagt, van eene hoogte van omtrent 12 voeten afflorten . Dit op zichzelve reeds zoo fchoone
gezigt wordt bier nog bovenmate door de verfchillende

fchoonheden der oevers verfraaid , en veilig mag men dezen onder de aanzienlijkfle watervallen van Wales tellen .
Den volgenden morgen befleedden wij weder grootendeels aan
bet doen van verfchillende nitilappen, zoodat wij eerst ten
half elf ure op bet rijtuig flapten, en niet zonder aandoening

affcheid namen van bet bekoorlijkfte aller bergftadjes . Nog
een' geruimen tijd reden wig door bet dal van Llangollen ,

en overal was hetzelve even fraai en even boomrijk . Omtrent een uur van de flad zelve, digt bij Pont y Cyfylltaw,
loopt eene uitmuntende waterleiding dwars door bet dal en
over de rivier de Dee, welke zich bij aanhoudendheid in

honderden bogten gekronkeld blijfc vertoonen ; ruim twintig
zeer fraaije fleenen bogen dienen, om bet kanaal van Ellesmere over de diepte der vallei to geleiden . Dit meesterfluk
van bouwkunst heeft men weder aan den onflerfelijken bou-

wer der Menaibridge, den Heere T E'L F 0 R D , to danken .
Hetzelve werd in 1795 aangevangen en in 1805 voltooid .

Het kanaal is geheel door kunst daargefleld, en dient, om
de vrachtgoederen van bet noordelijkfle deel van Wales of
tot Shrewsbury 'toe to vervoeren . Omtrent een uur verder,
digt bij Chirk, is eene tweede waterleiding, niet zoo breed
als de vorige, tot hetzelfde einde, en even als de vorige
onder opzigt van den Ingenieur T ELF o R n , gebouwd. Na
eerst bet zoo even genoemde kanaal op twee punten over

de vallei beengevoerd to bebben, heeft men hetzelve, een
weinig verderop, nog meer dan een kwartier uurs onder den
Ook dit is weder een pronkfiuk . Hec
grond doorgeleid .
deed ons echter leed, geene gelegenbeid to hebben, hetzelve
naauwkeurig op to nemen ; de tijd ontbrak ons , en wij moesten 't bij bet befchouwen van den ingang Iaten blijven . Lang_
zamerhand begon de weg minder bergachtig to worden, en
verloor dus veel van deszelfs vroegere fchoonheid .

Na bet vrij droomerige fladje Oswestree gepasfeerd to zijn,
bereikten wij tegen den avond Shrewsbury, of Salop, hoofdflad van bet Graaffchap Salop . Offchoon Shrewsbury eene
vrij uitgebreide en zeer bevolkte flad is , levert dezelve

echter niets merkwaardigs op ; de bouwtrant is er zeer oud ;
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de ftraten misfen de heerlijke inrigting, welke wij in bijkans
alle andere fteden van Engeland vonden ; bet is er doodelijk
ftil ; handel is er niet, fabrijken zijn er niet, en de winkels
moeten geheel hun befaan vinden door bet voorzien in de
behoeften der ftedelingen. Even buiten de ftad leverc een grooc

en fraai aangelegd park, the Quarries geheeten, eene aange-

name wandeling op . Bij den ingang van hetzelve ligt de

hoofdkerk der ftad ; deze is zeer bezienswaardig ; de ligging
en bouwtrant zijn voortreffelijk ; van binnen is alles even

net en zelfs niet zonder pracht ; de glazen zijn met zeer
fraaije fchilderftukken voorzien ; de predikftoel is van een
bijzonder bout vervaardigd en met uitmuntend beeldhouwwerk verfierd ; een fraai orgel, enz . Nadat wij ons eenigen

tijd in the Quarries verlustigd hadden, begaven wij ons
vroegtijdig huiswaarts , dewijl wij voornemens waren bij bet
aanbreken van den volgenden dag near Birmingham to vertrekken . Des zondags namen wij affcheid van onze postpaarden en cars, en weder plaats op de ftagecoach, welke
nit bet logement the red Lion, waar wij onzen intrek genomen hadden , afreed . Even nit bet verlaten der ftad maakte

onze voerman ons opmerkzaam op cen zeer fraai Monument
ter eere van den dapperen Lord H ILL, denzelfden, die zich

ook bij Waterloo zoo zeer heeft onderfcheiden . Wij reden
door eene aangename dock vrij platte landflreek , werden
fteeds door uititekend weder begunfligd, en bereikten al vrij
fpoedig Bilflone, beroemd om deszelfs ijzerwerken en kool-

mijnen . Ofchoon bet zondag was, was men toch in zeer
vele fabrijken aan bet werk , hetgeen wij voornamelijk aan
de bijna overal rondom ons hoog nit de fchoorfteenen flaande
vlammen ontdekten . Bij avond moet dit een ongemeen ge .

zigt opleveren ; nu hadden wij er niet veel aan . Met onzen
voerman, een zeer aardig, befchaafd en befcheiden jong
mensch, over dit ftaaltje van werkzaamheid fprekende, zeide

hij mij , dat er bijna geene plaats in Engeland was , waar
men zoo weinig achting voor den zondag had, als bier.
Over het .algemeen hebben wij de Engelfchen overal zeer naauwkeurig in bet vieren van dezen dag aangetroffen, en zelfs

de mindere klasfe legt hierin eene naauwgezetheid aan den
dag, welke ons trof. Met gemelden voerman over de Engel-

fche nationals liederen fprekende, roemde hij er vele, en

reciteerde ddn nit dezelve. „ Jammer," zeide hij, ,, dat
bet zondag is ; ik zoude bet a anders gaarne eens voorzingen ." Nu was hij er niet toe to bewegen . - De gehee-
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le omtrek begon thans weder bet voorkemen van bezigheid aan to nemen ; overal waren vlammende f4hoorfteenen,
fpoorwegen, ftoommachines enz . door bet land verfpreid, en
wij bemerkten duidelijk, weder in eene provineie to zijn,
waar bet fabrijkwezen in grooten bloei was . Wij kwamer,
vervolgens to Wednesbury, berucht om deszelfs ftieren- en
hanengevechten , welke bier, gelijk op vele plaatfen de races
of paarden-wedloopen, bet volksvermaak uitmaken .
Ben paar uren verder bereikten wij Wulverhampton , eene
aanzienlijke fabrijkftad . Reeds van verre hadden wij , to midden van eene menigte rookende en ftoomende .-c.hoorfteenen,
een aantal vlaggen ontdekt van verfchillende vormen en kleuren, welke wij dadelijk gisten tot de verkiezingen in betrek,
king to ftaan . Bij bet inrijden der flad werd dit vermoeden
terftond zekerheid ; bijna op elk huis vonden wij eene vlag,
ult drie breede horizontale ftrepen beftaande, zijnde de bovenfte en onderfte groen , die in bet midden wit ; op vele
was deze witte ftreep gevuld met den naam A N s o N , zijnde
de kandidaat der Whigs . Op enkele huizen zagen wij ook
de Tory-vlag , namelijk rood, blaauw en geel, in onderfcheidene vormen, met den naam G 0 D E R I C K E, zijnde de Torykandidaat . Daags to voren had bier her oproer plaats gehad, van
betwelk wij naderhand in alle papieren een uitgebreid verflag
lazen , hetwelk bijna niets verfchilde met her verbaal, 't welk
onze voerman ons gaf ; deze verzekerde, dat bet geheele
geval aan bet gedrag der Tory's zelven, en de treurige gevolgen aan de troepen moesten worden toegefchreven . ,, God
zij met de fchurken!" riep hij uit, ,, zoo zij Lang bier
moeten blijven ." Thaus was alles weder rustig. Wij pas_
feetden her geplunderde hotel , en zagen dan ook de treurige fporen van wanorde en baldadigheid . Over bet algemeen moet men bekennen , dat de geest in de Graaffchappen
Montgomery en Salop zeer Whig-gezind is, en de gefprekken, welke wij onderweg hoorden, waren alle van ftaatktlndigen en wel van zeer hevigen aard .
Eindelijk des namiddags ten 5 ure reden wij 'her fraaije
Birmingham binnen, en ftapten of in Nelfon's-hotel, een nit .
muntend gebouw, op her midden der groote markt gelegen .
Reeds dadelijk viel ons bet bekende ftandbeeld van NE L S a N
in her oog, 't welk een der fraaifte flandbeelden, voor then
held opgerigt , Ipag genoemd worden . De zondag was ons bier
ter flede andermaal in den weg , zoodac wij geene fabrijken
to zien konden krijgen ; wij moesten ons dus met her niter .

772

VERHAAL VAN EEN REISJE IN ENGELAND EN WALES.

lijke aanzien der fad vergenoegen ; de bouworde is er zeer

modern ; wij vonden ook bier de heerlijke breede pavements
of voetpaden weder, welke Londen en Liverpool zoo gunftig
onderfcheiden, terwijl des avonds de ftad ook ruimfclloots
door gaz verlicht words . Gaarne hadden wij nog eenigen tijd,

ja zelfs een paar dagen, in deze bloeijende fabrijkftad door .

gebragt ; maar onze bezigheden riepen ons naar Londen terug. Wij namen dan des avonds nog plaats op de ffagecoach ,
welke ten half zeven ure vertrok, reden den ganfchen nacht
door, voor een groot gedeelte langs denzelfden weg, welken wij vroeger naar Manchester gereden waren, en bereik-

ten des maandag.ochtends ten 8 ure de ftad aller fteden . Wij
alien waren meer dan voldaan over dit heerlijke togtje. , Gij
hebt," zeide een Engelschman, wien ik ons reisje mededeel-

de, op de koets tegen mij , ,, gij hebt ons Paradijs gezien . "
En waarlijk, de menigvuldige en verfchillende fchoonbeden,

welke wij als 't ware van oogenblik tot oogenblik aanfchouwd
hebben, doen ons nog Reeds uitroepen : A# hebben een Paradijs gezien !
HERINNERINGEN AAN PARIJS EN DESZELFS OMSTREKEN,

1834, VAN ELN'JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE.
(hervolg van bl. 683.)

Wij

Yerfailles .

hadden een bad aan de Pont-neuf genomen, en keerden door de rue Dauphine naar ons hotel terug, ten einde
to ontbijten . ,, Les eaux jouent d Yerfailles," zegt een onzer kennisfen, (een Engelschman) then wij toevallig ont-

moetten . Spoedig is ons befluit genomen, car it faut profiter de l'injtant, en niet elken zondag brengt men de machines in beweging, die met groote kosten bet water van
St. Get-main tot aan Yerfailles opvoeren , ten einde de menigte voor eenige oogenblikken to vermaken . ,, Wij zullen
trachten nog plaats op een' der wagens to krijgen ." Deze
zijn bij fchoon weder, zoo als bet heden was, opgepropt

vol, en de plaatfen daags to voren reeds befproken . Spoedig waren wij in de kleeren, begaven ons naar de place
du Carroufel, en waren onder de gelukkigen, die nog
een plaatsje kregen . Het was heerlijk weder, en ik was
wel to moede, Parijs achter mij to zien, voor cenige uren
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uit then grooten bajert to zijn, en mij in de lieve, vrije
natuur to bevinden . Ik weet niet, welke zachte en aangename
gewaarwordingen ik ondervond ; dit is zeker, dat zij geheel
verfchilden van die, welke mij huizen van 7 en 8 verdiepingen, waartusfchen men rondkruipt, en flechts langwer-

pige vierkanten van den lieven blaauwen hemel ziet, veroorzaken . Wij zaten met ons beiden op de Imperiale ; overal
konden wij onze blikken wenden, en ons verzadigen met

bet gezigt van de heerlijkfte en bevallig afwisfelende landfchappen . Verre van bet gedruisch der feden en van de
woelige vermaken, die deze rustelooze en ijdele maatfchappij
oplevert, gaan wij naar bet land, om bet zuiverfte genot to
fmaken, en de iucht der gezondheid, der vrijheid en des vre-

des in to ademen. De weg naar Yerfailles door de barriere
de Pasfy levert de fraaife gezigten op : wij doorreden beerlijke lanen ; aan de eene zijde fchoone heuvels, zoo over-

vloedig met boomen beplant, dat derzelver takken als 't ware
een groen veld vormen . Welk eene werking doen de fcha .
keringen, nuances en contrasten der verfchillende kleuren

van groen! Aardige landhuisjes, kleine tuinkoepels vormen
de meest romaneske . partijen . Aan de andere zijde van den

weg, althans aan deszelfs begin, de Seine, aan wier overzijde weder levendig en fielder groen prijkt . In bet land,
(gelijk T O L L E N S Zingt)
„ Verfcholen in moerasfen,
„ Uit wier en dras geweld,"
geboren en opgevoed, is mij immer een landfchap fchooner,

wanneer ik er kabbelende golljes door zie froomen . Wij reden

SPvres door, waar de fchoone porfeleinfabrijk is, een fraai
dorp, maar to vergeefs zoekt men er bet nette, zindelijke,
echt Iandelijke der Hollandfche dorpen . Kan ik de heerlijke
ligging van St . Cloud befchrijven? Fraai is bet inkomen van
Perfailles.

Eene groote breede laan opent bet uitzigt op
bet kasteel , dat door L ODE W IJ K XI I I gebouwd Werd , en
waarachter zich de groote en prachtige tuin met zijne beelden en waterwerken bevindt . Ik kan u bet balkon van wit
marmer, de kolommen, die bet onderfeunen, en bet beeld-

houwwerk , dat bet gebouw verfiert , niet naar eisch befchrij .
ven . De vleugels van moderner bouworde werden door L oD E W IJ K XIV gebouwd. - Tegenover her kasteel is een
MENGELW. 1835. NO . 16.

Bee

774

HERINNERINGEN AAN PARIJS

ander groot en fchoon gebouw , met een ijzeren belt omgeven .
Met verwondering 'las ik aan den hoofdingang : Ecuries du
Roi . Zij kunnen meer dan honderd paarden bevatten . Gelukkige beesten! dacht ik ; gij huisvesc in een paleis : hoe vele
duizend behoeftigen moeten u niet benijden!
Het was een zeer gelukkige en verflandige inval van mijnen vriend, voor to ftellen om eerst to gaan eten, daar men
later vermoedelijk niets of weinig goeds zoude kunnen krijgen . Was bet de heldere frisfche buitenlucht , die on7e magen in meerdere werkzaamheid had gebragt, dan gewoonlijk?
bet was half 3, en wij gevoelden goeden eetlust . Ziedaar
ons bij B o R S A , cafe restaurant ! Eene opmerking , die weinig waarde heeft , maar waar is, is deze : hoe verder van
Parijs, des to flechter eten, maar des to beter wijn .
Is herfailles in eene kazerne veranderd ? bet wemelt van
Officieren en foldaten, voorzigtigheidsmaatregel van betpenfee
immuable , alias L 0 U I S P H I L I P P E . In Parijs is bet den
Officieren verboden, buiten dienst en tenue to zijn ; in Ferfailles prijkt men om bet zeerst met de twee zilveren of
gouden fchouderlapjes, waarvan dunnere of dikkere franjes
afhangen ; met die fchouderdekfels, die men epauletten noemt,
en die in den militairen (land zoo veel beceekenen , en , hoe
flrijdig ook met de gezonde rede , zonder aanzien van de innerlijke waarde des perfoons , die dezelve draagt, deszelfs
waarde bepalen . Hoe veel fchooner is de Nederlandfche ar .
mde , bij de Franfche vergeleken !
Van den regelmatig en prachtig aangelegden tuin kan men
zeggen : hij is grooosch en flout . I-leerlijke beelden verfieren
denzelven . Stoute groepen ! wat was de eerfte oorzaak , dat
de kunflenaar u to voorfchijn bragt? De ijdelheid, de weelde
van dezen man, van L o a E w IJ K XII I . Ontzettend moeten de kosten geweest zijn, aan dezen tuin befleed : men zegt,
dat de Koning dezelve, om deze reden, nimmer heeft willen
bekendmaken . Deze zucht tot weelde en ijdelheid, zoo zeer to
misprijzen in eenen Vorst, wanneer zij ten koste des yolks
bevredigd wordt, heeft echter ook bare goede zijde : zonder dezelve hadden de meesterftukken der Griekfche en Romeinfche
bouw-, beeldhouw- en fchilderkunst nimmer beftaan . De vernietiging der weelde en pracht is bet middel, urn de fchoone
kunflen to verbannen : want, zoo als een mijner lievelingsfchrijvers zegt : „ Les arts ne produifent, comme la nature,
qu'autant qu'on confomme leurs productions ."
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Het zoude znij onmogelijk zijn, de fchoone groepen, zoo
van marmer als metaal , to befchrijven . Die befchrijving zoude ook in alien gevalle een dor geraamte zijn . Verrasfend zijn

de gezigtpunten, die men overal vindt . Alom hoort men bet
ruifchen van de langzaam in beweging gebragt wordeude fonteinen, van welke de eene de andere in fchoonheid overtreft .
Hoe de wedrkaatfing en ftraalbreking of to malen, door de
zon op de als diamanten fchitterende en in de lucht zich ver-

heffende droppels water to weeg gebragt ! De begoocheling
is zoo groot, dat men dikwijls in den waan geraakt, een

vuurwerk in plaats van een waterwerk to zien , zoo vele en
zoo verfchillend zijn de kleuren , die elkander om ftrijd vervangen, van welke de eene nog meer fchittert dan de andere, zoodat zij dikwijls bet oog vermoeijen .
Wil gij uwen reuk vergasten? welnu, ga op de balustrade,

die bet uitzigt op de groote en fchoone oranjerie heefc . Voortreffelijk zijn de geuren, waarmede meer dan 500 oranjeboomen
van de grootfte Toort de lucht balferhen en vervullen ; en dan
nog bet heerlijk vergezigt, dat zich opentI

Wilt gij de kracht, gramfchap en zegepraal van den leeuwzien,
wanneer hij zijne prooi, ter aarde geworpen, door de zwaarte
zijns ligchaams verplet, en door de fterkte zijner klaauwen als
ineenperst ? befchouw de fontein van n I A N A : twee leeuwen
zult gij zien, van welke de een eenen wolf, de andere een

wild zwijn overmeestert . Deze dieren fchijnen to leven ; en
huiverend, alsof zij dit werkelijk deden, blijft de aanfchouwer op eenen afftand .
Verrasfing volgt op verrasfing . In bet bosquet de la Co-

lonnade nedergezeten, bewonderde ik de fchoone vormen der

marmeren kolommen, die bet ronde gebouw uitmaken, en
vereenigd zijn door bogen van de .Corinthifche orde ; een gebouw, waarvan bet blaauw des hemels bet dak vormt . Eensklaps hoort men een geruisch en gefuis, en rondom fpringen
regtopgaande waterzuilen nit 32 marmeren vazen, en vallen
weder in deze neder . Dan, de menigte flroomt reeds naar

bet groote waterbekken van A P O L L o, en fleept ons mede .
In bet midden van hetzelve ziet men den God, gezeten op
zijnen zonnewagen , en ais uit de baren der zee to voorfchijn

komende . Zijn wagen wordt door vier paarden van bet edeifte
ras getrokken . Tritons en dolfijnen omgeven denzelven . Als
door eenen tooverftaf aangeraakt, blazen de dolfijnen, detri-

tons en verfchiliende foorten van zeemonflers itroomen waEee2
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tern uit, en door , een' regen van pareldroppen en duizende
veelkleurige regenbogen ziet men A P o L L o. - Ten 5 ure
verdrong men elkander, ten einde het grootfle en voor bet
algemeen daarom bet fchoonfte der waterwerken to zien ;
't is bet basfin van N E P T U N u s . Behalve de verfchillende
groepen en beelden, die bet omringen, verdienen de volgen .
den buiten twijfel met regt de aandacht van den vreemdeling. In bet midden tusfchen de oevers der groote waterkom ziet men de kolosfale heelden van N E PT U N U S met
zijnen drietand en van zijne echtgenoote A51 P H I T R I T E ; Zij
zijn omgeven door tritons , nimfen en zeegedrogten. Aan
bet linkereinde van bet langwerpig ronde bekken is P R oT E U s , de herder der kudden van den God der Zee ; aan
hec regtereinde tie allegorifcbe voorflelling van den Oceaan,
gezeten op eenen cenhoorn. Ter wederzijden van deze beide
groepen zijn twee ontzettend groote draken . Ten 5 ure ontfprongen nit al deze groepen zeer fchoone flralen , bogen ,
kranfen en kringen van water ; .hoog wordt hetzelve opgevoerd ; bet vormt in de lucht als 't ware een wit gaas,
waardoor men bet blaauw des hemels ziet ; bet valt als flof
neder, en dit flof, door den wind voortgejaagd, befprengt en
bevochtigt op de aangenaamfle wijze alien, die bij bet bekken zich bevinden . In de fchoone kunflen is bet eene vaste
waarheid, dat hare voortbrengfels, hoe meer aan de natuur
gelijkvormig, des ce fchooner zijn . Dit ondervond ik ook
thans . Gewisfelijk, de opgenoen:de beelden en beeldgroepen, en de kunflige wijze, waarop men in duizenderlei vormen bet water nit dezelve doer fpringen, zijn fchoon, en
doen ons verbaasd flaan over 's menfchen vernuft, dat dit
alles daarftelde ; maar, bet is de fchoone, lieve en onnavolgbare natuur niet ; deze zoekt men to vergeefs
bet
is alles kunst . Hetgeen mij dus bet fchoonfle en bet meest
bewonderenswaardig voorkwam, was dat gedeelte der waterwerken, waar de kunst de natuur had nagebootst, en dat
wel op eene voortrefFelijke wijze . 't Is bet bosquet desBains
d'Apollon . Dit is bet meesterfluk van beeldhouwkunst, dat
bet park van Verfailles bezit . Men ziet eene kunflige rots,
maar zoo volmaakt naar de natuur gevormd, dat men zich
naauwelijks kan verbeelden, dat dit bet geval niet is . Geheel in bet wilde en op de grootfche wijze der natuur
fteekt bier en daar een flruik of plant of boom op en tusfchen de kloven en fpleten der rots nit ; bier en dear ver-
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heft zich bet klimop, en wordt befproeid door enkele waterdroppels ; bier en daar , maar zoo juist geplaatst, dat men
fteeds de natuur voor zich meent to zien, eene heideplant ,
en weder op eene andere plaats graszoden ; uit de kloven en
fpleten fpringt, fpat en fpuit bet water, nu eens als wilde
bet alles met zich in een' breeden itroom medevoeren, dan
weder zacht langs de groeven en fpleten der klippen beenvloeijeude en de planten bevochtigende ; daar bruist bet tegen eene klip ; deze breekt deszelfs kracht ; bet wordt teruggeworpen, en valt weder op andere klippen en rotspunten
neder ; nu vloeit bet weder langzaam door duizende bogtige
en kleine kanalen ; lager verzamelt bet zich in eene groote
kom, en dan, door de vereeniging zijne kracht terugkrijgende, die op zoo vele wijzen gebroken was geworden, fort
bet weder plotfeling ruifchend neder . De maker pan dit meesterfuk heeft zeker meer dan eenmaal met verrukking eenen
door de natuur daargeftelden waterval gadegefagen :'hoe was
bet antlers mogelijk, dat wilde en Loch zoo fchoone en
grootfche na to bootfen?
Inderdaad , bet park van I!et failles is grootsch ; maar her
is, niettegenfaande de groote kosten, die er aan befeed
zijn, ver beneden bet fchoon der natuur . Bet voor de eerfte
maal ziende , is men opgetogen en verrukt , maar flechts
voor eenige oogenblikken ; dan wordt men Noel en koud en
onverfchillig . Hoe geheel anders is her met uwe liefelijke
en door de goede moeder natuur gevormde dreven , o heerlijk
en becooverend Montmorency ! Twee uren van genot fmaakte ik in den tuin to Verfailles, en ik was verzadigd ; dagen, ja
maanden zoude ik kunnen rondwandelen in bet bosch, waar
J E A N J A C Q U E S
en G R A TRY gewoond en geleefd hebben, en altijd zoude ik nieuw genot gefmaakt, elke voetfap .
bij mij eene nieuwe zalige gewaarwording opgewekt hebben .
Maar op dit bosch , op die heerlijke lanen en nu fombere,
dan weder levendige partijen is ook toepasfelijk hetgeen D UP A T Y zegt , in wiens befchrijving men den tuin van herfailles kan wedervinden : „ Zij zijn verre van op die afgemetene tuinen to gelijken, die, op bevel van den hoogmoed,
door de ftijve kunst zijn aangelegd ; die tuinen, waar de
fchaar, de hark en regte lijn een eentoonig en freng gezag
uitoefenen, waar ieder perk flechts dine bloem, iedere laan
flechts d6nen boom aanbiedt , waar elke ruimte flechts een
groote weg en alles een eentoonig geheel vormt ; die tuinen,,
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in d8n woord, die, hoe groot zij ook zijn, echtet flechts
aangelegd fchijnen , om met eenen oogopflag overzien, in
een honderd fchreden doorwandeld , in een enkel uur genoten to kunnen worden ."
Met eene cabriolet reden wij naar Parijs terug, lieten ons
aan den jardin des Tuileries afzetten , gingen naar den boulevard des Italiens, en, onder bet gebruiken van gldces en bet
befchouwen der wemelende menigte voor bet cafe de Paris,
rustten wij uit van de vermoeijenisfen des zoo aangenaam
doorgebragten dags . Ten half elf keerden wij naar bet pays
Latin terug, ten einde, door den flaap verkwikt, des anderendaags weder aan ftudie en opzameling van kennis to
denken .
(Het vervolg hierna .)

DE LES DER VOORZIENIGHEID .

Ik had eene godsdienftige opvoeding ontvangen . De oude

gewoonte , om des morgens en des avonds , bij en na bet
gebruik der fpijze, den Bijbel to lezen, was bij ons huisgezin nog niet in onbruik geraakt . En bet was op den
Bijbel, als op bet woord van God, dat bij elke vermaning,
waarfchuwing en beftraffing werd verwezen . Hierbij voegde
zich bet goede voorbeeld mijner ouderen en hunne oplettend_
heid op de geringfte afwijking, om mii en mijne brooders
en zusters bij tamelijke reinheid van gedachten, woorden en
werken to bewaren . Ik zeg tamelijke reinbeid : want de omgang met anderen, fchoolmakkers , fpeelgenooten en ondergefchikten van ons huis, ftrooide wel eens een kwaad zaadje
onder de goede tarwe , en verzwakte ten minfle eenigermate
lien afkeer van alle zonde, welke de opvoeding, indien zij
alien vreemden invloed kon buitenfluiten , in de opgegevene
omftandigheden, welligt zou hebben to weeg gebragt .
In vervoig van tijd naar elders gezonden, om voor mijne
betrekking in de maatfchappij bekwaamd to worden, verloor
ik al meer van de indrukken, welke mij waren bijgebragt .
De tijd, dat de knaap tot jongeling, de jongeling tot man
aangroeit, die gevaarlijke tijd der ontluikende driften en begeerten, waarin men ons zoo gaarne to gemoet komt, om
onzen lust in gezelligheid, in vreugde , in fpel en dans en
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to bevredigen ; waarin bet hart, vol ver.
trouwen, voor elk openftaat, die deszelfs lusten op eene
voorzigtige wijze weet to vleijen ; - die gevaarlijke tijd was
ook voor mij niet zonder kenbare fporen voorbijgegaan .
vermakelijkheid

Nu riep mij mijne beftemming naar Amsterdam, en wel in
diervoege, dat ik, een jongman van twintig jaren, in tamelijk onbekrompene omftandigheden, geheel aan mijzelven was
overgelaten .

Ik had, gelijk bet gaat, veel , fomtijds vergroot en opgefierd, van deze wereldftad gehoord . Vreemd waren mij in-

zonderheid twee zaken altijd voorgekomen . De eerfte was,
dat men daar zijns lijfs vaak niet veilig zoude zijn, maar
dat zoogenoemde zielverkoopers zouden op den loer liggen,
om u, onder een of ander voorwendfel, in bun huis to lok-

ken, en u vervolgens , als matroos , op een fchip naar Oostof Westindie to werpen , zonder dat hiertegen sets to doen

ware . Het andere betrof de openbare, fpeelhuizen, als pu-

blieke en van hooger hand befchermde plaatfen van ontucht .
Ik kon bet een en ander met mijne begrippen van eene welgeordende maatfchappij niet overeenbrengen, en wist niet,
hoe men op zulk eene plaats gerust leven , of de regte achting voor zedelijkheid en tucht bewaren kon .
Bij inijne komst intusfchen wist men van de zielverkoopers

niet meer. De grootelijks geftremde handel en zeevaart mo .
gen dezelve wel geheel hebben doen verdwijnen, nadat ze
misfchien (altijd in kleinere en min vreefelijke mate, dan ik
mij voorsielde, hebbende beftaan) door de voortgaande be-

fchaving al zeldzamer geworden waren . Maar de fpeelhuizen
beftonden -- en bij zekere gelegenheid liet ik mij overhalen,
om dezelve , in goed , vertrouwd gezelkhap, eens to bezoe-

ken . Dezelve vielen mij , in alle opzigten, bitter tegen .
Ik vond er noch eenige pracht en freeling der zinnen, noch
de minfte bekoorlijkheid in de voorwerpen, die zich hier veil
boden, maar alles even gemeen en ellendig ; en de indruk,
then bet bij mij achterliet, was droefgeestigheid over de
diepe vernedering van den mensch en bet rampzalig lot der

verleide fchepfels , die zich in deze akelige gevangenis , ja
meer dan gevangenis , vonden opgefloten .
Doch, waarvan ik minder gehoord had en hetgeen mij meer

trof, waren de priesteresfen der ontucht, welke men in vele

der meest bezochte ftraten en fegen, hetzij voor de deur,
voor geopende ramen, of met eenige meerdere, fchoon toch
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zeer doorfchijnende zedigheid, achter halfgellotene glasgor .
dijnen, vond ten toon geileld . In den beginne ergerde mij
dit niet weinig ; ik vertneed, zoo veel ik kon, dergelijke
plaatfen, en fpoedde mij doorgaans zoo veel mogelijk, om
toefpraak en aanraking to ontgaan . Maar, de gewoonte
verftompte eenigermate dit gevoel ; de kwade zamenfprekingen deden er her hunne toe ; met der tijd kon ik de fchoonheld vooral derzulken , die eenigzins meer bedekt en van
verre hare ?ijlen affchoten, van harte bewonderen ; en eindelijk was er eene, die mijne verbeelding inderdaad boeide,
en her bloed fomtijds met verfnelde vaart door mijne aderen joeg.
Zij beyond zich, op den weg, then ik dagelijks ging,
voor bet raam van een klein huisje . Ik gevoelde, dat zij
telkens onweerftaanbaarder voor mij werd . Mijne lusten waren reeds met mijne goede beginfelen in onderhandeling getreden . Doch, de eerfte flap kost den welopgevoeden, onbedorven jongeling veel . Ik befloot eene laatfle poging to
doen, - mij geheel aan her gezigt der Sirene to onttrekken, door dezen weg to vermijden . Helaas! bet middel kwam
to Nat ; als her aangefchoten hers, voerde ik den pijl mede ;
en , met een kloppend hart , floeg ik , na dene week van
voiflandigheid, den ouden weg weer in, getroost, kon ik
den ftorm niet weerflaan, in 's Boozen naam, fchipbreuk
to lijden.
Daar de weg niet zeer breed was, kon 1k her voorwerp
mijner wenfchen niet zien, aleer ik mij ten naastenbij nevens
haar beyond . En mijn verfnelde tred volgde her vooruitloopend oog daartoe inderdaad ook to fpoedig . Ik wierp
dus op eens mijn' blik op bet raam . . . . dock verflijfde bijna
op dic gezigt . Her huis was van bewoner veranderd . Her
zijkamertje, waar de verleidelijke fchoone had gezeten, was
in een'' kielnen boekwinkel herfchapen . En , in plaats van
op bet rozengelaat en den lagchenden mond , fluitte mijn gezigt op een groot, opengeflagen boek, met bet opfcbrift
BIBLIA . Her was een groote Huisbijbel, juist zulk een ,- als
in onze woonkamer op den lesfenaar plagt to liggen , en
waaruit vader ons dagelijks voorlas .
Ik kan niet befchrijven, wat ik op dat oogenblik gewaarwerd . Mijne ganfche opvoeding in reinheid en tucht ; de
grondflag, waarop mijne geheele wijze van denken en gevoelen in die vroegere dagen rustte ; mijne ouders en hunne
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vermaningen flonden mij al to zamen voor oogen . En hoe
meer ik bij mijzelven over de zaak nadacht, hoe blijkbaarder mij dit geval als de item van God zelven en bet beftel
Zijner voorzienigheid voorkwam, om mij op den weg des

verderfs to ftuiten .
Ik heb deze gedachte ook nimmer opgegeven ; en zij is
gengegzaam geweest, om mij mijnen weg voor altijd to doen
zuiver houden . Een gelukkig huwelijk is mijne belooning

geworden . Toen mijne zonen de volwasfenheid naderden,
heb ik hun de ontmoeting verteld . En gelijk ik vertrouwen
mag, dat dit niet zonder gelukkig uitwerkfel bleef, zoo
heb ik eindelijk befloten , dezelve op deze wijze nog meer

bekend to doen worden . Moge bet, onder Gods zegen,
ftrekken, om ieder op den vinger Gods aan zijneti eigen levensweg opmerkzaam to maken en hem wijsheid to doen
leeren !

LETS UIT DE VROEGE JEUGD VAN DEN VERMAARDEN
SCHILDER WEST .

T

oen B E N J A M I N WEST ongeveer acht jaren oud was,
leide een troep zwervende Indianen hun zomerbezoek of to
Springfield (Penfylvanie), en fchepten veel behagen in de

ruwe fchetfen, welke de knaap vervaardigd had van vogelen,
vruchten en bloemen, daar velen der wilde llmerikanen
fmaak en kunde in zulke teekeningen vertoonen . Zij lieten
hem bet een en ander van bun eigen werk zien, en leerden

hem de roode en gele kleuren bereiden, waarmede zij hunne
wapenen verwden, waarbij zijne nioeder indigo voegde ; en
dus kwam hij in bet bezit van de drie hoofdkleuren . De
Indianen , een zoo fnedig jongsken niet onkundig willende
laten van hunne verdere kundigheden, onderwezen hem in
bet boogfchieten, waarin hij welhaast genoeg bedreven werd,
om vogels to vellen , welke zich op geene andere wijze lie-

ten naderen , om hem tot model to dienen . De toekomftige
Voorzitter der Britfche Akademie, les nemende in bet fchilderen en boogfchieten van eenen clam Cherokezen, ziedaar
een onderwerp , bet penfeel waardig !
De behoeften van WEST namen toe met zijne kennis. Hij
kon nu fchilderen , en hij had kleuren bekomen ; maar hoe
dezelve naar eisch to gebruiken of aan to leggen , was hem nog
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geheel vreemd. Een buurman onderrigtte hem, dat dit gefchiedde
met. penfeelen van kemelshaar ; maar, er waren geen kameelen
in

4xeriha, en dus nam hij zijne toevlugt tot de kat, ten

koste van wier rug en ftaart hij poogde in zijne behoefte to
voorzien . De kat was een lieveling, en de haveloosheid en
fchrale toeftand van Karen pels werd aan ziekte toegefchre-

ven, tot dat de bekentenis van den knaap de zaak opklaarde,
tot groot vermaak van den vader, die hem evenwel berispte,

doch meer in liefde dan in toorn . Er werd betere raad gefchaft . Zekere P E N N I N G T O N, een koopman , vond zoo
veel behagen in de fchetfen van zijnen neef E E N JA M I N,

dat hij hem eene doos met verwen en penfeelen zond , met
doek, voor den ezel toebereid , en zes prenten van G R E oL I N G.

WEST

plaatfte de doos op een' foel voor zijn

bed, en kon niet flapen . Met den dageraad fond hij op,
bragt doek en verwen naar de vliering, king de prenten op,

maakte eene palet gereed, en begon to kopijeren . Zoo ge-

heel was hij onder het beheer van deze foort van betoove-

ring, dat hij uit de fchool wegbleef, en heimelijk en onafgebroken gedurende verfcheidene dagen arbeidde, tot dat de
bezorgdheid des fchoolmeesters zijne moeder in zijn heiligdom voerde, met het voornemen om hem eens ter dege door
to halen . Maar hare gramfchap werd cerfond ontwapend,
toen zij zijn werk aanfchouwde . Hij had al fpoedig het
kopijdren vaarwel gezegd, en nit twee prenten gene fchilderij zamengefeld, een nieuw onderwerp of geval daarfel-

lende , en dezelve gekleurd met een overleg en ef_fekt , die
haar verbaasden . „ Zij kuste hem," zegt G A L T , die het
voorgevallene van W E S T zely' heeft , „ met vervoering van
teederheid, en beloofde hem, dat zij niet alleen zijne voorfpraak bij den vader zou zijn, wegens zijn eigendunkelijll
wegblijveu nit de fchool, maar ook bij den meester ." Zevenenzestig jaren daarna zag de befchrijver van zijn leven dit

fink in dezelfde zaal, waar zijne overheerlijke fchilderij,
C`hristus,erloochend, prijkte ; bij welke gelegenheid de fchilder

hem vefkiaarde, dat er in deze zijne eerfe kinderlijke proeve

trekken van kunstvinding aanwezig waren, welke hij , met
al zijtie verder verkregene kennis en ondervinding, niet in
faat • was geweest to overtreffen .
lets dergelijks words er van c A N O V A verhaald. Hij bezocht, namelijk, zijne geboorteplaats, nadat hiij den hoogfen
trap zijne roems had bereikt, bekeek oplettend de voort-

VAN DEN VERMAARDEN SCIIILDER WEST.

brengfels zijner jeugd , en zeide bedrukt :
gewandeld, maar niet geklommen !"

a Ik ben
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Daar, waar eens, in gadeloos roemrijken tijd,
De keur van Germaniens helden,
Des dwing'lands Vazal en zijn Gaulers ten fpijt ,
Zich wrekend en fraffend deed gelden,
Daar tuigt, bij Arbesfan, bet ftevig graniet,
Wat toen voor de vrijheid en 't regt is gefchied .
In 't eenzaam en heuv'lig en boschachtig oord ,
Staat daar, in de fchaduw van boomen,
Ben huisje, dat niet door zijn aanzien bekoort,
Ja naauwlijks door 't oog wordt vernomen,
Bewoond door een' dapperen grijzen foldaat,
Die waakzaam bet oog op 't gedenkteeken flaat.
En, wien was die zorge wet beter betrouwd,
Dan hem, die eens zelf, in dees ftreken,
Niet flechts de verbitterde worft'ling aanfchouwd
En 't bloed had zien vloeijen bij beken,
Maar ook, onder de eigen roemruchtige vaan,
Als dapp're had onder de dapp'ren geftaan ?
Op plekjes , aan grootfche herinnering rijk,
Ziet hij vaak bet fchitt'rend verleden Der zonne, die glanst door de dampen, gelijk Doorgl'inft'ren de nevels van 't heden ;
En, als hij de fikkels in 't koren ziet flaan,
Wijdt hij den gemaaid'en door 't zwaard nog een' traan .
Zij freden en vielen voor vrijheid en regt,
En vloekten de Ga.llifche zeden,
En wilden zelffandig, en niet meer als knecht,
Den bodem van Herman betreden ;
Nooit dachten ze, dat voor hun landaard eerlang
Welluidend zou zijn 't Marfeillaanfche gezang .
(*) De oorfprong van dit fukje iigt in bet verhaal, door
de nieuwsbladen medegedeeld , van bet bezoek der Monar .
chen, tijdens hun jongfe verblijf to Toplitz, bij den Invalide, met her bewaken van bovengernelden Gedenkfeenbelast .
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Weemoedig that hij zijne blikicen in 't rond,
Terwijl reeds de herfstwind de blMren

Doer dwarlen in 't luchtruim en jaagt langs den grond ,
Die 't heldengebeent' mag bewaren ;
En peinzend, hoe alles bier wisfelt en keert,

Aanfchouwt hij den fteen, die de dapp'ren vereert .
„ 0 !" zegt hij , „wie ooit, van zijn' oorfprong ontaard ,
„ Gekluisterd in fchand'lijke boeijen ,
„ De glorie ontfiere, in 't gefchiedboek bewaard,
„ De lauw'ren, die 't graf bier ombloeijen,
„ Nook fcheide ik , o helden ! nook van uw gebeent' ,
„ Dar haast met her mijne to zaam word' vereend

r'

Zoo fpreekt hij, en keert naar zijne eenzame kluis . . . .
Maar, welk een gerucht fchijnt to nad'ren?
't Is geenszins 't eentoonig en fomber geruisch
Der dorrende en vallende blad'ren ;
't Is rosfengetrappel - 't is wagengefpan -

'c Zijn posthorens - de omcrek wedrklinkt er reeds van .
War fchouwfpel ! bet zijn de Monarchen, die bier
In bedvaart de fchimmen vereeren,
Wier eerzuil, war glans ook bun fchedel omzwier',
Ze als parel der kroone waarderen ;
Zij nad'ren, als traden ze op heiligen grond,

Doorgloeid van 't beginfel, dat alien verbond .
Dar ziet hij, de grijze, de dapp're foldaat ;
Hij ziet bet met innige ontroering :
Wie fchetst zijn gevoel, en hoe 't harte hem flaar
Van hoogere en ed'le vervoering ?

De heerfchers, gewoon aan een prachtvolle zaal,
Begeeren van hem, in zijn huisje, een onthaal!
Zij treden er binnen ; zij eten zijn brood ;

Zij maken hem gastheer van Vorften!
En nooit was bun rust aan den maaltijd zoo groot,

Sinds dat zij de ftaatszorgen torschten ;
Maar nooit fpreidde ook bun diadeem op den troon
Een' !uister, als bier in dic ltu!pje, ten toon!

DE GEDENKSTEEN BIJ ARBESSAN .
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Het : ,, vivat Monarchen!" ontvloeide den mond
Des grijsaards, op 't mildfte befchonken .
Wij roepen 't hem na ; want hun innig verbond
Dekt zorgzaam de glimmende vonken,

Die, moest bet eens zijn , weer de vlam op doen gaan ,
Waarmede de volkeren vallen of flaan .

AAN MIJNEN VRIEND * * , BIJ DESZELFS VERTREK NAAR
BATAVIA .

V Taan niet, wanneer ge uw' blik op d'Oceaan laat rusten,

En baar op baar verfchijnt, doch even ras verzwindt,
Daar 't rollend golfgegolf u ftuwt naar verre kusten,
Dat onze vriendfchapsband zich even fnel ontbind'!

Een ligtgetuigde kiel, door wind en tij gedreven,
Were u de westerpoort van d'Indus in 'c gemoet ;
Toch blijft gij , dierbaar Vriend! in mijn gedachten leven,
A1 bruist ook tusfchen ons een breidellooze vloed .

Geen ruimte of tijd ontfnoert de hechtgeknoopte banden,
Geftrengeld in bet prilst van onzen jong'lingstijd,
Drukke ook mijn hand voor'claatst ligtdeuweaanHollandsflranden,
Nu gij 't gevaart' beftijgt, welks boeg den rug doorfnijdt

Der baren , om den koers door d'Oceaan to vinden
Naar Java's vruchtb'ren kreits , in 't dagaanbrengend Oost ,
Waar tamarindenloof u groet, voor eik of linden,
En 't gloeijend zolinevuur bet welig aardrijk roost .
Streef dan, ver over zee, 't gewenscht Jakatre tegen,
Waar Indiaan, Chinees, Maleijer, Neger woont ;
Oogst daar, voor noeste vlijt, een' ongedachten zegen,

Die mijnen wensch vervult en uwe hoop bekroont !
Zoo wij 't gevoel in ons door ontrouw nimmer krenken,
't Zij in des levens nacht ons vreugde of fmart verbeid' ,
Dan is de zee, mijn Vriend I wen we aan elkaar gedenken,

Geen klove, die, als 't graf, den dood van 't leven fcheidt .
's Lands vlag zal, 't blijft mijn bee, heur banen eens ontplooijen
Op 't vaartuig , dat u weer naar Hollands duinen voert ,
V66r de ouderdom ons hoofd met winterfneeuw zal tooijen,
Of 't alverflindend graf ons in zijn kluisters fnoert !
Zweef dan, bet oog op God, door ftormgeweld en golven!

Betrouw Hem, fchoon uw hoop in'c nijpendst wee verflaauwt !
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Zwerft ge op den Oceaan , van baren als bedolven,
Gij weet, Zijn fchepter reikt zoo ver de hemel blaauwt .
Streef dan, op Hem gerust, waar u de zee moog' fling'ren,
Het geurig Morgenland bemoedigd in 't gemoet 1
Neem aan dit jongst gefchenk ; 't moge u den Vriend herin'ren
Hem blijve uw vriendfchap bij ; u, dees zijn affcheidgroet !
,Imierdam,
29 Sept . 1835.

JOH 6 . HILMAN.

EENZAME KLAGT OVER MIJN CELIBAAT .

(*)

God ! wat is eens Priesters leven
Aaklig, treurig, fomber, ftil !
Is bet ongepaarde leven
Op deze aarde dan Uw wil ?
Neen! in Edens weelgen lusthof
Gaaft Gij Adam eene ga ,
Die hem freelde, die hem kuste,
Die hem troostte vroeg en fpA .
En moet ik verlaten blijven,
Olndat 1k Uw dienaar ben ?
Neen ! zij , die dit durven eifchen ,
Smoren deeds, Natuur ! uw item .
Waarom moesten fugge grijsaards ,
Zonder merg en zonder gloed,
Voor altijd bet lot beflisfen
Van den man met jeugdig bloed!
Moet ik dan een drift verzaken,
Die mijn oog toch feeds verraadt?
Moet mijn tong fchijnheilig liegen,
Als mijn hart voor liefde flaat ?
(*) Dit roerend beklag eens Priesters over zijnen ongehuwden faat , fchoon , naar wij vreezen , de fern eens roependen in de woestijn, ruimden wij volgaarne bet verzochte
plaatsje in . Redact .

EENZAME RLAGT OVER MIEN CELISAAT .

Alles , alles mint op de aarde,
Plant en kruid en dfer en mensch .
't Vischje, dat in 't water fpartelt,
Vindt bet voorwerp van zijn' wensch .
o! Zie ginds dat fuifmeel vl!egen
Op de vleug'len van den wind!
't Is bet zaad van plant of bloempje,
Dat voldoening zoekt en vindt .
Ook de worm gevoelt de liefde .
Zie , hoe 't diertje woelt en beeft
Bij bet nad'ren van zijn wijfje,
Dat naar zijne omhelzing freeft !
Hier kirt doffer om zijn duifje,
Dat hij onverhoeds verloor ;
Daar verkwijnt op 't eenzaam nestje
't Vinkje in 't lustig zingend koor
Vooglaar beg haar gaaiken neder
Diet bet listig warrend net ;
Niets geeft haar de vreugde weder,
Schoon zijzelv' zich vindt gered .
God! zou dan de beer der aarde
Wreed verdooven 't Godlijk vuur,
Dat in al Uw fchepf'len gloeide,
Van bet eerfe fcheppingsuur?
Neen! dat mag, dat kan niet wezen .
Ook de Priester, U gewijd,
Kan beminnen en U dienen,
Zonder frenge pligten frijd .
Geef, o God! dat voor verlichting
Eenmaal wijke 's nachtuils vlerk ,
Die, finds zeven vlugtende eeuwen,
Loodzwaar hing op Romes kerk!
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Waarom, wreed en dwaas, Uw' dienaar
't Eerlijk huwelijk ontzegd?
Wil hem, in Uw gunst, hergeven
Aller menfchen heilig regt !
God! hoe zou mijn ziel U loven,
Als ik, bij de lichte maan,
Aan de zijde van een gade
Uwe fchepping gi mogt flaan!
'k Zou haar op Uw' hemel wijzen,
Op de werken van Uw hand,
Die bet gansch heelal, door liefde,
Houdt in 't fchoonst en juist verband .
Zij zou mij de wrange zijde
Weer verzoeten van mijn' flaat ,
Ja mij de aard' ten hemel waken,
Tot mijn jongfle flonde flaat .
En , zoo zij me een kind mogt baren ,
Pand van reine huwlijksmin ,
God ! dan kende 't heil geen palen
In ons zalig huisgezin !
'k Zou mijn zoon of dochter leeren,
U, met flamelenden mond,
Voor de grootile weldaad danken,
Die Uw gunst den vader zond .
Ach ! verleen, die ons regeren,
God der liefde, een' milder zin!
Leid, Algoede, d'armen Priester
Eens den echtehemel in!

AAN DE KERKELIJKE SCHEURMAKERS ONZER DAGEN .

%Vat zaait ge, ontzinden! waar gij kunt, in Kerk en Staat?
Verkett'ring, oproer, twist, verbitt'ring, broederhaatI

