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Ziehier een kort verflag van en hier en daar eene enkele
aanmerking op deze Leerredenen !
I. Eene Inleiding tot de L ijdensprediking , volgens
I Korinth. I: 30: Uit Hem zit gij in Christus Jezüs , enz. opent den bundel. 10. Welke groote weldaden ons door Jezus van God gefchonken zijn; 2°. dat
wij niets meer,, maar ook niets minder behoeven ; 3°.
Klaar en 'eenvoudig.
aanfporing tot dankbaarheid.
II. Judas de Verrader. L u K. XXII: 47 en 48.
1 0 . Judas een voorwerp van mededoogen; 2°. Jezus, van
onze eerbiediging en liefde. Wij zeggen nog eens : klaar
en eenvoudig. Wij vergeleken met een' oogopffag Prof.
VAN DER H o E V E N'S predikatie over Judas, en meenden het verfchil van beider jaren in hunne hukken duidelijk op te merken — hier meer de dille, heldere beek;
daar de woelige , bruifende ; ílroèm. VA N D E R H 0EVE N bepaalt zich alleen bij Judas, en kiest zeker eene
treffende en voor de hand liggende zijde ter befchouwing. V A N D E R P A L M fchijnt ten deele zijn onderwerp uit het oog te verliezen. Doch dit is inderdaad
fchijn ; de tekst geeft het zoo aan de hand, en ook
z ijne toepasfing (die geheel de genade van Christus predikt) is treffend en gepast. V A N D E R H O E V E N
had dezen tekst niet , en dit reeds is genoeg , om het
verfchil van landpunt te verklaren. Beider gevoelen over
den ongelukkigen fchijnt niet kwalijk overeen te hemmen.
III. Jezus, aan het kruis gelasterd, ons voorbeeld.
Z P E T R. II: 21b. tot 24'. 1 0 . Jezus, gefcholden , niet
weder fcheldende ; 2°. een voorbeeld ter navolging ; 3°.
daardoor ten íterkfte gefpoord, dat Hij voor ons geleden
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lieeft. Er firaalde in Jezus' gedrag grootheid, w j fheid, liefde en godvruchtige onderwerping door; en dit
alles dient ons te meer tot een' fpoorflag , omdat Jezus
niet alleen geheel onfchuldig, maar daarenboven voor
ons leed. — Eene fchoone , ílichtelijke preek , die tot
een model over de (lof der be/potting kan dienen.
IV. Des mcnfc•hcn oor/pronkelij e fiat en be/emming. Gen. II: 15. 10. Hoe groot die beffemming
en zijne gunst bij God zij ; 20. gevolgen , tot bevestiging van het geloof en befluring van den wandel. Nie
zal de befclrijving , in het eerfte deel, zonder uit -mand
vermaak lezen. Ook het overige is belangrijk.-fteknd
Wat het geloof aangaat : „er is eenheid in den Bijbel ;
die zelfde inensch , voor welken God zijnen Zoon overgeeft, was van den beginne zijn uitverkoren." Wat
den wandel betreft: „ onze gezindheid omtrent God,
onze befchouwing van 's menfchen tegenwoordigen toe(land en de waardering van ons wezenlijk geluk worden
door de kennis van den cerffen flaat onzer fianiouders
ten beste geregeld." — Zoo wij iets op deze Leerrede
wilden aanmerken , het zou gebrek aan klimming , al te
groote gelijkmatigheid in het toepasfèlijk gedeelte zijn.
Alles is nog even helder,, geregeld en juist bij onzen
Nestor; ook ontbreekt het niet aan zach ten gloed; naar,
verbeelden wij het ons, of ontffaat er van tijd tot tijd
al meerdere bedaardheid in den gang zijner rede ?
Het flot is echter merkwaardig genoeg, vooral uit den
mond van een' zeventigjarigen grijsaard, die nimmer de
rede voor de eenige vertrouwde Godfpraak onder ons
hield , maar met zijn geheele hart (laag aan den Bijbel
hing. Ziehier een deel van hetzelve: ... „ Neen!
„ het waren niet de bekoorlijke dreven , de heldere
liroomen , de geurige vruchten , die het paradijs -ge;, luk van het eerfte menfchenpaar uitmaakten; het was
hunne onfchuld, hun omgang met God; het was,
„ omdat zij geene zonde kenden , omdat zij zich niet
„ voor zich zelven of voor God behoefden te fchamin.
„ Ook ons is geen ander wezenlijk geluk dan dit toe-
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„ gedacht , en er bloeit ook voor ons geen andere boom
„ des levens , dan waaraan de vrucht der geregtigheid

„ groeit ," enz. enz.
V. De waarborg der onvcrgankel jkheid van het
Christendom. II T I DI 0 T H . II: 19. Het is buiten
tegenfpraak het kenmerk eener goede leerrede , dat zij
tegen gebreken en dwalingen van den tijd gekant is , althans in zeker verband met tijd en plaats Plaat , en niet
als eene algemeene les van zedekunde of geloofsleer in de
lucht hangt. En wij gelooven deze onder de besten van
den bundel te moeten rekenen , waarbij het te zijner
plaatfe ook waarlijk niet aan hoogen gloed ontbreekt.
De zin der tekstwoorden zal zijn : De Heer kent alleen voor de znen , die af/laan van ongeregtigheid.
Na de verklaring, 1 0 . volgt 2°. het betoog van het
noodzakelijk verband tusfchen geloof en deugd; 3°. dat
het Christendom op dezen grondflag vasthaat. - o, Mogt
's mans ftem , de ílem der waarheid , door zoo vele ongoddelijke , ijdele roepers , als op nieuw de kerk ontrusten , gehoord worden ! Doch , helaas ! de meesten
hooren en nog veel meer verftraan niet.
VI. Jezus op zijn twaalfde jaar in den tempel te
jeruzalem. Lux. 1: 41 tot 52. 1°. Eenvoudige ver
waartoe de vermelding dezer bijzonderheid-klaring;2°.
ons ftrekkcn moet. — In de woorden: wat hebt gij
zouden wij inderdaad Gene zachte
ons dus gedaan
moederlijke berisping meenen te vinden — nog liever
misfchien eene berisping, die haar als op de lippen befierft , ziende hoe hij daar bezig is. Na de allezins
korte en gepaste toelichting , maakt v A N DE R P AL M
eenige toepasfelijke aanmerkingen, a omtrent Lukas als
gefchiedfchrijver, b omtrent het karakter en de groot heid van Jezus. De allereerfte, omtrent de vele valfehe
verhalen van Jezus' kindschheid, is bijzonder belangrijk.
Ook zouden wij gaarne dat gedeelte afl'chrijven , waarin
de woorden voorkomen : „ Houdt het niet voor í'ich„ ting , aan enkele woorden en klanken te blijven han „ gen, die duistere gewaarwordingen en onvruchtbare
A2
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„ befpiegelingen in u doen oprijzen. Kent den fchat van
, Gods Woord in zijne eigenlijke en wezenlijke waarde;.
en merkt er in op die fporen van ondoorgrondelijke,
boven al ons begrip verheven wijsheid en liefde in
„ alle hare beftellingen , wier befchouwing uwe bezig„ beid , en wier helder inzigt uwe zaligheid in den he„ mel zal uitmaken !"
VII. Het gedrag, hetwelk den wizen betaamt b ij hei
drukken van den nood, en bij de uitredding uit denzelven. Pf. CVII: 43. Na dit fchoone dichtftuk eerst
beider in het licht gefteld te hebben , toont de Prediker
ten andere de betamelijkheid van bidden in en danken na
den, verwonnen , nood, en past dit bijzonder toe, of
liever dringt het, met de woorden van den tekst, bij
zoo velen aan, als toen pas uit den veldtogt tegen de
Belgen of zelve veilig waren teruggekeerd , Of de hunnen zoodanig weder hadden •gezien. — Zeker niet de
miníte uit den bundel!
VIII. De waardi van een wel doorgebragt leven.
I S A M. XXV: la. In de inleiding fpreekt de Hoogleeraar over zijne korteling verfiorvene ambtgenooten ,
VAN VOORST en SURINGAR, in eene korte maar
fchoone loffpraak. Na het gebed , behandelt hij den
tekst, ten aanzien van deszelfs verband en inhoud.
Waarna hij, 10. in een beknopt overzigt over Samuël's
gefchiedenis , het voorbeeld doet zien van een wèl doorgebragt leven ; om 2°. daarna en ten befluite zijne hoor
leiden van zulk een leven aan te fporen,-derstoh
en de waardij van hetzelve te doen
belang
het
hun
door
gevoelen. Wij hebben voor het laatfte niet dan goed
Doch, hoe geleidelijk ook Samuël's-keuringda.
geschiedenis hier worde voorgefteld , en hoe fchoon daar
alles luide , — zegt de Prof. hier niet eenigzins te weinig, en daar te veel ? Ware de aanmerking niet gepast
geweest, dat het regterambt onder de Israëlieten met den
tijd eenigzins van natuur fchijnt veranderd te zijn , en
meer eene burgerlijke betrekking geworden te wezen , om
regt te fpreken tusfchen den man en zijnen naasten; iets,
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dat vroeger meer aan de Oudflen en Vorílen in eiken
ftam (niet zoo zeer aan den Hoogepriester, naar het
ons voorkomt) was verbleven ; en dat hierdoor de (ware
of ingebeelde) behoefte aan een' Koning als voorbereid was ? En wat de geleerde man van de Profeten
zegt, is dat genoegzaam bekend en zeker? Zoo-fcholen
ja, dan , zouden wij meenen , is het gezegde wederom
niet geheel voldoende , maar behoorde er iets van het
algemeene denkbeeld van Profeet gezegd te zijn, ten
einde hetgeen in de bedoelde fcholen geleerd werd met
het ambt en de verrigtingen der bekende Godsmannen
overeen te brengen. Althans , hetzij wij hierin dwalen
of regt hebben , ligt vindt de fchrandere Leeraar , zoo
hij dit lezen mogt , gelegenheid , om , ongezocht en ongenoemd , te meer licht over de zaak voor het Publiek
te verfpreiden.
IX. Het jammerljke der verkeerde uitlegging en ivillekeurige toepasfing van plaatfen der H. Schrift.
M A T T H. IV: 5-7. Eerst geeft VAN DER PAL I!
als 't ware de historifche verklaring, om dan 10. over
de kenmerken der gegispte behandeling, 2°. over het
jammerlijke en verderfelijke daarvan te fpreken, en 3°.
tot hooge waardering en gemoedelijke beoefening enz.
aan te fporen. Wij gaven vroeger te kennen, dat onze
Redenaar de teekenen des tijds niet uit het oog verliest.
Dit link is er een nieuw en heerlijk blijk van. Er ligt
zelfs iets fcherps in, om juist den Duivel tot affchrikkend voorbeeld te flehen. Trouwens , de waarheid van het hier beweerde loopt, in allen opzigte,
dermate in liet oog , dat men niet te flerk fchijnt te
kunnen fpreken. Het eenige, dunkt ons, wat hier kan
tegengeworpen worden, is, dat b. v. ook Apostel Paulus
zich niet altijd van een gebruik der H. Schrift fchijnt
te onthouden, dat meer op toevallige overeenkomifen, dan
wel op wezenlijke gepastheid voor het oogmerk berust.
Doch, het fchijnt ons toe, tot zulk eene Schriftverklaring , als v A N DER P A LM Wil , mede te behooren ,
dat men dit niet verbloeme. De inhoud des Bijbels is
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Goddelijke waarheid; de vorm is menfchelijk , wel van
groote verdienfte , maar,, wat althans het werk van
bloote menfchen heeten mag , niet zonder gebreken ,
vooral zulke , als aan tijd en toeftand behooren. Wij
zijn Beene Mahomedanen , die den Koran als allezins
volmaakt befchouwen. ' Of, houdt het iemand daarvoor,
dat Paulus ook te dezen niet dwalen kon , dan voorzeker bezat hij een licht , dat wij geheel niet bezitten.
Oordeelkundige befchouwing en verklaring alleen kan ons
den waren zin , de bedoeling eener plaats , en hare gepastheid tot eenig bewijs , doen kennen.
X. De groote waarde van de regte kennis en beoefening der Goddeljke Openbaring. II T I M o T IL III: 15.
Geene eigenlijk gezegde inleiding , maar toelichting van
den tekst alleen opent deze leerrede, in welke 1 0 . de
groote waardij der H. Schriften, 2°. de voortreffelijkheid
van derzelver regte beoefening , 3°. het onverantwoorde
vrucht van de-lijkedrvwaozng,4.dehil
regte kennis wordt in het licht gelleld. Blijkbaar is het
eerlte hier liet voornaam fle , dc bron , waaruit de andere
deelen als zoo vele beken vloeijen. IIier is dan zeker
ook de grootfte volheid en warmte van gedachten; fchoon
deze, onderíchcidenlijk gewijzigd , hier en daar toch
treffeiid terugkeeren. Trouwens , wie zou over den Bij
zijne regte beoefening, dc hooge waarde en voor -beln
beter kunnen fpreken , dan deze-trefïlijkhdszvn,
welfprckende Bijbeltolk , die zijn zeventigjarig leven meest
in de beoefening , grondige beoefening , en mededeeling deszelven aan anderen , bcficcddc ? Men leze en
oordecle !
Wij be{luiten ons verflag met dank en bewondering.
Moge de voortreffelijke Man nog lang leven en gezond
dien helderen geest en al de uitmuntende gaven-heid,
bezitten , welke hein , wij aarzelen niet liet te zeggen ,
tot een' zegen van onzen tijd maken ! Moge zijn ta
ook dezulken aantrekken en bocijen , die ter regter-lent
of ter flinker zijde van de waarheid afwijken , ongeloovigen en bijgeloovigen , onverfchilligen en dweepzieken !
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Moge hij fleeds velen voor de waarheid en voor de eeuwigheid behouden
Akadcmifchc Voorlezingen over het nut en de belang
vergeld king van het Grieksch,-rijkhedgamtfc
het Latin en de Germaanfche tongvallen met het
Sanskrit. Door Ii. A. x A M A K E R. Te Leyden , bij
C. C. van der Hoek. 1835. In gr. 8vo. 295 Ijl.
f3-:

M

et een weemoedig gevoel nemen wij dit boek ter beoordeeling in handen. De Schrijver daarvan was een
dier zeldzame mannen, welke met het gelukkigst geheugen eene hooge mate van fchranderheid en fcherpzinnib
heid en eene ijzeren vlijt en onverzadelijken weetlust ver
een man, die niet alleen voor de beoefening -enigd;,
maar ook voor de uitbreiding der wetenfchap als geboren fchecn ; die reeds op het gebied der taal- en letterkunde de belangrijkfle veroveringen had gedaan , en
wiens naam ons Vaderland tot in Buslands hoofdflad
toe , waar hij de gewigtigflc wctcntchappelijke betrek
aangeknoopt , tot eert vertlrekte. En hij —-kingehad
is ons voor deze wereld ontrukt! Op het punt van tot
zijnen belangrijken post aan Leydens Iloogefchool weder
te keeren , ílortte hij , acht dagen na zijne Echtgenoote ,
in het graf, en liet zeven wetzen achter! I-Iet is , na
zoo vele verliezen van mannen in den bloei buns levens,
die hollands Iloogefchool binnen een aantal jaren getroffen hebben , geen der geringilen. Behalve zijne ver
geleerdheid, die fchier alle de talen van Europa-bazend
en die van het Westelijk Izië en Indië omvatte, die
daarbij den gelbedlen omvang der Ge chiedenis , niet alleen van het Oosten tot in kleine bijzonderheden , maar
ook van'Europa, der Aardrijks- en Letterkunde voegde,
was ti A Nr A n E it ook de vriend en vader van alle fludeuten , die toonden ijver en liefde voor de cwrctenichap
te bezitten. Voor dezen was geen tijd hem te lang of
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te kostbaar,, om hen op den weg te helpen , hun uit
den onuitputtelijken voorraad zijner wetenfchap het noodige bij te zetten, hen aan te moedigen, hen op de doornenpaden , die het gebied der taálkunde oplevert , als bij
de hand te geleiden, en tot voortreffelijke Geleerden in
de Oosterfche letteren op te voeren. Dit alles behoeft
geen betoog; de fprekende bewijzen daarvan zijn op onze
Hooge- en Doorluchtige fcholen voorhanden ; maar het
is den Schrijver van dit Artikel , die het geluk heeft gehad den Overledene meermalen te ontmoeten , eene be
hoefte , om die genen, welke zich 1.1 A M A K E R als eenen
ftroeven kamer-Geleerde zouden voorftellen , te verzekeren, dat zijn omgang voor allen , die over iets meer dan
over mooi we @r , fladsnieuws of kaartenblaadjes wenschten te fpreken, een waar genot was; dat men, met hem
over Gefchiedenis , oude en nieuwe Letterkunde (zelfs
over de Romans van W A L T E R s c o T T) (prekende ,
altijd zeker was , iets te zullen leeren ; dat hij veel,
gaarne en goed (prak, en dat ook de gebeurtenisfen van
den dag hem - gelegenheid gaven tot de fchranderíle faaten gefchiedkundige opmerkingen en vergelijkingen. De
boog was echter niet altijd gefpannen ; hij wist ook met
vrolijke fcherts zijne gefprekken te kruiden. Dit gaf hem
dan nieuwen lust tot den arbeid , waarin hij meer ver
dan een gewoon mensch zich kan voorf'ellen.-rigte,
Maar,, hij beflaat niet meer voor ons ; zijn geest zweeft
thans in hoogere kringen ! Mogt hetgeen hij ons nagelaten
heeft ons tot voordeel veriirekken , en wogt zijn voor
meer zulke onvermoeide beoefenaars der wetenfchap-beld
kweeken !
Behalve de talen , waarop hij zich ambtshalve moest
toeleggen, (waaronder men ook, des noods , liet Perzisch
zou kunnen betrekken) waren er voornamelijk twee.,
die in 't bijzonder zijne aandacht boeiden , het Phenicisch of Punisch en het Sanskrit. Voor de eerfle
taal heeft hij in de verklaring van twee Karthaagfche
Monumenten, en in het Phenicifehe Mengehverk , niet
weinig verrigt. In latere jaren leide hij zich bijna uit-
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fluitend (buiten zijne ambtsverrigtingen) op het Sanskrit
toe. En in dit opzigt is, wat de wetenfchap aangaat,
zijn dood vooral te betreuren. Hij toch is , voor zoo
verre wij weten, de eenige, die zich hier te lande heeft
toegelegd op deze allerbelangrijkíte taal , welke , in Engeland en Duitschland , een' w. J O N E s, de w I LSONS, de BOPPS, de SCHLEGELS en een aantal
andere Geleerden tot de verbazendíle refultaten geleid
heeft. H AMA K E R was hier alléén de Reprefentant
van Hollands letterhelden. Wie zal zijne plaats ver
-vange?
Het is ondertusfchen gelukkig, dat wij ten mince nog
een gedenkiluk van zijne íludiën in dit vak bezitten,
hetwelk tevens een gedenktluk is van die onbegrijpelijke
algemeene taalgeleerdheid en gave van gelukkige vergelijking , hem zoo bijzonder eigen. Het zijn de voor ons.
liggende acht lkadeynifche hoorlezingen , openlijk te
Leyden voor eene groote fchaar,, niet alleen van ftudenten , maar ook van aanzienlijke hoorders van allerlei íland
en jaren gehouden , en die , naar wij van goeder hand
weten , in weerwil van het afgetrokken onderwerp , tot
op het laatfile toe zeer getrouw bezocht werden. Het
oogmerk daarvan is , onze landgenooten opmerkzaam te
maken op de groote uitkomften , die de beoefening der
Oud -Indifche of Sanskritfche fpraak ook voor de klas
en Teutonifche taalstudie oplevert. Reeds F. S C H L E--fiek
GEL begon dit vóór 27 jaren, in zijn werkje : Ueber
die Sprache und Weisheit der Indiër, aan te toonen : hij
voerde een aantal Indi/che woorden aan , die bijna dezelfde zijn in het Grieksch, Latin, Hoog- en Neder
en ging zelfs tot in de leer der taalwortels. Na--duitsch,
derhand heeft zijn broeder A U G US T WIL HE L M, te
Bonn, door het oprigten eener Indi/che drukpers en door
het uitgeven van Sanskritfche werken , ook veel gedaan.
Doch hun allen ontbrak nog eene fchakel in de keten der
Indo - Germaanfche talen , het Nederduitsch , dat hun
niet , of althans niet in deszelfs veredelden vorm , het
Hollandich, bekend was. H A M A K E R heeft dit ge-
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voeld , en zegt in de Opdragt : „ Gij ziet , wat onze
„ moedertaal mij geleverd heeft. U , die met liet IIol„ landsch zoo hoog loopt, en het in al zijnen rijkdom en
„ oorfpronkelijkheid doorziet, behoef ik wel niet te zeg
gen, van welk een onberekenbaar nut het mij is in mijne-,
„ nalporingen. De Duitfchers , 'die er zoo dikwerf den
neus voor optrekken, moesten het eens weten ! Zij
moesten maar half kunnen gisfen , hoe onmisbaar dat
hulpmiddel is tot ontdekking van de gehe;men der
„ taal ! Geloof mij, alle de Linguisten kwamen, ag„ mine facto , den Rhijn afzakken, om het Ilollandsch,
„ dat ze, bij gebrek aan goede elementaire boeken , in
hun land nooit leeren zullen, op zijn' eigen grond en
„ bodem te beoefenen !"
Deze Opdragt is aan des Schrijvers Boezemvriend,
den Iloogleeraar G E E L , gerigt. Het is een fchoon gedenkteeken van beider beproefde dertigjarig; vriend
Ook in de laatife dagen des Overledenen heeft-fchap.
deze vriendfchapstrouw zich, naar wij vernemen , tot
den einde toe niet verloochend. Het heeft ons in deze
Opdragt (waarin de Taalkenner zich voor het overige
evenzeer doet zien als de Vriend) waarlijk ontroerd, te
zien, dat H A M A K E R als 't ware een voorgevoel moet
gehad hebben, dat hem iets boven het hoofd hing, daar
hij , bij gelegenheid der verdediging van de bijgevoegde
Noten , die hij niet tot eene nadere gelegenheid had willen befparen, zegt : „Ik houd niet van dat tevnporiferen,
„ waaraan men hier te lande , helaas ! publico en pri„ vatim nog al hecht , zonder er iets mede te winnen ,
„ en met gevaar van veel te verliezen. Ik zou ligt in het
„ laatfLe geval kunnen verkeeren ; want wie is er , bij
„ de braoshcid des rnenfchelJkcn levens , genoegzaam
„ verzekerd , dat h ij eene nadere gelcgenlieid zal vin„ den , om iets nuttigs te zeggen of te doen ?"
Doch komen wij tot het onderwerp zelve. In dc ceafe
Voorlezing worden de grenzen diens taalilauls , welken
men, bij gemis van een ander woord, gewoon is Indo
te noemen, voorgedragen, benevens deszelfs-Germansch
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oorfprong en verfpreiding naar 't Westen. Immers
men vindt Bene treffende overeenkomst tusfchen de OudIndifche , Perzifche, (Zend , Palvi en Par/i) Griek
Lat niche, Teutonifche en Slavonifche talen. Zelfs-fche,
zelfs het Celtisch en Kymrisch (OudLitthauwsch,
het
Britsch) heeft daarmede eenige, fclioon flaauwere, overeenkomst , hetwelk men waarfchijnlijk aan de vroegere
verwijdering dier volken van den hoofdlam moet toefchrijven. Niets belet ons, fchijnt het, om deze zoo blijk
familie van talen , waartoe men ook waarfchijnlijk-bare
het Ilongaarsch en Wallachisch kan brengen, de Japhetifche te noemen ; gelijk men het Hebrecuwsch, Arabisch,
Chaldeeuwsch en drameesch van den ouderen broeder del)
.Semitifehen taalllammi noemt. Immers in dat onfchatbare
gedenl fluk voor de aloude volksaffiamming, Gene/is X,
zien wij in de vier eerde verzen juist alle die ftamvaders.
uitgedrukt, van welke, naar de waarfchijnlijkíle opvatting,
(die zelfs H A nr A K E ii, althans ten aanzien van G o M E R,
ME S E C H en T U B A L, erkent) de Kymren of Cimbren
en daarmede verwante selten, de Scythen , de Mee/en
de Grieken , en de bewoners der ftreken aan de Zwarte
Zee, door welke de togt van alle die volken ging, volgens hunne taal , tot Cdnen flan behooren. Een nieuw
bewijs voor de waarheid der Bijbelfche oorkonden. Of
de voorzaten van alle die volken juist in Sogdiana, tusfchen den Oxus en den Jaxartes, gewoond hebben, gelijk
H A M A K E R denkt, en aldaar dan ook die oorfpronkelijke taal hebben gefproken, waarvan alle de genoemde
zouden aff'amnien, zullen wij daarlaten.
Thans moeten wij de taalvergelijkingen zelve, die met
de tweede Voorlezing een' aanvang nemen, befchouwen.
Wij doen zulks met cenige huivering, daar ons de taal
zelve, waarop de Spreker alles thuisbrengt, onbekend is,
en er hier zulk een verbazende rijkdom gevonden wordt,
dat eerie regelmatige ontleding van het werk binnen de
gewone perken eener Recenfie ondoenlijk is. Mogt de
waardige Schrijver nog leven, opdat wij onze bedenkingen bcfcheiden aan zijn oordeel konden onderwerpen !
,
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Doch, dit is ons niet vergund. Wij beginnen dus met
te zeggen, dat wij met bewondering gezien hebben, hoe
hij Sanskritfche, Perzifche, Griekfche en Latijnfthe wortels (ook zelfs verouderde vormen) met Franfche, h oog en Nederduitfche , Engelfche , Deenfche , Zweedfche en
Ijslandfche z66 vergelijkt, dat men daarin eene grondige,
tot kleine taalkundige bijzonderheden afdalende kennis befpeurt. (Minder is dit met de Slavoni/che talen het geval: met kennis aan het Celtisch of Kymbrisch pronkt de
Schrijver niet; van laatstgemelde vinden wij Hechts eene enkele afleiding van het GrtekfcheLYGDAMIS.) Maar, evenzeer als wij 's mans verbazingwekkende geleerdheid en
fomtijds fchranderheid in de afleiding bewonderen, evenzeer
erkennen wij rondelijk , dat ons meermalen zeer gewaagde
en gedwongene flellingen en afleidingen zijn voorgekomen,
die den toets van een gezond oordeel geenszins kunnen doorflaan, waar bij zich door de zucht, om alles op het: Sanskrit
thuis te brengen , tot overeenbrenging der heterogeenfle
denkbeelden heeft laten verleiden. Hij begint met het
voornaamwoord. Dat des derden perfoons is, volgens hem,
het oudite en oorfpronkelijkfte , was in zijne oudfle gedaante flechts een enkele natuurkreet, en kan, als onbepaald
voornaamwoord, op den eerften en tweeden perfoon , op
het enkel- en meervoud, ja op alle geflachten, door het gebruik toegepast worden. De voornaamwoorden flaan in
naauwe betrekking tot de getalwoorden , (in het Sanskrit
eka, dwi, tri, tfchatur, pantfchan, fchasch, faptan,
aschtan , nawan en dazan) waarvan de, overeenkomst
met onze , de
Latijnfche en Fran/eke getalmerken in 't 'oog loopen. Dit eka nu komt met het Lat.
ego, het Hoogd. ich en het Holl. ik overeen, gelijk dwi,
Lat. duo, Fr. deux, Eng. two, Holl. twee, met tu en du,
tri met het Lat. tres, ter; gelijk ons drie, derde, met het
Hoogd. der overeenkomt. Van der ontflaat, met weglating
der eeríle lettergreep er , het perfoonlijk voornaamwoord
van den derden perfoon. Iii in het Ind. is ons pronom
wij. Voorts wordt nog zeer vernuftig de wijde omvang
aangetoond van het Saaakr. woord Buna , eigenfchap ,

Crick/eke,
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hetwelk in het Perzisch reeds gelacht wordt, en van
waar ons kunne , het Griek/che gune , het Latijnfche
gons , voorts kind en allerlei andere woorden afflammen,
die tot het geflacht betrekking hebben , en daaronder
insgelijks ons hoen, haan, hen, enz. Zadeh heet in
het Perzisch ook zoon, geflacht , foort , en komt dus
met zaad, afkomst , overeen, b. v. In uwen zade zul.
]en alle geflachten der .darde gezegend worden.
In de derde Voorlezing wordt het naamtivoord befchouwd.
Het is ons niet mogelijk, hier den Schrijver te volgen ,
en wij hebben hier niet die treffende gelijkvormigheid
gevonden , die ons in de vorige les meermalen verraste.
Voor hoorders of lezers, die niet met alle de fijnheden
der oude talen bekend zijn , is deze Voorlezing zwaar
te verstaan. Het Sanskritfche naamwoord heeft eenen
dualis, gelijk bij de Grieken, en acht naamvallen. Merkwaardig is de overeenkomst van den vergelijkenden trap,
taras, tara, tararn, met het Grieksch, gelijk die van den
overtreffenden , tamas , taman, tamam , met het Latiin
(timus), en ischtas weder met het Grieksch (istos),
der Gothifchen en Engel/ehen ist en est. Bij de vergelijking van maha in 't Sanskrit en meh of mih in 't Perzisch voor groot met andere talen, verwonderde het offs,
dat daarbij het Griekfche megas, het Latijnfche magnus
en het oud-Hoogduitfche michel, dat men nog in het
Nibelungen - lied vindt, niet opgenoemd worden. De
wortel van ons beter, goed, en van ons woord baat „
vindt men in het Perzi/che be/i.
In het werkwoord (het onderwerp der vierde Voorlezing) heeft het Sanskrit tien vervoegingen, en ieder werk
heeft tien tijde-n. Het denkbeeld van zin is te-word
afgetrokken., om onmiddellijk in de taal opgenomen te
zijn; het wordt afgeleid van wonen, (even als bij de
Franfchen , zoo als H A MA K E R had kunnen aanmeren, in demeurer) gaan of zich bewegen (Sanskr. tivi);
van daar bios en vita , in 't. Fr. vie, en leven, gelijk in
het Perz. zayendeh, levend; van daar ons zijnde. (De
Schrijver had hier ook nog het zén der Grieken, leven,
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overeenkomende met ons zijn, kunnen bijvoegern.) Ook
het denkbeeld eten ging in z jn over, blijkens het Latin
en Hoogduitsch (! !) Ook hier zijn de verdere redeneringen van H A bt A K £ R , die in vele bijzonderheden
loopen , voor geene ontleding vatbaar. Eene treffende
overeenkomst der Sanskritfche en Griekfche verbuiging
levert de Jloristus fecundus der laatfle, vergeleken met liet
Sanskr. atupam, atupas, at//pat, atupalvas ; at,'rpatam,
atupataarn ; atupama , atz pate , atupan. Hier is alles
volmaakt gelijk , mits men de beide a in e en o verandere.
De v fde Voorlezing handelt over de welluidendheid.
Hier komen de beide van het Sanskrit afgeleide dialek ten, het Pa/ill en het Prákrit , of de taal der vrouwen , als zachter en woeker , , te pas , en hebben ook
op andere verwante talen invloed gehad. Het woord
pitri (vader) is in de verwante dialekten pater, father , fathi en vader geworden, en met den Griek
naam van Heer, gemaal, den Lattnfchen naam-fchen
van j u P i T E R, den Perzifchen van Koning, den Gothifchen van gebieder, den Friefchen (fdd) van voogd en
befluurder verwant. In het Perzisch , gelijk in de Diät/ehe tongvallen, zijn de lange woorden van het Sanskrit
merkelijk verkort en afgeílepen , hetwelk daaraan eene
Duftfehe kleur geeft; terwijl ook de onbepaalde wijze
der werkwoorden altijd op en uitgaat , zoo als bij ons.
Hoezeer komt b. v. het woord waberten niet ons bevesten , afrakhian niet ons opriglen overeen ! Een aantal
andere treffende woordovereenkomílen vinden wij op bi.
113 , 114 , in bet Perz. naam , rang , f tdk , (/laak)
lágh , laasch , (gering , laasje) khurd, (kort) kleur=
ter , (kleiner) enz. Maar wanneer nu de Spreker in
het woord elephas der Grieken ons help/thud wil vinden, (overeenkomende met het hastin of handig der
Indianen) dan bewonderen wij wel zijne vindiFigskracht,
maar kunnen ons toch niet van een' glimlach onthouden
over den Nederlander, die bij de Grieken de woorden
helpen en hand vindt , te nicer , daar de ph bij de Grieken eene enkele letter is. Belangrijk voor de hier behandelde taalvergelijking is de trapswijze vokaalverulcr-
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king bij de Indiërs, namelijk der i en u (oe) in c en
o, welke men grrna, en van deze weder in ai en art,
(ou) die men wvriddhi noemt , en waardoor de zin der
woorden eenigzins veranderd wordt. Ook in de verwante talen heeft men daarvan , gelijk II A M A K E R
toont , ontelbare voorbeelden , b. v. in ons voet , poot
en bout. In vcrfèhillcnde dialekten klinkt , volgens dezen regel, ook fomtijds hetzelfde woord anders , gelijk
zuur Holl. fore Eng. fauer Voogd.
' In de zesde en zevende Voorlezing wordt de moeijelijke leer der wortelvormen en der woordafleiding behandeld. Onze Schrijver waarfchuwt daarbij zoo wel voor
de eenzijdigheid der Indifche als der Crick/eke grammatici , die de zaak flechts uit hun oogpunt befchouwen ,
terwijl men zoo veel mogelijk het geheel der Indo -Gerrnaanfche talen omvatten moet. Alles is hier in 't Sanskrit van enkele klinkers uitgegaan, die doorgaans aan
Godheden waren toegewijd. Beweging en voortgang waren de beginfelen van verdere ontwikkeling: men werkte
vooral door het tegenwoordige deelwoord of de bijvoeging van nt , of ook wel met weglating der it, en ve •zachting der t in d op het flirt. Vanhier vele voorzetfels , die h. v. nog in ons onaffchcidclijk voorzetfel out
en on overig zijn (I Ioogd. yin, ent en ohne) en het Lat.
voegwoord Pet. Maar de grondwoorden nemen ook de
aspiratie aan , door de keel (h) , de lippen (v) en de
tong (s). I Iiervan geeft (gelijk fr A M A K E R had kunnen aanmerken) de s voor het oud -Drzitfche woord axt
(ftrijdbijl) dat zelfde veranderde woord faxt , waar
naam Sakfers afkomliig is , een voorbeeld.-vande
Dit, met de korte en lange klinkers en de boven
vermenigvuldigd , geeft reeds-genomdvkalrfcig
met het overige zesenvijftig wortelwoorden. Bovendien kunnen de h zich nog in k, de it in p, de s
in t (men denke flechts aan es/en en eten in 't Hoogd.
en Holl.) verharden. Eene tweede klasfe van woorden
wordt uit de vorige door bijvoeging van een' of twee
flot-medeklinkers geboren. Hier verliest zich,. onzes ach
, II A nI A K E R te veel op het veld der gisfingen ,-tens
,

,

-

.

I6 11. A. HAMAKER
waar hij b. v. zien, ontdekken , wieden wonden , voeten,
wizen, binden, vatten en verwonderen, volgens Indifche wortels , voor woorden van denzelfden wortelklank
houdt, en iets verder ook (bl. 168) wagen „ waken ,
waggelen, vaag. HAMAKER vindt in die allen het
denkbeeld van beweging weder: maar zou dit zoo zeer
algemeene denkbeeld onmiddellijk alle die zoo uiteenloopende beteekenisfen hebben voortgebragt ? (Men zie ook
bl. 170 en very.) Over 't algemeen fchijnt ons hier te
veel uit het denkbeeld van beweging te zijn afgeleid;
iets , dat met den aard des Indifchen volks niet al te best
fchijnt te ftrooken. Schalk zou, (volgens bl. 173) naar
een Indisch wortelwoord, oorfpronkeliik tevens knecht
en bedrieger beteekend hebben; iets , 't welk wij zeer
in twijfel trekken ; althans het oude woord God/chalk,
dienaar Gods, fchijnt daartegen te pleiten : ook was een
Mar/chalk wel geen gemeene paardenknecht. Eerst later is , door de listen en (treken der bedienden, dit
woord in minachting gekomen. Daarentegen vinden wij
de afleiding van fchelm van het Ind. dfchelma , deugniet , zeer belangrijk. Onder de gedwongene afleidingen
behoort , onzes inziens , die van uitjirekken , waarvan
het denkbeeld van (mart aandoen en (mart lijden , en
wenfchen , in den zin van verlangen, d. i. zich verlengen, reikhalzend uitzien , zouden afkomen. Naar
ons begrip is uitflrekken eer met rust verwant. Doch
wij moeten ons bekorten.
In de achtfle of laatte Voorlezing behandelt HAM AK E R de leer der zoogenaamde fufaxen , d., i. woorden ,
die zich aan de wortels of afgeleide woorden aanfluiten,
en derzelver beteekenis wijzigen. Hier kunnen wij den
Schrijver allerminst volgen, daar hij hier vooral de vreemde talen behandelt, dus voor ons groote Publiek minder belangrijk wordt , en ook , naar ons denkbeeld,
zijner verbeeldingskracht te zeer den ruimen teugel viert.
Hoe is het mogelijk, in ons eenvoudig voorzetfel van
het woord vriend te vinden, zoodat de echtgenoot van
de vrouw niet hetzelfde zou zijn als der vrouw,, maar
vriend der vrouw P Vraagt men nu, waarom er dan
,
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niet f!aar van der vrouw, zoo is het antwoord, (in de
Noten) dat de cafus- vormen in vele dialekten vernietigd
zin, en dat men oudt ijds buiten ttiv ijfel van der vrouw
gezegd heeft. Hoe kan men zoo iets zonder eenig ge
uit de Oudheid, alleen op de Ilypothiefe eener zeer-zag
betwistbare afleiding uit het Decnsch, aannemen ! Iuimers van komt ook voor in de uitdrukking , de vijand
van den Staat, en is er die nu de vriend van ? Ulan ,
zeef, maagyen , wand, mand , en het Hoogd. Mond
(maan) , mes en midden zouden allen eene affnijding
beteekenen. (Mond is niet het oorfpronkelijke Hoogd.
woord ; dit was Mane, blijkens het Nibelungen - lied ,
waarvan het latere Mond dus de wriddhi is.) Waarom
moet dat woord de halve maan beteekenen ?
Onder de flanteekeningen zijn er zeer belangrijke, zoo
als over den oorfprong van het woord Sanskrit , over
de Trojaanfche namen ; P R IA M Us, P A R I S beteekenen
bevallig, bemind, in het Indisch, en komen overeen met
het thans in onze Letterkunde bekende Perzifche Peri ,
van waar de moeder van A R T A X E R X E S II en c YRUS PARISATIS (PERIs dochter) heette. I)e
Dardaniërs , die men in het woord Tartan in den Bijbel , aan den Archipel, aan den Donau en aan de grenzen tusfchen As(yrië en Medië vindt, waren waarfchijnlijk - deurwaarders (letterlijk deurmenfchen of grensirachters). Volgens de opvatting van x A M A h z R heeft
E z E c H I ë t. reeds van de Rusten gefproken. (Hoofdfa.
XXXVIII vs. 3. Ook V A N D E R P A L ai vindt hier
een' volksnaam , niet het woord Hoofd.) Dat U LV Ss E s tot naar Britannië , het gewijde eiland der Kymriërs, zou gekomen zijn, komt ons voor, eene wat gewaagde gisfing te zijn. Vernuftig is het • in Walcheren, blijkbaar reeds in de Ronneinfhe en Friefehe tijden
een heilig gewest , het eiland der TVaxlkyriël2 of Schikgodinnen te vinden. Op bi. 235 lezen wij van een ver
facrurn , als letterlijk gewvijde je„,gd , en dus ver als
jeugd gebezigd. Doch het is bekend, dat dc Ouden
dikwijls hetgeen in ééne lente geboren was aan de Goden
B
BOEKBESCH. 1836. Ni). 1.
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toewijdden. Zij kunnen ook figuurlijk de jeugd de lente
des jaars genoemd hebben: men weet , dat P E RI K L E'S
eens zulk een beeld gebruikte. Om op eene bloote etymologifche opvatting een nieuw woord , ver voor teelt,
te fcheppen , vinden wij te flout. Op bl. 238 wordt het
befpotte4jk genoemd, G E N S E R I K (den: bekenden
Wandalen- Koning) van rijk aan ganzen af te leiden.
Maar weet men dan niet , dat vee juist oudtijds den rijkdo m uitmaakte; dat Pommeren , het vaderland der Wandalen, tot op den tegenwoordigen tijd toe, bijzonder rijk
is in deze vogelfoort , en dat te Rome de Fabiérs wel
naar boonen, de LENTULUSSEN naar linzen , c I
c E R o naar erwten , de B U B U L U S SEN naar osfen ,
en de v I T E L L I U s s E N naar kalVeren werden genoemd?
Ten miníie is die afleiding van G E N S E R I K natuurlijker,
dan die onze Schrijver voorílaat van verbondsheld (hanfa,
in plaats van ganfe). Immers , bij de geboorte van
GE NS ER I K, toen hij dien naam bekwam , wist men
zijne toekomstige grootheid nog niet. — Mater zou eigenlijk vrouw beteekenen , gelijk in het Sanskrit bhagini zuster. (Het verwondert ons , dat onze Schrijver
hier niet aan begijn, geestelijke zuster, gedacht hebbe.)
En hiermede flappen wij van dit over 't algemeen uit
werk af,, met de overtuiging, dat de beroemde-munted
Schrijver, indien hij onze aanmerkingen op zijn werk
had kunnen zien, zich daarover niet zou hebben gebelgd. Wij hebben gemeend, het Iluk , "t welk eenen
nieuwen weg in het gebied der Taalkunde opent , met
Benige naauwkeurigheid te moeten nagaan en beoordeelen.
Mogt iemand onder H A MA K E R's Leerlingen den draad
door dezen doolhof weder opnemen , waar hij dien , zoo
geheel onverwacht, moest laten vallen !
-

Onderzoek naar de belangr ijke uittitwerk/elen van het
uitwendig gebruik der lleratrine in onderfcheidene
ziekten. Naar het Enge/ich van A. T UR N B U L L,
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door J. T U R K, Med. Doct. Te Utrecht , by S.
Alter. 1835. In gr. 8vo. 105 Bi. f 1 - 10.

D

en knaap , voor het leeren rijp geworden , werd vroeger door VA N HARE N voorzegd
Haast zal men u door ílrenge meesters leeren ,
Wat taal Demosthenes verkondde in Pallas ftad , enz.
De kranke kon zich verzekerd houden , dat zijne ziekte
meestal niet dan door groote flesfchen , gevuld niet wal
dranken , zoude beílreden worden. Thans wordt-gelijk
het leeren gemakkelijk gemaakt , en nutte kunst en etenfchap als ongemerkt medegedeeld. Ook den kranken
kan tegenwoordig menig vermogend geneesmiddel in kleine hoeveelheid en als ongevoelig toegediend worden. Wij
zijn , wat het laat{le betreft , veel aan de Scheikunde
verpligt. Zij heeft het krachtig beginfel van vele geneesmiddelen niet alleen leeren kennen , maar tevens zoo
weten te fcheiden , dat het op zichzelve verkregen , en ,
afgefcheiden van het grover omhulfel , zuiver kan worden toegediend. Onder vele middelen , op deze wijze
verkregen , neemt ook de f eratrine eene plaats in. De
Engel/ehe Geneesheer T U R N B U I. L (*) heeft hare aan
tegen onderfcheidene ziektevormen beproefd. Hij-wendig
heeft daartoe den weg der uitwendige aanwending gekozen;
eene geneeswijze , welke men niet dan goedkeuren kan ,
omdat de inwendige toediening, van wege de ílerkwerkende eigenfchappen van dit middel, aan bedenkingen
onderhevig is , in elk geval een hoogst omzigtig gebruik
zoude vereifchen , en zelfs ook voor eene beperkte voor
niet genoeg gekend is. Om te dezen tot-fchrijvngo
eene meer ftellige ondervinding te geraken , ,zal de door
T U R N B U L L ingeflagen weg vooreest wel de veiligi}e
zijn. Naar de verfchijnfelen , bij de uitwendige aànwen,

(*) De titel van het oorfpronkeliike werk is: An investigation into the remarkable medicinal effects from the external application of Veratria.
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ding waargenomen , zal het inwendig gebruik ílechts met
vele omzigtigheid geoorloofd zijn. De ziekten, tegen
welke de Doctor de l7eratrine beproefde , zijn, naar
liet opfchrift der Hoofditukken , in welke dit onderzoek
verdeeld is : aandoeningen van het hart, zenuwziekten,
rheurnatismus, verlamming, waterzucht, jicht, amaurofis enz. Eene waarlijk belangrijke aanwinst, indien dit.
middel op den duur zoo aan de verwachting zal blijven
beantwoorden , als het tot dusverre den Schrijver fchijnt
voldaan te. hebben; getuige de waarnemingen, welke hier
medegedeeld worden. In Engeland heerscht evenwel
verfchil over de hier geroemde werking. Sommigen f1emmen met Dr. T U R N B U L L overeen ; anderen verklaren , minder voldoende werking van de heratrine gezien
te hebben. Dit boeksken bevat grootendeels waarnemingen , weinig redenering. Het is door ondervinding voort
zij alleen kan derhalve over juistheid en waarde-gebrat;
bellisfen. De waarnemingen behooren in haar geheel gelezen te worden ; eene gedeeltelijke mededeeling zoude
geen nut hebben. Waar alles van de ondervinding
afhangt, moet redenering haar oordeel opfchorten.
T U R N B U L L fchijnt zijne proefnemingen met voor
werk te flellen : die dezelve kan en wil-zigthedn
voortzetten , volge hem vooral in deze pligtsbetrachting
na, welke men bij ongekende of minder bekende middelen jegens eiken lijder verfchuldigd is.

De Noormannen in Nederland. Gefcliiedenis 'usnner invallen
gedurende de negerde , tiende en elfde Eeuwen , met opgave
an derzelver gevolgen , uit echte bronnen geput; door
I. H. V A N B 0 L 11 U I s, Phil. Theor. Mag., Lit. Hum. Doctor , Praeceptor aan de Lat nfche Scheel te Utrecht. Te
Utrecht, bi van Paddenburg en Comp. 1834. In gr.8vo.
308Bl.f3.:
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nder de vele belangrijke punten onzer vroegere Gefchie.
denis , welke tot dusverre niet genoeg bearbeid waren , mag
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wel in de eerfte plaats geteld worden de, invloed, dien de
ílrooptogten en de latere vestiging der Noorrjiannen hier te
lande gehad hebben op den burgerlijken, maatfchappelijken,
letterkundigen , ftaatkundigen en kerkelijk - godsdientligen toefland van Noord - Nederland. Terwijl bij onze naburen een
GIBBON, een DEPPING, een CAPEFIGUE, een THIERR Y en anderen hieromtrent een diepzinnig onderzoek gedaan
en een helder licht verfpreid hadden, was dit punt bij ons
verwaarloosd gebleven. Belangrijk was uit dien hoofde de
Prijsvraag, die het Provinciaal Utrechtsch Genootfchap van
Kunflen en Wetenfchappen in 1831 uitfchreef, waarbij ge.
vraagd werd, vooreerst, eene uit echte bronnen geputte Gefchiedenis van de invallen en togten der N ormannen en Deene,, in Noord -Nederland gedurende de negende, tiende en
elfde Eeuwen ; en ten tweede , eene aanwijzing van derzelver invloed op den weiland des Volks uit alle de onderfcheidene oogpunten , van welke wij zoo even melding maakten.
De Heer v A N B o L H u i s , Praeceptor aan de Latijnfche
School te Utrecht, heeft de beantwoording dezer veelomvattende vraag ondernomen, maar het geluk niet gehad, den
uitgeloofden Eereprijs te behalen. Hij heeft echter geene zwarigheid gemaakt, zijne Verhandeling in het licht te geven,
en aan het oordeel van alle deskundigen te onderwerpen.
Niemand , die met oordeel dit ítuk leest , zal dit eenigzins
vermetel kunnen vinden, maar integendeel erkennen, dat hetzelve in allen opzigte verdiende het licht te zien. Na eene
beknopte, doch welbewerkte Inleiding, fplitst de Schrijver,
naar aanleiding der vraag, zijne Verhandeling in twee Hoofd
behandelt hij de Ge--deln.Ihtrf,b10-2
jchiedenis der invallen ; terwijl hij in het tweede, bl. 203307, derzelver invloed onderzoekt. Het eerfte gedeelte, 't welk
bijna twee derden van het geheel inneemt, is, naar het oordeel van Recenfent , met zeldzame geleerdheid en onbezwe.
ken moed bearbeid. De Schrijver legt eene groote gemeen.
zaamheid aan den dag met de middeleeuwfche kronijken en
levensgefchiedenisfen, de echte bronnen, waaruit deze Gefehiedenis moest geput worden , en die naauw1.eurig aan den
voet van elke bladzijde aangewezen zijn. Indien men met
den rijkdom van hetgeen hier geleverd is vergelijkt de berigten bij VAN LOON, WAGENAAR en BILDERDIJK,
moet men wel erkennen, dat de Schrijver voor het eerst eene
800rloopende en kritifche Gefchiedenis van de invallen der
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Noormannen en Deenen geleverd, en dus onze Letterkunde verrijkt heeft met een fink, door hetwelk de ftudie van het bedoelde tijdvak eene groote fchrede voorwaarts heeft gedaan.
Minder gelukkig is, naar ons oordeel, de Schrijver geflaagd in het tweede gedeelte zijner Verhandeling ; en , offchoon wij geheel en al onbekend zijn met de redenen , om
welke de bekrooning geene plaats heeft gehad, zonde het
ons toch niet verwonderen , dat deze gelegen waren in de
mindere voortreffelijkheid van het tweede, in vergelijking van
het eerfte gedeelte. Wij kunnen ons wel voorflellen , dat de
opgevers der vraag eigenlijk niet datgene bedoeld hebben ,
wat hier geleverd is. Niet dat het hier ontbreekt aan uitmuntende opmerkingen. Integendeel , men vindt hier zeer
veel goeds , en wij althans vonden bijna niets, dan waarin
wij den Schrijver gaarne gelijk geven , en zijne geleerdheid
en fcherpzinnigheid toejuichen. Maar wij vinden dit gedeelte
niet volledig genoeg. Zoo zonde b. v. eene opzettelijke ver
gewoonten der Noordfche Volken ten aan--gelijknvad
der
regtspleging,
het firaffen van misdaden enz. met
zien
van
de XIIde en XIIIde Eeuw,, zoo
Keuren
vroegfle
onze
wij ons niet bedriegen , menig treffend oogpunt opgeleverd
hebben. Zoo viel er omtrent de waarlijk verwonderenswaar.
dige overeenkomst van de namen onzer (leden en dorpen niet
die inDeenen^arken, Noorwegen en Zweden oneindig veel meer
te zeggen , dan hetgeen de Schrijver daarvan op bl. 279 en
280 Vermeldt. Zoo hadden b. v. fommige bijgeloovige denk
gebruiken in het burgerlijke leven, vele-beldn,fomig
onzer vroegere burgerlijke wetten en inftellingen , en een aantal woorden , welker oorfprong in het duister fchuilt , door
vergelijking met de Noordfche Oudheden kunnen opgehelderd.
worden. Het 'is hier de plaats niet, om dit verder te ontwikkeIen; snaar het is ons voorgekomen, dat de Schrijver in
dit gedeelte zijner Verhandeling zich te veel iiitfluitend heeft
bezig gehouden met het groot aantal der nieuwere buiten
Schrijvers, op welke hij zich op elke bladzijde be.-làndfeh
roept; terwijl wij naauwelijks aangehaald vinden eenige oudere en meer bijzondere bronnen, b. v. de Theenis Cimbrica,
de Antiquit. Sueo Gothicae van L O C CE NI U S enz. , welke,
hiervan zijn wij overtuigd, hein menig verrasfend punt van
overeenstemming en wezenlijk verband zouden hebben opgeleverd.
I-Ioe dit zij, wij zijn dankbaar voor al het goede, 't welk
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hier op eene oordeelkundige wijze bijeengebragt Ii, en waardoor het werk van den geleerden v A N B 0 L x ui s wel Reeds
eene blijvende waarde hebben zal.

Herinneringen uit het gebied der Gefchiedenis , betrekkelijk
de Nederlanden ; door A. J. V A N D E R A A. 7e ,linflerdam ,
b ij J. C. van Kesseren. 1835. In gr. 83 o, 3fí4 BI. f3 - 60.
,

Het was een zeer gelukkig denkbeeld van den verdienflelijken VAN D ER A A, een aantal door hein opgeteekende treffende voorvallen of aardige gezegden, die hij in uitgegevene
of onuitgegevene fchriften gelezen of uit den mond van geloofwaardige perfonen vernomen had, zijnen Landgenooten in
dit boekdeel aan te bieden. De doorlezing er van zal niet
flechts eenige uren op eene onderhoudende en dikwijls ver
wijze doen doorbrengen , maar tevens tot gods--vrolijkend
dienlligen zin, vaderlandsliefde, moed in gevaren, onbekrompen menfchenmin en andere deugden opwekken, die ons hier,
in talrijke voorbeelden van verdienilelijke Landgenooten, uit
verfchillende tijdvakken en uit onderfche;dene rangen der
maatfchappij , aanfchouwelijk worden v oorgelteld ; terwijl de
zucht tot de beoefening van Vac:er'.andfci.e Cefchiedenis en
Biographie, en tot de nadere kennismaking ., e : die bronnen,
uit welke hier geput is , of tot het c.}tg.nnen van andere
foortgelijke, daardoor gelijktijdig, oak "gij iong,e Lettermin.
naars, kan worden verlevendigd.
Men mag in eene zoo gemengde verzameling, uit bijna
tweehonderd afzonderlijke artikelen ?amengefd, niet veiwachten , dat alles evenzeer belangrijk wezen zou; maar er
wordt niets in gevonden, dat zich niet met genoegen lezen
laat, veel minder iets , dat het geheel zou ontfieren. Eene
bijzondere waarde wordt den bundel bijgezet door zoodanige
letterkundige bijzonderheden uit vroegeren, en anecdoten
meestal uit lateren tijd, — waaronder vele, die tot de dagen
van den Belgifchen opfland en zijne gevolgen behooren, —
welke men hier voor het eerst in druk aantreft; door eenige
levensbefchrijvingen van verdienflelijke Nederlanders , uit echte
befcheiden opgemaakt , zoo als die van den geleerden r Nc E N HO US z , Lijfarts van Keizer j o z E F 1I , en anderen ;
door de aanwijzing en verbetering van onjuiste opgaven in
meer dan één wetenfchappelijk Woordenboek, en eindelijk
,
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door de talrijke ophelderende Noten aan den voet der biadzijden, door welke de lezer met de levensbijzonderheden der
in den tekst vermelde perfonen bekend gemaakt of daaraan
herinnerd wordt.
Deze Herinneringen zijn zonder eenige orde ter nedergefield , en zulks, gelijk de Voorrede ons leert, met opzet, om,
getrouw aan het oude zeggen, dat verfcheidenheid vermaakt,
het luimige met het ernflige af te wisfelen. Ree. betuigt, dat
deze reden hein voorkomt niet genoegzaam op te wegen tegen
die, welke eenige orde zoude doen verlangen, het zij die
orde geregeld ware naar de historifche opvolging, door de
verzameling van zoodanige trekken, die tot de beoefening
van verwante deugden aanfporen, of althans door de bijeen
diegenen, welke op denzelfden perfoon betrek--voegina
king hebben. Wel heeft de Verzamelaar het gemis, door
dit gebrek aan alle rangfehikking veroorzaakt, door de opgave van den Inhoud en een achteraan gevoegd Naamregister trachten te vergoeden; dan het fchijnt ons toe, er niet
genoegzaam door heríleld te zijn.
Deze aanmerking ware nogtans achterwege gebleven, indien niet Ree. haar den geachten Verzamelaar ter overweging had willen geven, tegen den tijd, dat hij , onder denzelfden of een' anderen titel, een' tweeden foortgelijken
bundel ter perfe legt, of ons door de levering van een'
tegenhanger van dit boek, in den toegezegden Spiegel voor
Nederland/the Trouwen, gaat onthalen.
Hartelijk wenfchen wij , dat hij tot dit een en ander moge
worden aangemoedigd door een ruim vertier van dit zijn
werk , en er in bijgetlaan door de oordeelkundige aanwijzing
van bronnen en levering van bijdragen, tot welke hij zijne
Landgenooten minzaam en befcheiden uitnoodigt.

De vrijheid van Godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd.
Pleitrede door Mr. A. m. c. V A N H A L L, practiferend 4dvokaat te dnzflerdani. Te AmJlerdam , bij W. Mesfehert.
1835. In gr. 8ro. 62 BI. f: - 60.

D e verdraagzaamheid onzes tijds maakt zich wel
eens de berisping waardig , die ik haar onlangs
door een' mijner vrienden horde geven in de fnedige vraag: „ of zij ook alleen voor de ketters
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„ guntlig is en de overorthodoxen uitfluit ?" Men
gevoele , hoe zij in dit geval alle aanfpraak op den
titel en den lof van Christelijke liefde verliezen zou. — B R o E s , de Kerk en de Staat,
D. I. bl. 141.
Met groote belangflelling namen wij deze Pleitrede in han
Schoon toch de geest, die in dezelve heerscht, ligte--den.
lijk van voren te gisfen was, zoo kan het evenwel niet onbelangrijk geacht worden te hooren, wat een bekwaam Regtsgeleerde over eene zaak, waarop aller aandacht thans geves.
tigd is, in het midden gebragt heeft. — Na van den inhoud
verflag te hebben gedaan, wenfchen wij ons gevoelen over
dit ilukje, met onderwerping echter aan bevoegder oordeel,
kortelijk mede te deelen.
Na eene inleiding over den aard der taak, hem opgelegd,
en over verdraagzaamheid , gewetensvrijheid en gewetensdwang in het algemeen, gaat de Redenaar over tot de
verdediging der beklaagden. Ddze waren de Ex- Predikant
S CH 0 LT E en negen perfonen , die befchuldigd waren , eene
Godsdienstoefening onder de gemeente Vuren te hebben geleid en beftuurd. Veroordeeld zijnde tot eene geldboete door
de Regtbank van Tiel, hadden zij geappelleerd op die van
Arnhem, voor welke de onderhavige Pleitrede werd uitgefproken. Dezelve wordt verdeeld in , drie Hoofddeelen.
Het eerste tracht aan te toonen, dat art. 291, 292 en 294
van het Strafwetboek, krachtens welke deze beklaagden door
de Regtbank van Tiel zijn veroordeeld, hier te lande in onbruik
zijn geraakt, en dat daaraan uitdrukkelijk door de Grondwet
is gederogeerd.
De Spreker merkt aan , dat wij deze bepalingen der Franfche wet ontvingen in het jaar 1811, te gelijk met het knel.
lende juk van den vreemden Despoot; dat die verordeningen
vreemd waren aan onzen vrijen bodem; dat, daar die artikelen aan het Gouvernement het regt laten , om alle vereeni
te beletten, en dus ook de Godsdienstoefeningen,-gine
zulks eene enge verdraagzaamheid daartlelt, die juist het te
Godsdienstvrijheid ; dpt vroeger derge--gendlisvawr
lijke bepalingen in ons Vaderland niet beftonden. Streng
werden deze verordeningen gedurende de Franfche overheer
toegepast. Zij waren wapenen, den dwingeland waar.-fching
dig, om alle vereenigingen (zelfs itudentengezelfchappen e
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danspartijen) uit elkander te drijven, als zij niet door den
Prefect waren geautorifeerd. Maar na den val van den dwingeland werd art. 291 enz. van het Code Pénal niet meer toe
gepast. 1 let verviel in ongewoonte, omdat het tegen de echte
gewetensvrijheid freed, onfchadelijke vereenigingen, die een
godsdienflig doel hadden, te beletten. Hoe dikwijls werd het
verlof tot het houden van allerlei bijeenkomt en niet gevraagd, en toch de gewaande overtreder niet gefraft! —
Men zou dus kunnen beweren , dat door deze defuctudo
de wet zelve als geabrogeerd befchouwd konde worden. De
lieer VAN H A.L L haalt hier aan 1. XXX. § 2. Dig. de Legibus, MERLIN in voce Ufage, enT0ULLIER I. n. 151.
Voorts beroept zich VAN H A L I. op den regtsregel:
rat/one legfis cesfante cesfat lex, en beweert, dat boven
bepalingen , als voor het Frar,fche Keizerrijk pas--gemld
fende , een hors d'oeuvre zijn onder onze inilellingen , onder
-

onze zeden.

De flelregel, in Godsdienst en Regtswetenfchap evenzeer
geëerbiedigd: Niemand mete met tweederlei maat , wordt
vervolgens aangevoerd, en gewezen op de fekte^:i der Zwijn
en Polsbroekers, die geduld zijn geworden.
-drechts
De Spreker gaat nu over, om te bewijzen, dat de Grond.
wet genoemde artikelen van het Strafwett oek uitdrukkelijk
heeft afgefchaft.
De bepaling van art. 190 der Grondwet: De volkomene vrij
begrippen wordt aan elk gewaarborgd,-heidvangosß
kan wei niet den loop der gedachten bedoelen; want gedachten zin tolvrij ; en cogitation is poenam nemo patitur.
Derhalve waarborgt dit artikel de vrijheid, om godsdienttige
begrippen aan den dag te leggen, zoo dit 4echcs geene wanorde veroorzaakt. Te beweren toch , dat Godsdienstvrijheid
-beflaanbaar is met belemmering van Godsdierstoefening, is
alleen een voorwendfel , dat vroeger reeds de .Spaanfc he dwingelandij gebruikt heeft , toen zij de Hervorn-den hier te lande
vervolgde. — De Grondwet bepaalt voorts in art. 191 ge1 jke befcherming voor alle beflaande gezindheden. V A N
H A L L meent , dat de Staat, op grond eener fijngefponnene
uitlegging van het woord beflaande, geene vrijheid van Godsdienstoefening mag weigeren, te minder daar art. 193 der
Grondwei aldus luidt: Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden belemmerd, dan ingevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zou kunnen froren; en art. 196 be.
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paalt: De Koning zorgt, dat geene Godsdienst gehoord wordt
in de vrijheid van uitoefening, welke de Grondwet waarborgt.
De Grondwet bedoelt dus , bij onbepaalde vrijheid, alleen be.
perking van wanorde. Zoo dacht er ook over G. K. VA rt
H OGEND OR P. (Bijdragen , VIII. bi. 351-355) die zelf
Pra:fident was der Commislie tot zamenftelling der Grond.
wet; zoo denkt er over Prof. R 0 Ij A ARD s, in zijn Kerke
-lijk
Regt, D. I. bi. 227 en volg.
Door de Grondwet is derhalve aan de Franfche wet gederogeerd, volgens den regel: posteriora derogant prioribus.
Zoo heeft men ook vroeger geoordeeld ten opzigte van een
dekreet des Keizers rakende de Joden , hetwelk door• den Minister VAN MAANEN verklaard is voor niet meer verbindende
na de invoering der Grondwet. Om dit nog meer aan te
dringen , beroept zich v A N H A L t. op het gevoelen der
Franfche Regtsgeleerden D U P IN ainé en anderen , die de
bedoelde artikelen van het Code Pénal door art. 5 van het
Franfche Charter voor afgefchaft houden, alsmede op de
handelwijze van het Franfche Gouvernement, hetwelk, in
de maand Mei van dit jaar, aan den Prefect van het Departement Saöne - et - Loire verboden heeft, de Zwitferfche
Zendelingen, die aldaar predikten, langer te vervolgen of er
hun hinderlijk in te zijn.
Eindelijk haalt hij een vonnis aan, in het jaar 1822 gewe.
zen door de Regtbank van 1i,n/lerdano in de zaak van den
Israëliet H ES C L3 E L LEI-IRE, die, wegens het houden eener
Godsdienstoefening in zijn huis, voor de Correctionele Regtbank vervolgd werd; bij welk vonnis de befchuldigde is
vrijgefproken; terwijl hetzelve, nadat daarvan door het openbare iWinisterie was geappelleerd, door een arrest van het
Hoog Geregtshof te 's Graveiihage is bekrachtigd.
Wij zijn eenigzins uitvoerig geweest in de opgave van den
inhoud des eerften deels dezer Pleitrede, omdat het ons voorkwam , dat dit van grooter aanbelang is , dan de beide
volgende, waaromtrent wij nu kort kunnen zijn.
Het tweede Hoofddeel heeft ten onderwerp de onteepasfe11 kheid der gemelde artikelen op hetgeen door de beklaagden
is verrigt. De Redenaar beweert, dat de beklaagden geene
ongeoorloofde vereeniging hebben daargetleld. De geestelijke
vereeniging toch, waarvan zij fpreken , kan zeker niet een
Genootfchap, in den gewonen zin, genoemd worden. Hier
fpreekt VA 14 H A L L over de onzigtbare Zerk , en het deel-
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genootfchap aan dezelve. Die band nu kan door geen wets.
artikel verbroken of ontbonden worden. Is deze eenheid
eene herfenfchim , waarom dan toch de• aanhangers van een
droombeeld vervolgd? De Romeinen hebben er ook zoo over
gedacht. Zie 1. 1. § 1. Dig. de Colleg. et Corp. Zij vervolgden geene godsdienstige gezindheden of bijeenkomsten krachtens verbodswetten tegen collegia illicita. — Voorts fielt de
vereeniging van gevoelens nog geen Genootfchap daar. Ten
onregte wordt aldus de vereeniging der Christenen genoemd;
want er zijn geene Hoofden, die noodwendig tot een Genootfchap behooren. De bediening van Diakenen en Ouderlingen is alleen kerkelijk. Zij zijn eerder Dienaars dan Hoofden. Hier beflaan geene aanvoerders , geen bepaald eedverbond. De befchuldiging zelve fpreekt van geene Club , maar
van eene dienst, die verrigt werd. — De naam van Asfociatie kan hier ook daarom niet worden toegepast, omdat er
geen doel beflond, om op bepaalde tijden bijeen te komen,
hetwelk, volgens den Staatsraad B E r, L IER , de verbodene
Asfociatie karakterifeert. — Eindelijk verdedigt v A N Ii AL L
diegenen , welke hunne huizen of erven ten gebruike voor de
Godsdienstoefeningen hebben afgellaan.
Het derde deel der rede dient, om de geoorloofdheid van
de daden der befchuldigden in het licht te flellen. Dit is het
kortfle van de drie, gelijk het eerfle het uitgebreidtle is.
Als Bijlagen vindt men nog, ten flotte, A. 'Vonnis van 5
Aug. 1835 van de flrnhemfche Regtbank , confirmerende dat
van de Regtbank van Tiet. B. Extract uit de minuten,
berustende ter Griffie van de Regtbank van Eeroen Aanleg , zitting houdende te Leeuwarden , d. d. 8 Aug. 1835.
En C. Dagvaarding van de Corinc,bemfche Regtbank aan
van dezelfde overtreding der wet befchuldigden, en de Confiderantia van het vonnis, door die Regtbank gewezen d. d.
7 Oct. 1835.
Indien het ons nu vergund moge zijn, ons gevoelen te zeggen over eene zaak, welke voornamelijk tot het forum der
Regtsgeleerdheid behoort, zoo is het ons voorgekomen, dat
het eerfie deel dezer Pleitrede, hetwelk zuiver juridisch is,
verreweg het meeste afdoet; en fchiomen wij niet te erkennen, dat de Heer v A N H AL!., wat de hoofdzaken betreft,
voldoende bewezen heeft . 1. dat het beletten van godsdienüige zamenkomIten in ongewoonte (defueti do) is geraakt;
2. dat de Grondwet volkomene vrijheid van Godsdienstoefe-
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of eenige
andere beperking, dan dat dezelve de openbare rust niet Ito.
re; en 3. dat het Gouvernement derhalve, aangezocht tot
het wettigen dier vrijheid , dit , vo;gens de algemeene ver
welke de geest onzes tijds vordert, niet mag-dragzmhei,
weigeren.
Het tweede gedeelte der rede zou men min belangrijk kun
noemen, daar er reeds in het eerfle bewezen was, dat-ne
de Grondwet aan de aangehaalde artikelen van het Code Pénal derogeert, en het dus minder gepast kan fchijnen, nu
weder te gaan bewijzen, dat de handelwijze der beklaagden
niet in de termen dezer artikelen walt.
In het derde deel, eindelijk, ftraalt het ten duidelijkfte
door, dat V A N 11 A L L zelf tot de partij der beklaagden behoort. Zoo zegt hij b. v. , dat zij door vaste beginfelen geleid worden, te midden van eene algemeen heerfchende, on_
willekeurig algemeen erkende beginfelloosheid; hij acht hen
als burgers hoog (fchoon hij zelf de fcheiding afkeurt) ; hij
noemt hunne bewegingen in kerkelijke zaken een teeken van
leven, enz. Deze gevoelens zijn de onze in geenen deele.
Maar wat de Spreker zegt van het niet gevaarlijke van de
bijeenkomilen dier lieden , en wat hij beweert aangaande de
vergunning tot vrijheid van Godsdienstoefening, als zijnde
de beste weg tot rust, dit fchijnt ons toe waar te zijn. Erkend toch of niet erkend, de fcheuring bellaat. Onderfcheidene gemeenten zijn in zichzelve verdeeld; zij gelijken aan
de voeten van het beeld , door N EBUCADNEZ A R opgerigt, en hoe zonde zich leem en ijzer vereenigen?
Men boude echter wel in het oog, dat wij hiermede de
handelwijze van SCHOLTE c. f. geenszins willen hebben
goedgekeurd, gelijk de Heer VAN HALL zulks doet in de
beide laatfle deelen zijner rede; maar alleenlijk de vraag:
„ Kan het Gouvernement aan Bene godsdienílige Pekte, welke
de openbare orde niet voort, vrijheid van Godsdienstoefening weigeren ?" met neen willen beantwoord hebben.
De redenen van dit ontkennend antwoord zullen, hopen wij,
uit het bovenftaande duidelijk zijn. Wij wenfchen derhalve,
dat het gerucht bewaarheid moge worden, dat de Regering
tot het toeflaan dier vrijheid geneigd is , opdat de verdraag
onzes tijds niet langer ook in dit opzigt de be--zamheid
fehuldiging verdiene van den fcherpzinnigen B R o ES, hier
sting waarborgt, zonder eenigen anderen maathaf,
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boven aangehaald , alsmede door V A N x A L L b]. 3 zijner
Pleitrede, en opdat alzoo, door het dulden van een geringer
kwaad, (dat er namelijk weder eene fekte in het Christendom meer zij) een grooter (wanorde en inconfequentie) ver
-mednwor!

SILVIO PELL ICo,

over dePligten. Door JAN-j. F. WAP,

Leeraar bij de Koninklijke Militaire Akademie„ Te Breda,
hij F. P. Sterk. 1835. In gr. 8vo. 22 en 270 bl. f2 - 40.

I. oen wij in dit Tijdfchrift, Junij 1834, S IL Vi 0 P E L L I c o's tien jaren Gevangenis , of Gedenkfchriften , aankondig
merkten wij, tot lof van den vrijzinnigen e: echter gods.-den,
dienfligen denktrant des Schrijvers , reeds aan , dat hij íteeds
zijnen troost in den Bijbel zocht , en dat hij , zoo men hem ,
wegens uiterlijke kerkgemeenfchap en aankleving van deze
of gene geloofsbegrippen en gewoonten , als Roomschgezinde befchouwen wilde, echter in overtuiging en beoefening
zoo echt Protestantsch was , als immer mogelijk is. Te regt
gaven wij aan P ELLI C 0 dien ]of: want het is riet het omhelzen van deze of gene leerftelling, het gehecht zijn aan dit
of dat kerkelijk gebruik , noch ook de verwerping van eenige
kerkelijke infielling, welke den waren Protestant, als zoodanig, kenfchetfen. Neen ! het grondbeginfel van vrij onder
onafhankelijk van kerkelijke bepalingen, en gepaard-zoek,
met het geloof in JEZUS als den C It R I s T n s, dit alleen
maakt den Protestant ; en hij , die daaraan vasthoudt, is ,
als zoodanig, onze broeder, offchoon hij , ten gevolge eener
van jongs af ontvangene rigting in zijne wijze van befchouwen , het Catholicismus , waarin hij is opgevoed , blijve aanhangen. I-Iet is dan wel zeer liefdeloos , en verraadt tevens
gebrek aan inzage van den aard des Protestantendoms , wanneer de Vertaler van P E L L I C o's werk over de Pligten , hetwelk nu voor ons ligt , hetgeen wij bevorens , ter aanbeveling en in een' geest van broederlijke verdraagzaamheid, zeiden, aan donzlaeid toefchrijft (zie de noot op bl. 14 van het
Voorberigt). En voor zoo ver die Vertaler,, de bekende
WA t', zich ergert aan ons onrfnapte woordherhaling in den
eeruien volzin der bedoelde. recente, verwijzen wij hem naar
zijn eigen gefchrijf, (bl. 22 Voorb.) waar men in éénen vol-
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zin, op eene hinderlijke wijze, het woord vervullen herhaald
vindt, of naar een' Germanismus als bemerking (bl. 18
Voorb.) : maar genoeg hierover. Hij leere de pligten , gelijk
die door P E L L I C 0 worden voorgefleld , wat beter in beoefening brengen ; dan zal hij zich over zijne redelooze hatelijkheid tegen ons Tijdfchrift fchamen !
Ook het thans aangekondigde werk van P EL L I C O, fchoon
de geest der Roomfche Kerk daar meer in doorflraalt, dan
in 's mans Gedenkfchriften, is voor alle belijders van het
Christendom bruikbaar en leerzaam. Den Roomschgezinden
zij het inzonderheid aanbevolen. Stijl en voordragt zijn den
beroemden, of (gelijk wij hem te voren, volgens eene over•
bekende fpraakfiguur, betitelden) den niet onberoemden,
P EL LI CO waardig. De getrouwe vertaling door eenen
Roomschgezinde, gelijk zij ons thans geleverd wordt, is ons
meer welkom, dan eene gewvijzigde navolging door een' Protestant , omdat men uit eene woordelijke vertolking den
Schrijver zelven beter kan leeren kennen, de Protestantfche
lezers het oordeel des onderfeheids wel niet zullen misfen,
en de Roomschgezinden, in ons land , behoefte hebben aan
zedekundig godsdienflige fchriften; eene behoefte, waarin,
door overbrenging van werken als het onderhavige, uitnemend voorzien wordt.

Dichterlijke Tafereelen uit den B+bel. Door A. J. S C H R ÖD E R. Ifle Stukje. Te Imfferdam , h j G. J. A. Beijerinck. 1834. In gr. 8vo. 70 Bl. f 1 - 10.
De Schrijver biedt, in zijn Voorberigt, deze Tafereelen met
zedige befcheidenheid aan, als „ proeven eener dichtmatige
„ behandeling van Bijbelfloffen" : „ zij bevelen zich niet
aan ," zegt hij , „door eene hooge poëtifche vlugt, maar
„ houden tusfchen deze en eene bloote berijming van het
„ gefchiedverhaal het midden." Rec. zou ze echter nog wel
wat hooger willen flehen, en hem eene goede poëtifche
vlugt niet ontzeggen , al is hij ook niet zoo flout als fommigen, die, wanneer zij flechts even de wieken kunnen bewegen, terflond wanen , dat zij de zon in het aangezigt
kunnen vliegen. — Te regt oordeelt de Schrijver, dat eenige
Bijbelfche gefchiedverhalen rijke dichtftof kunnen opleveren;
en gansch niet ongelukkig heeft hij er twee daaruit geko-
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zen, JOHANNLS, den Dooper, en JEFTaA'S Offer. Mis..
fchien is het laatfile een wat veel befchreven en bezongen
onderwerp, zoodat het eenigzins onder de loci co,nrnunes behoort, en hierdoor zoo wel, als door zijne mindere aangenaamheid en belangrijkheid , moeijelijker te behandelen wordt.
— Over het geheel heeft Ree. deze beide Rukken, bij welker eer(le hij zich vooral bep'alen zal , met bijzonder genoegen befchouwd : de nadere betuiging hiervan, en tevens de
eene of andere bedenking, onder de befchouwing opgeko.
men, moge den fchilder dezer Tafereelen ongevallig noch
onnuttig zijn.
Het eerfte onderwerp , j o x A N NE s , de Dooper, is in vier
tafereelen voorgelleld : de prediking en doop in de woestijn ,
de doop van Jezus , .Johannes voor Herodes en in de gevange.
Het eerfie tafereel begint met
nis , de dood des Doopers.
hem voor te Rellen als in den avond biddende , waarin vooral
deze godsdienflige verrigting wel en waardig is uitgedrukt,
en de daarvoor gebruikte voetmaat is ook zeer gepast,
b. v. bi. 6:
--

„ Hij knielt en bidt en rigt zich tot den eeuwgen Vader,
„ In ítijgende aandacht van den hoog verrukten geest,
„ Hij zoekt Hem niet vergeefs! — De Onzigtbre komt hem nader,
„ Wiens naam hij in de fterren leest."
Dit metrusn zou Ree. dan ook liever, bl. 7 van boven, gehouden hebben, tot daar het bij de befchrijving van den
morgenftond, waarin de Dooper tot zijn werk ontwaakt,
dus gepast verandert:
„ Heerlijk kleuren de Oosterglanfen
„ Met een' droom van purperrood
„ Canans vruchtbre heuveltranfen,
„ Die een milde dauw begoot." enz.
Het is (om dit in 't voorbijgaan te zeggen) federt eenigen
tijd meer mode bij de Dichters geworden, het metrum telkens naar het onderwerp te veranderen : fomtijds kan dit ook
zeer goed gaan , en gelukkig treffen ; maar het kan ook al
te fpringerig worden, en den deftigen gang verhinderen:
r est modus im rebus, fuut eerti denique fines." De zoo
even genoemde befchrijving is over 't geheel dichterlijk en
-levendig; en daarom zou Ree. de volgende flijve of platte
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uitdrukkingen daaruit willen misten : „ Moed is zijn houding
,, toegedeeld" ; „ op het bleek en achtbaar wezen is de ont-

,, houding klaar te lezen" : „ 't digte ruig der zwarte ha„ ren ", dat „ daalt,van de ongefchoren kin", komt hem niet
zeer achtbaar, maar eer haveloos voor; en zou ook „ ' t hul„

fel" van den Dooper wel „ afkeer" hebben kunnen „ wek
Verder fchildert s C HR Ö n E x hier Hechts éénen-„ken"?—

Pharizeër,, met name o a E n, die tot J o A N NE S en, door
deszelfs rede getroffen, tot inkeer komt. De fictie is op
zichzelve niet te laken; maar zou, bij een grooter aantal
van Pharizeërs, de ftoutmoedige rede des Doopers: „ Gij
„ addrenteelt ! wat dreef u herwaarts heen te gaan ?" niet
in nog treffender contrast geítaan'hebben? De Dichter had
er dan evenwel één' kunnen voorstellen , die zich van de anderen onderfcheidde , en boete deed. Zou ook , in vergelijking van het hier geflelde : „ Zie, God /laat reeds van uit
-

„ den hoogen De bijl aan den alouden Elam, Om eiken tak
„ firaks neer te vellen" enz. , het eenvoudige, (M A T T H.
III: I0) „ Reeds ligt de bijl aan den wortel der boomen :
„ alle boom dan" enz., niet teekenachtiger en krach tiger zijn?
In het tweede tafereel vooronderllelt de Dichter, dat de
Doop van j E z u s in het aanzien van het volk gefchied is ,
en dat J o A N N E s hein reeds te voren geltend heeft. Het
eerfee blijkt uit de gefchiedenis, M A T T H. III: 13-17, niet;
en vergelijkt men er J o A N. 1: 31-34 mede , dan wordt noch
dit , noch het laatste waarfchijnlijk. De Dooper fchijnt J Ez u s te voren niet gekend , nu eerst een gefprek , waaruit
hij van deszelfs zedelijke voortreffelijkheid overtuigd werd,
met hein gehad, maar hem niet vóór den op hem flralenden
lichtglans voor den Mesfias erkend te hebben. — Het nederdalen van het hemelsch licht op j E z u s is door den Dichter zeer wel befchreven. Had hij ook van de bijzonderheid ,
die LUCAS, H. II1: 21, vermeldt , dat J EZUS bij die gelegenheid bad , geen 'goede partij kunnen trekken ? (BI. 17
zou men voor in 't dak liever lezen in 't Muis , want „ liefde
„ en vrede" kunnen wel gezegd worden „ te wonen onder" ,
maar niet „ in het dak." Zoo is het ook in dezen regel,
bl. 3: „ Geen mensehlijk dak doet er een' zwakken liehtflraal
„ fchijnén" ; liever: „ Geen menfchenwoning doet een' zwak„ ken" enz.)
C
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In het derde tafereel zijn twee fictiën. De eerste is op
zichzelve niet ongelukkig, maar wat droog voorgefteld: een
leerling des Doopers komt hem berigt brengen van de uit_
werking van deszelfs pogingen, maar ook van de onwettige
verbindtenis van H ER 0 D E 8 met H E R 0 DIA s. De tweede
fictie , j o ANNE s te Tiberias , toen de Vorst zijne gemalin
voor het volk opvoert, is veel levendiger voorgedragen;
maar in zoo verre misfchien minder gelukkig, omdat het niet
genoeg historifche waarfchijnlijkheid fchijnt te hebben, dat
J o A N NE S dus terílond en openlijk, bij eene feestelijke ge
zijne Stern uit de menigte verheft, om hem te-legnhid,
beftraffen.
Het vierde tafereel, eindelijk, fielt eerst de bezending van
J o A N N ES aan j E z us voor; en hoewel het op zijn minst
onzeker is, of het hier, Volgens MA T vii. XI: 3, geftelde
wel het eigen gevoelen des Doopers. was, zoo is het nogtans goed gedicht, en flaat in een gelukkig contrast met
deszelfs daarop volgenden dood , hem eerst door eenen leerling aangekondigd, met kaimte door hein gehoord, met
kloekmoedigheid door hem ondergaan : het laatlte had welligt iets krachtiger kunnen voorgetleld zijn.
In de behandeling van het tweede onderwerp, JEFTI-IA's
Offer, wordt eerst de overwinning van dezen held over 't
geheel wèl gefchilderd. Hierop volgt een koorgezang van
het zegevierend huiswaarts keerende leger, ook in 't álge_
meen vrij wel, maar het mogt misfchien hier en daar wat
feestelijker zijn. Zeer gepast wordt dit gevogd door het
opkomen der zingende reijen van maagden, met M I R J Ais,
de dochter van J E F T H A, aan het hoofd. De zamenfpraak
van den vader met zijne dochter , eerst den volgenden dag,
om haar zijne gelofte te ontdekken, heeft iets koels en flijfs,
te weinig pathos in deze omflandigheid. Het laatfle affcheidslied Van Ili sit J A M is zacht en fchoon. Het flot, de opoffering zelve, is kort en treffend voorgefleld.
De verfificatie dezer gedichten is doorgaans vloeijend. Op
enkele plaatfen vindt men eene gaping van klinkers, die
moesten fmelten; b. V. bi. 10, drage, of; bl. 18, nijvre
oefening; N. 29, ellende eindloos, en zoo elders. — Itle
voor men, bl. 23 en eld. , hoe dikwijls ook vroeger en later
gebruikt, komt Ree. niet verkieslijk voor, omdat onze taal
geene dergelijke verkortingen toelaat, en me eigenlijk het
verzachte mij is. _- De afkapping der i van ik, die vooral
.
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na een' medeklinker hard is, en hier nog al dikwijls voorkomt, b. V. in de zamenfpraak van JE F T il A , bl. 60, 61,
verfcheidene malen , (wierd 'k, moest 'k, dat 'k, enz.) zou
de Dichter liever moeren vermijden. — Voor her gebrek,
kige, hetgeen mij kont gemoet, (bl. 61) zou men daar beter
lezen : Het eerst, dat mij ontmoet, of al wat mij 't eerst
Op regels , als deze, waarin eene korte letterontmoet,
greep lang gemaakt is , zij de Dichter opmerkzaam! '^. v,
—

bl. 27: „ Hij w pscht niets vuurger, dan dit heil heeds ce
„ volmaken; of bl. 51: En als nu ook de muzijkrei" enz. —
Doch genoeg! dit zijn kleinigheden , die wel niet moeten
veronachtzaamd , maar die door oplettendheid ligtelijk ver
kunnen worden. Over het geheel heeft de Heer-betrd
s c 11 R i DER zuik eene proeve van zijn dichterlijk gevoel
en dichtvermogen gegeven, dat men niet ongaarne, van tijd
tot tijd , zonder dat hij zich overhaaste, meer in dezen trant
van hem verwachten zal. Moge het, naar zijnen wensch ,
bijdragen tot hoogfchatting van den Bijbel, ook als middel
ter voldoening van de zucht naar het fchoone, zoo wel als
van de godsdienílige behoefte!

Scipio en de Spaanfche Bruid. Treur feel , in vijf Bedrijven ,
door w. H. W A R N s 1 Nr C K , B. z. Te Amfierdam , bij M.
Westerman en Zoon en C. van Hulst. 1833. In kl. Svo.
4en85bl.f:-50.
r^

or regtvaardiging onzer late aankondiging van dit, volgens den titel , in 1833 uitgegevene Treurfpel , merken wij
aan , dat het ons niet Hechts eerst in September 1835 is toegezonden, maar dat het ook eerst in datzelfde jaar, bij de
vertooning, liet licht heeft gezien; zoodat het jaartal, op
den titel vermeld, wel den tijd der goedkeuring bij Heeren
Commisfarisfen van den Amfterdamfchen Schouwburg, maar

geenszins dien der openlijke uitgaaf, fchijnt aan te duiden.
De Heer w A R NS r N C x, niet alleen' als Dichter , maar
ook als Tooneeldichter, uit vroegeren arbeid reeds gunílig

bekend, heeft nu voor het eerst zijne krachten aan het Treur fpel beproefd. Dat ftijl, taal en verfificatie in het algemeen
voldoende, doorgaans zuiver en dikwijls fchoon zijn, kan

C2

313

w. n. sic:,

sz.

men vooraf reeds vermoeden. Eenige vlekjes echter vielen
ons in het oog. Zoo lezen wij , bl. 11, Aphrodite, in plaats
van Aphrodite met den klemtoon op de voorlaatile letter.
greep , gelijk het had behoord. Bi. 14: Neen, vriend! dat
gij daarvoor het grootfle loan ontvang' ! Doch de tweede
perfoon heeft, ook in de zoogenaamde aanvoegende wijze,
ontvangt, geenszins ontvange of ontvang', gelijk in den eer
derden perfoon; en die t in ontvangt mag niet wor--lIen,
den onderdrukt. BI. 4& flaat er: 't Vaar' dollen overmoed;
maar het zelfilandig werkwoord wezen of zin heeft aan wederzijde den eerílen naamval , zoodat die accuf ativus hier
misplaatst is. Ook op andere plaatfen meenen wij wel eens
den vierden voor den eeruien naamval te hebben ontmoet,
en omgekeerd; terwijl wij bovendien op eenige fpel- en drukfeilen hebben gefluit, van welke laatfle wij hier alleen aan flippen bi. 22. vs. 10: „ Wat hoorde ik? — ducht verraad
van [een] gevangen maagd ;" welk een, dat hier en fours
elders verkeerdelijk Iang genomen wordt, door drukker en
corrector vergeten is.
Wat nu de hoofdvereischten, vinding, uiteenzetting, karakterfchildering, hartstogten en ontknooping, aangaat, in dit
alles zal men den begaafden, geoefenden en met het toeneel bekenden Dichter ontwaren. Zeer gelukkig is de geveinsde F L AM IN CU S niet zijn' vertrouweling MUREN A
bijgebragt, om verwikkeling aan het fink te geven, en eene
catastrophe te doen onti'aan Lij eene gebeurtenis , die anders
meer dramatisch dan tragisch is. En ja ! in weerwil van
die verwikkeling, en niettegeníiaande die beide verraders fneven , komt ons toch nog , naar ons onderwerpelijk en feil.
baar gevoel, het flak, as geheel befchouwd, niet eigenlijk
tragisch voor; doch dit ligt in de flof, en niet in de bewerking : deze is welgefaagd , ook met opzigt tot de indeeling van het voorvallende, de aaneenfchakeling der tooneelen en den voortgang der handeling. Treffend is het flor
van het derde bedrijf, waar wij niet anders (zoo de bekende
gefchiedenis ons niet het tegendeel verwachten deed) dan de
zegepraal van den fnoodaard F L A M 1 N C U s, en den val van
M A n D o r: l A in den haar gefpannen flrik , zouden kunnen te
gemoer zien. Verrasfend en natuurlijk is de wending in het
vierde bedrijf; en in het vijfde vertoont zich S CI P I o , bij
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de door hemzelven bewerkte ontknooping, de teruggaaf van
MAND ON IA aan haren bruidegom AL LU CIU S, in al zijne
zedelijke grootheid. De flrijd tusfchen liefde en pligtbefef
wordt alzoo heerlijk bij den held van het fhuk heilecht, gelijk die te voren met veel waarheid was voorgeíleld. Wij
twijfelen niet, of, bij eene goede uitvoering, zal dit [luk
ten tooneele fleeds wèl bevallen ; hetgeen dan den Dichter
moge aanmoedigen , om het thans door hem beproefde , zoo
verhevene' en moeijelijke , kunstvak verder te beoefenen.

De Verloofden , eene Milanefche Gefchiedenis uit de zeventiende Eeuw,, door A. M A N Z 0 N I. Naar het Italiaansch.
III Deelen. Te Groningen, b ij W. van Boekeren. 1835.
Ira gr. 8va Te zamen XII, 1112 bladz. f 9-80.
Recenfent verheugde zich, toen hij de vertaling zag aan
niet alleen in het vaderland-gekondiva Rm,e
van den Schrijver , maar bijna in alle befchaafde landen van
Europa eenen welverdienden roem heeft weggedragen. Wij
worden dagelijks als overllroomd met overzettingen van allerlei aard ; rijp en groen wordt ons uit het Duitsch , Fransch
en Engelsch opgedischt, en het zonde te bejammeren zijn
geweest, dat eene van de fchoonfte vruchten eener letterkunde , die niet zoo algemeen voor het publiek toegankelijk
is , bij ons wierd voorbijgegaan en onbekend ware gebleven.
De Italiaanfche literatuur van onze dagen is rijker, dan men
doorgaans bij ons fchijnt te meenen , indien men althans tot
maatftaf moge nemen de weinig algemeene beoefening eener
taal, die reeds door hare welluidendheid en liefelijkheid,
gelijk het zou kunnen fchijnen, den beminnaar van taalftndie
zou moeten uitlokken. De enkele proeven intusfchen , die
ons lezend publiek van tijd tot tijd worden aangeboden, zijn
regt gefch.ikt , om zijne belangilelling op te wekken. De
gedenkfchriften van s I L vi o B EL L I C O in zijne tienjarige
gevangenfchap en de Verloofden van MAN ZON I, zietdaar
twee zeer ongelijkfoortige werken , wij erkennen het , maar
tevens twee werken, die ieder in zijne foort hoogen lof verdienen, ja onder de meesterftukken mogen worden geteld.
En hoe verfchillend van aard en genre ze ook wezen mogen,
er is één trek van gelijkheid in, welke den lezer niet kan
ontgaan, die in zijne lectuur iets meer zoekt, dan eene.
,
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oogenblikkelijke bevrediging eener ijdele nieuwsgierigheid..
In beiden ademt een echt gedsdienílige geest: het doet het
harte goed, wanneer wij Y E L L I C O'S hoogwaardering van
Christendons en Evangelie op iedere bladzijde hooren fpreken; het doet het harte goed, wanneer wij M A N Z ON I in
zijnen Vader C 11 R IS TO F OR o en in zijnen Aartsbisfchop
F ED E RIG O het beeld van den edelen Christengeestelijke
zien fchetfen.
Maar, om ons thans meer bepaald met den Roman van
MA N Z ON I bezig te houden : hij behoort tot de historifche
romans, in den besten zin des woords. Wij behoeven niet
te vreezen, dat eene vermenging van gefchiedenis en ver
verkeerde denkbeelden aangaande de ecrfte zal in--dichtng
boezemen. Het doel van den Schrijver was blijkbaar, om
een getrouw en levendig tafereel op te hangen , niet zoo zeer
van de gebruiken en gewoonten, als wel , gelik door den
Vertaler in zijn uitvoerig en goedgefchreven Voorberigt te
regt is opgemerkt, van den maatfchapp2lijken en zedelijken
toelland van Italië in het door hem gekozen tijdvak. Hij
heeft dit gedaan op eene wijze , die weinig te wenfchen
overlaat. Als ongemerkt en ongevoelig wordt ons die toeftand gefchilderd. Het is niet, alsof de Romar gefchreven
ware , ten einde dergelijk eene befchrijving te kt nnen mede
waarbij zoo fpoedig en zoo ligtelijk zekere gewron--deln,
genheid ern ftijfheid zou worden opgemerkt; maar het is zoodanig tot een geheel verwerkt, het verhaal is zoo geheel met
die fchildering zamengeweven . of liever is zoo geheel zelve
die fchildering, dat het doel van M A N Z 0 N I als onwillekeurig is bereikt, zonder dat de lezer als 't ware eenige opzettelijke poging daartoe heeft befpeurd.
Ditzelfde mogen wij insgelijks zeggen van de zedelijke
ftrekking, die deze Roman ontegenzeggelijk bezit. Men
heeft bij ons misfchien maar al te dikwijls een zeer verkeerd
begrip van het vereischte tot eenen zedelijken Roman, en
zoekt dat in lange, dikwijls uitgerekte zedekundige vertoo
die welligt nergens meer misplaatst zijn , dan hier, waar-gen,
men ze niet zoekt, niet begeert, en --- overflaat. M A NZ O N I is zedemeester; maar gij vindt zijne lesfen in korte,
fijne, dikwijls geestige aanmerkingen, in de ernflige, hartroerende taal van een' der perfonen zijns verhaals, waarin gij
groot belang fielt, of in de naïve woorden, waarmede hij de
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Verloofde zelve uit hare gefchiedenis en ondervindingen leering doet trekken.
De karakterteekening zelve der verfchillende perfonen, in
dezen Roman ten tooneele gevoerd, werkt ter bereiking van
dit doel krachtig mede. Zij is juist, natuurlijk, verfchef.
den, en vrij vats overdrijving. Zij is in den geest van den
tijd , waarin , en van het volk , waaronder de gebeurtenisfen
worden vooronderfteld plaats te hebben gehad. De beide
Verloofden (*), door een' magtigen en boosaardigen Edelman
in hun voorgenomen huwelijk gedwarsboomd en verhinderd,
zijn eenvoudige, natuurlijk geteekende lieden uit den geringen fland: het meisje Gene zachte, lieve, godvruchtige maagd;
de jongeling een goedhartige, vurige, opregte, naïve, maar
wat voorbarige en doldriftige knaap ; de pastoor hunner parochie, wiens vreesachtigheid het huwelijk weigert te vol
een eigenbatige, bevreesde man, wel niet kwaad,-trekn,
maar die overal flechts op zichzelven ziet, en wiens karakter
geweldig affteekt bij dat der beide andere geestelijken, die
in dit verhaal eene hoofdrol fpelen. De moeder der ver
bruid is -- gelijk eerie moeder uit dien fland'en bij-lofde
die gelegenheid zijn moet. De Ongenoemde (een historisch
perfoon, wiens vroegere gewelddaden en later gevolgde bekeering de Gefchiedfchrijvers van dien tijd vermelden) is
fiksch en treffend geteekend; en het geheel levert eene ver
karakters op, waarvan ieder in zijne foort-fcheidnva
goed gekozen en uitftekend uitgewerkt mag Beeten. De fli t
is aangenaam, dikwijls luimig, geestig en natuurlijk, hier en
daar roerend en wegfiepend. De gefprekken en overleggingen van Don A B B 0 N D I 0, den vreesachtigen pastoor,, de
redevoering van R E N Z 0 (den Verloofde) te Milaan bij het
oproer, de geheele befclbrijving van dat oproer en deszelfs
aanleiding, de gefprekken van den Aartsbisfchop FE D E R IG o , de fchildering van den Ongenoemde , en de beroemde
befchrijving van de pest te Milaan zouden als bewijzen voor
dit gezegde meer dan voldoende zijn.
Recenfent loopt dus , gelijk blijkt, hoog , zeer hoog met
dezen Italiaanfchen Roman, over wiens waarde dan ook
reeds lang in verfchillende talen en landen is uitfpraak gedaan.
(*) Wij willen den lezer door een dor geraamte der gefchiedenis het vermaak niet ontnemen , dat hem de verrasfing
der nieuwheid moet geven.
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Dat ook dit gefchrift zoo min, als eenig ander menfehelijk
werk, volmaakt is , fpreekt wel van zelve. Onder de gebreken zou Rec., met den Vertaler, rekenen , dat MA N Z ON I
te veel heeft willen geven , b. v. de fchildering van den geleerden Don FE R R A N T E, die men misfchien zou kunnen
miss'en. Minder zou hij grootere beknoptheid wenfchen in
de voorilelling van de pest; eene voorstelling, die, dunkt
ons, alleen den romanlezer van beroep kan vervelen, inderdaad veel belangrijks bevat, en ook tot regt verfland van
het volgende verhaal ons noodzakelijk voorkomt.
De vertaling is in uitmuntende handen gevallen en blijkbaar con amore bewerkt. Zij is los, vloeijend en gemakkelijk; en, indien, gelijk BIL DER DIIK, meenen wij, ergens
zegt, er bij het overgieten altijd eenige geest verloren gaat,
de overgieter heeft dat verlies hier door eigen geest verhol.
pen en vergoed, die zich uit menige gelukkig gekozene uit.
drukking, puntig gezegde of bewonderingwaardige gemakkelijkheid en natuurlijkheid van fpreekmanieren laat proeven.
Hier en daar is wel eens een wat lange volzin overgebleven.
Eerie enkele maal (lootten wij op een latinismus, (I. bl.
116: Zoo was er, die — zou verhaald hebben , en III. bi.
182: Hierdoor alle vrees, enz. een ablativus abfoluius) of
vonden ook wel eene herhaling van gelijkluidenden klank, die
had kunnen vermeden worden (b. v. I. bl. 330, verklaren —
verklaren, en 331 toe gekomen — gekomen). De Vertaler
heeft, gelijk wij reeds zeiden, een vrij uitvoerig Voorberigt
vooraan geplaatst, hetwelk zeer gefchikt is, om den lezer
voor MAN Z 0 N I's werk gunflig in te nemen, den juisten en
fmaakvollen opmerker verraadt , en tevens wenken over het
vertalen zelve bevat, die door menigeen mogten ter harte
worden genomen. Niet met alles evenwel in dit Voorberigt
zou Recenfent volmondig inflemmen, met name niet met
datgene, wat daarin over WA LT ER s C OTT is gezegd. Dat
deze de gefchiedkundige voorvallen flechts in zijn verhaal inmengt, om den roman aangenamer en belangrijker te maken,
gelooft Ree. niet. Ook bij hem (althans in zijne beste gefchriften) is het doel, de gefchiedenis op te helderen, hetzij dan dat hij , gelijk in Kenilworth en den Abt, gefchiedktindige perfonen wenscht te teekenen, hetzij dat hij , gelijk
in Waverley, de oude Pelgrim en anderen, den invloed wil
fchetfen, dien de gefchiedkundige gebenrtenisfen op het ka
rakter en de zeden, op het maatfchappelijk en huifelijk leven
,
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uitoefenden. Indien de Vertaler aan j E A N I Z D E AN S in het
Hart van Midlothian gedacht had, zoo zou hij , dunkt ons,
aan WALTER S C OTT niet eene getrouwe en heerlijke fchildering van de inwendige aandoeningen der ziel en van de geheimfte roerfelen des harten hebben ontzegd. Maar misfchien
zonderde hij deze onder, anderen met het woord meestal uit.
Doch bedenken wij dan ook, MA N Z O N I fchreef flechts
één , S C OTT vele Romans , en ter vergelijking mogen wij
billijk de besten kiezen.
Druk en papier van de I7erloofden zijn zeer goed, en wij
hopen, dat een ruim vertier Vertaler en Uitgever moge beloonen.

Gedachten over den Landbouw, en hoe de Landman in ons
Vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven beffaan. Door P. P o u s. Te Middelburg , bij S. van Benthem. 1835. In gr. 8vo. 36 Bi. f: - 40.
Er is thans hier te lande eene algemeene klagt over den
kwijnenden ítaat, waarin zich de Landbouw bevindt, en de
Hooge Regering wil deze klagt zoeken op te heffen , door
den invoer van granen hier te lande te belasten naar mate
der markten. Het belang van het algemeen fchijnt hier in
(rijd met het belang van eenen enkelen ftand, die, hij moge
dan een hechte fleun zijn van het geheele fiaatsligchaam ,
echter toch ook, als deel, altijd ondergefchikt moet blijven
aan het geheel. Zonder de gepastheid der voorgeflagene middelen tot opbeuring des Landbouws te beoordeelen, deelt
ons de Schrijver zijne bedenkingen en raadgevingen mede,
door wier opvolging de landman in zichzelf de hulp en het
redmiddel zou kunnen vinden, om zijnen toelland te verbeteren. Het motto van het voor ons liggend geichrift kenmerkt dcezelfs inhoud, en beflaat uit deze woorden van

Ik befchouw den Landbouw als het eerwaar
beroep, omdat hetzelve het onafhankelijkfle is; de land--digfe
bouwer behoeft noch de gunst des volks, noch die der grooten ,
en de goede uitlag van z ijnen oogst hangt enkel af van den
zegen, dien God over de vlijt der braven uitflort.. De raad,
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dien de Schrijver geeft, is in hetgeen de vaderlandfche fpreuk
inhoudt, dat men de bakens met het getij moet verzetten.
De goede prijzen, waartoe onze voorvaders de tarwe kon-
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den verkoopen, zullen nietwederkeeren, en het vorig hoofd produkt van dèn Zeeuwfchen landbouw is tot die verbazende
laagte gedaald, dat de Schrijver verklaart, . zelfs zijne varkens met niets beterkoop dan met tarwe te kunnen voederen
Hij wil dus, dat men minder tarwe zaaijen, ter vervanging
daarvan andere gewasfen, vooral meekrap, vlas en hennep,
telen, en daarbij eene gedeeltelijke dalvoedering in zal voeren, ter befparing van weiland, en om eene grootere hoeveelheid mest te bekomen.
Het werkje is eenvoudig, verflaanbaar en populair ge
beveelt zich niet door eenen fraaijen flijl,-fchrevn.Ht
maar is onopgefinukt en geheel praktikaal. Ree., die in al,
wat tot Landbouw en Nijverheid betrekking heeft, een levendig belang fielt, en een warm voorftander is van vrijen
handel, kan wel als praktikaal landbouwkundige over de
waarde van dit gefchrift geene uitfpraak doen, maar meent
nogtans, dat het geheele gefchrift zoo vele blijken draagt
van gezond verfland en ondervinding, dat hij den gegevenen
raad met vrijmoedigheid ter algemeene behartiging m ag aanbevelen. Er zijn zekere innerlijke kenmerken van waarheid,
die elk gefchrift, hetwelk met kennis van zaken en uit overtuiging is opgelleld, met zich brengt, en in dit boekje zijn
deze kenmerken menigvuldig. Men vindt hier geene befpiegelingen , geene herfenfchimmen , geene mogelijkheden , die
met eenen onzekeren nevel omhuld zijn. Men hoort hier de
taal van een' goeden en ervaren buurman, die tot zijne bekenden zegt: „ Het gaat mij wèl; ik vind geene reden tot
klagen, en ik wil, dat het ook u wèl gaat; daarom zal ik
u zeggen, hoe ik doe; doet ook alzoo, en komt zelve bij
mij en ziet met eigene oogen." Wie in zulk eenen zin niet
als nameloos Schrijver optreedt, maar zich noemt en bekend
wil wezen, hoe zou hij bijkans kunnen misleiden?

Zonneglans en andere Verhalen van c. S P I N D L E R. Uit het
Hoogduitsch. Te Amflerdam, b ij J. M. E. Meijer. In
gr. 8vo. 275 BI. f2. 90.
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voorzien nog eenen tijd, waarin een reisje naar 4uJlralié evenzeer in de mode zal zijn , als thans eene reis naar
den Rijn, naar Italië of de Schotfcke Hooglanden. Roman$ en
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reisverhalen zijn fomtijds middelen, om eene landifreek in de
mode te brengen. Men leest s P i E s s' Petermannetje op het
verdek eener Roomboot, terwijl men de bouwvallen der Duit
ridderkasteelen voorbijvaart. Met WALTER SCOTT in-fche
de hand beklimt men de Sc/iotfche gebergten , en D UP A T Y
of Mevrouw s T A E L geleidt den reiziger door Italië. De
aanhef van het eeríle hier voorkomende verhaal bragt ons op
deze gedachte. Z ON N EG L A N s is eene 4afiralifche fchoone,
die, op een der Sandwich . eilanden geboren , door haren bij
vader H A w A ii aan den offerdood toegewijd was.-gelovin
Zij wordt door eenen Engelschinan gered en naar Parijs overgebragt; de kannibalendochter maakt opgang in de elegante
wereld, en doet eindelijk een fehitterend huwelijk. — Het
tweede verhaal leert ons, in den zoogenaamden Burggeest van
Rodenflein, eenen beruchten roover kennen, die in de bouwvallen van een onbewoond kasteel eene veilige fchuilplaats
zoekt, en daartoe de gedaante van eenen fpokenden geest
aanneemt. Het bedrog wordt ontdekt, en de fchuldige ont.
vangt zijne firaf. Het derde verhaal , De groote Onbekende, is eene fatire op de dweepende ingenomenheid van
fommigen met de werken van WALTER SCOTT. Een Engelsch ilooinmachinist wordt, in eene kleine :lad in Duitschland, door den waard eener herberg, voor den beroemden
Romanfchrijver van dien naam gehouden, en zondet betaling
feestelijk onthaald. Gelukkig is de man eerlijk genoeg, om
naderhand toch nog te betalen ; terwijl deze vergisfing aan
geeft, dat twee deugdzame gelieven gelukkig gehuwd-leidng
geraken. — Het laattle verhaal , De Begun(ligers genaamd ,
leert, hoe men fours zijn geluk maakt, en hoe men het verderven kan. G O T H 0 L D was eerlijk en bekwaam in alles ,
wat hem aanfpraak kon geven op eene aanzienlijke bediening, maar zou zeker altijd arm gebleven zijn , indien hij
zich, door zijne bekwaamheid in het openen van oesters, in
het bokfen en het vervaardigen van glimmend fchoenfineer,
geene vermogende begunfligers verworven had, en z6ó in
het bezit van een' voordeeligen post geraakt ware.
Wij
rangfchikken gaarne dezen bundel onder de aangenaam onder
lektour , , en hebben ook niets gevonden, betwelk -houde,n
van de zijde der zedelijkheid, ons zou doen fchromen,
deze verhalen onzen landgenooten aan te bevelen.
--

44

ALMANAKKEN,

Nederlandfehe Muzen- Almanak voor 1836. 18de Jaar. Te Amflerdam , bij J. Immerzeel Jun. f 3 -50.
Almanak voor Blijgeestigen voor 1836. Ilde Jaar. Te Amßerdam , bij Gebr. Diederichs. f: - 60.
Almanak voor Hollandfche Blijgeestigen voor 1836. 6de.Taar. Te
Alkmaar, bij J. A. M. W. le Sage ten Broek. f: -60.
Nederlandfche Yolks Almanak voor 1836. Ede Jaar. Te Amßerdam , b ij H. Frijlink. f: - 75.
Gelder fche Volks-dlznanak voor 1836. 2de .raar. Te Arnhem,
bij C. A. Thieme. f:-75.
0verjsfelfche Almanak voor Oudheid en Letteren voor 1836.
Te Deventer, bij J. de Lange. f 1 20.
Wanneer men na verloop van een gegeven tijdvak de voort
onze Dichters en Verzenmakers verzamelt ,-brengflva
fchijnt hèt meerendeel der (lukken eene doorgaande kleur te
hebben, waaruit men de (lemming van den geest in de vervlogene tijdruimte kan optilaken. Ja, misfchien ware het
geen nuttelooze arbeid , uit de Almanakken , zoo als die federt eenige jaren zijn ingerigt , eene gefchiedenis der denkwijze van onze natie zamen te (tellen. Bij de moeijelijkheid
der keuze van onderwerp, die dikwerf het groote aantal
onzer verhandelaren in kleine en grootere vereenigingen belemmert , zou , dunkt ons , die [lof wel voor Bene piquante
behandeling vatbaar zijn.
Wij meenden bij ons verflag van een vorig jaar (laatltunde , trompetten en protocollen met hooggeftemd vaderlandsch
gevoel overal te zien doorfchitteren , en, zoo wij dit jaar
niet geheel verkeerd befchouwen, zien wij politieke afmatting, kerkelijke verfchillen en Godsdienstzin op den geest
der Dichters invloeijen, vaderlandsliefde wel altijd blinken,
die door het Ilollandsch hart nooit vergeten wordt , maar
tevens zoeken naar vreemde versmaten, liet laten rusten van
Griekfche Goden en Godinnen , om het breede veld der
Noordfche fabelkunde te ontginnen, dat als publiek Domein
nog zoo weinig bearbeid is , mitsgaders het verwaarloozen
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der Natuurlijke Historie, van welke, met hare Condors, kro
andere zee- en landgédrogten, geen tol meer ge -kodilen
wordt. Overigens meenden wij, helaas ! het langzame-vergd
verval der poëzij ook in dit jaar wederom evenzeer als in
het vorige te befpeuren.
Na deze inleiding hopen wij kort te zijn in het verflag van
de jaarboekjes , hierboven vermeld, en beginnen met
No. 1, hetwelk regtens aan het hoofd geplaatst is, zoo
wel als eerstgeboren, als wegens keurigheid van uitvoering
en inhoud , welke laattle met een leerdicht van Mr. JA N
T E N B RI N K aanvangt , dat wij met genoegen lazen , maar
welks geboorte veelligt door de ramp der kerktwisten ver
ruimte wordt ons niet vergund, om alle-orzaktis.De
de volgende flukjes en derzelver autheuren te vermelden.
Genoeg zij het voor ons verflag, onze lezers te berigten,
dat men hier verzen vindt uit de nalatenfchap van B I L D E=RD IJ K en L 0 o T s , uit de portefeuille van den altijd dich
V A N WA L R É; dat S P A ND A W eene meesterlijke-terlijkn
omwerking van eene bekende vertaling leverde; dat de Redacteur door een drietal bijdragen zijnen roem blijft handhaven, Mr. A. P. S I F F L £ den zijnen evenzeer flaafde, en
daardoor betoonde, dat zijn afbeeldfel met volle regt aan
het hoofd van dezen bundel prijkt. ;TOLLENS leverde
eerie keurige bijdrage, gelijk mede zijn kunstgenoot x. Ii.
K LIJN , waarop een allerliefst Rukje van den naiven B R E ST ER volgt. W IT 11V Y s beproefde zijne krachten aan den
Bonaparte van D E LA M A R T I N E, en flaagde niet ongeluk
POT GIETER wedijvert met VAN DER H 00 P, gelijk-kig.
de Kerkklokstoonen van H A S E B R 0 E K met de Feestliederen
van VAN LENNEP ; en de voortreffelijkheid van dit viertal
jongere Dichters troost ons eenigzins in de fmart, die wij
gevoelen , van zoo vele oudere , geliefde namen vergeefs te
zoeken. — Behalve het portret, bovengenoemd, verfieren
een viertal koperen platen, eene ftaalgravure, een fleendruk
en een uitgebreid muzijkftukje dezen bundel. De ílalen plaat
naar WAL D 0 R P is voortreffelijk; de fleendruk, althans in
het exemplaar , dat wij voor ons hebben , merkelijk minder.
No. 2 beleeft reeds zijn elfde jaar, en dartelt altoos voort.
Wij lazen de dicht(iukjes over 't geheel met genoegen.
Het proza begint niet eene niet onaardige biographie van
den Dichter L A N G EN D Ij H, wiens afbeeldfel, in hout ge
voor den titel geplaatst is. Een aantal ftukjes van-fned,
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vrolijken aard volgt pp die levensfchets. F o r e E opent het
dichtwerk met een vers van twaalf bladzijden; in het midden vinden wij nog eene fatire van elf pagina's, en de parodie van den bekenden Fridolin, naar de vertaling van T O LL E N S, beflaat mede elf bladzijden , hetgeen te zamen nage
derde deel der verzen uitmaakt, die , allen luchtig-noeghr
opgefagen, wel op eigenlijke poëtifche waarde niet veel aan
zullen maken. Onder de érotiques zonderen wij ech--fprak
ter uit dat aan Roosje , ' t geen, naar ons gevoelen, ondanks
een paar kleine fouten, met de besten in dat genre mag ver
worden. Ook de parodie is aardig gevonden;-gelkn
maar, in weerwil van het voorbeeld van B L U M A U E R, LA NGEND IJ K, FOKKE, BILDERDIJK en vele anderen, houden wij er niet van. Hoe geestiger hoe gevaarlijker; want
parodiën bederven de fraailte verzen , en doen een goed
deel van den weldadigen indruk, dien ze voortbragten, verloren gaan. Du fublime au ridicule, il n'y à qu'un pas, zeide
N A P O LE ON ; en jonge lieden althans zouden wij welmeenend waarfchuwen, dien flap niet te doen, waartusfchen
dikwerf een afgrond ligt. — Een drietal afbeeldingen ontfieren
het boekje niet , dat wij gaarne allen blijgeestigen aanbevelen; gelijk mede
No. 3, waarin Hollandfehe Blijgeestigen zich mogen ver
Redacteur mengde daarin proza en verzen bij-lugtien.D
afwisfeling, en zorgde voor eene verfcbeidenheid, die kost
voor alle monden mag heeten. Offchoon wij tegen parodiën
waarfchuwden, hebben wij niets tegen de luchtige vertelling,
die wel op het oorfpronkelijke gegrond is, maar geenszins de
bewoordingen verdraait of travesteert, en dus in niets aan
de poëzij van o vi D i u s kan fchaden ; en alzoo oordeelen
wij, ook zonder de letters J. v. w. in eenige aanmerking
te nemen, dat het flukje, waarmede het Mengelwerk in
dezen bundel begint, volkomen op zijne plaats Raat. Ook
vonden wij, tot ons genoegen, twee verzen van den Markies DE T n o u A R s, die zoo lief, naïf, krachtig en een
tevens zijn, als zijne vroegere voortbrengfelen aan-voudig
gezwollenheid laboreren , van welke dichters ziel- en zin.
ziekte wij hem bij dezen voor genezen verklaren , met dell
hartelijken wensch, dat hij nimmer weder inftorte ! Even
aardig is het Kippenhok van it OB I D É VAN DER A 4. De
navolging van J. V. 0. B RU Y N bewijst, dat hij zijne luit,
op de hem eigene manier, gelukkig blijft behandelen. Ook
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de Nederlandfche Plag van c. P. D E BEER Is bevallig en
wèl gevonden; en de andere ftukjes laten zich gemakkelijk
lezen. Wij kunnen • allen niet opnoemen , veel min beoordeelen, en befluiten ons aanprijzend verflag met het bergt, dat
een fraai gelleendrukt plaatje aan het hoofd van dit bundeltje prijkt, en dat er nog een prentje in gevonden wordt.
No. 4 mengt ook rijm en onrijm dooreen. Het gefplittle
verhaal, dat ruim de helft van het boekje be(laat, is veel te
lang, en de daarbijgevoegde plaatjes hebben weinig bevalligs.
Beter, offchoon in een ander genre, bevalt ons het huifelijk
tafereel van P O T G I E T E R door eene goede lithographie
opgeluisterd; terwijl de íleendrukprent der Dorpskermis de
pers van den in dat vak beroemden B A c K E R tot eure verftrekt. ROBIDÉ V. D. AA, LUBLINK WEDDIK, BL+ETS,
-

VAN WALRÉ (1832), VAN ENST KONING, WARNSINCK,

a, van de bekende, en een aantal ongenoemde en
onbekende Dichters, leverden bijdragen tot dit bundeltje.,
dat wij den liefhebberen van onderhoudende lectuur evenzeer
als de vorigen aanbevelen.
No. 5 houdt den roem flaande, dien dit volksboekje bij
deszelfs eerde verfchijning in het vorige jaar regtmatig te
beurt viel, en waarvan herhaalde oplagen ondubbelzinnig ge
Wij kunnen ook dit jaar den lof herhalen, dien wij-tuigden.
er vroeger aan gaven, ja zouden het wel, bij de menigvuldige verbeteringen, welke de Redacteur er aan toevoegde,
eene behoefte noemen voor alle min of meer befehaafde in_
woners van Gelderland, en het moge evenzeer in het boudoir
der Hoogwelgeborene Freule of Gravin, als in het werkmandje der flinke landdeerne of huismoeder plaats vinden. De
gefchakeerde inhoud zal onze lezers wel reeds uit de Couranten bekend zijn. Wij lazen alles met genoegen ; ook de
overbrenging van den Nachtwaker naar n E B E L, offchoon die
dan ook niet zoo. keurig zij als de vertaling van den kundigen
H. H. K L ]j N. Hartelijk wenfchen wij , dat de Verzamelaar
nog jaren lang tijd , krachten en bijdragen behoude, om
het welbegonnen werk voort te zetten, waartoe het hem
voorzeker nimmer aan onderileuning bij het lezend publiek
zal ontbreken.
No. 6 heeft zijne geboorte veelligt aan het fchitterend lot
van den evengenoemden No. 5 te danken. Wij lazen ook
reeds de aankondiging van een' Friefc?aen Almanak, Indien dat
zoo voortgaat, zal iedere provincie bij uitflniting den zijnen
BR E STE
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bezitten. Wij wenfchen dan maar, dat de redactie in goede
handen valle, opdat er niet te veel noch te weinig in die
boekjes kome, om dezelve echt provinciaal te maken. Tegen dat provinciale ijveren wij niet, omdat de algemeene
vaderlandsliefde , naar den aard van alle liefde , met zich zelve begint, en van eigen hof en plaats en provincie tot
het algemeene vaderland overgaat , waarmede wij allen en
ieder afzonderlijk (taan of vallen. De overtuiging daarvan
moet ons bewaren tegen de kleingeestigheid van uitfluitende
gewestelijke voorkeur.
Is het boekdeeltje, dat wij voor ons hebben, het kind
van den voortreffelijken Gelder chen vader, dan kan men wel
zien, dat zoonlief in eene quafr-Akademieftad is opgetogen. Voor een' Volksleeraar ziet hij er uit- en inwendig veel
te geleerd ❑ it, is van lijvige dikte, en toont eene eruditie,
den kweekeling van het voortreffelijke Athenxum waardig;
en als zoodanig fchatten wij den nieuweling bijzonder hoog.
Maar het zal hem, vreezen wij , gaan, zoo als meer gelludeerde zoons van vlijtige vaders, die, hoe geleerd ooit,
minder aftrek hebben , dan papa's algemeen gewilde voort
wij laten de leenfpreuk varen, en berig -brengf-l.Da,
ten onze lezers, dat wij aan dezen letterarbeid, als jaarboekje
van Qversfel, buitengemeenen lof, aanprijzing en aanmoediging kunnen geven. Als mannen , gelijk Mor, tt u 'is E N en
H A LB ERTS MA, hunne krachten aanwenden, kan men niets ver
dan hetgeen voortreffelijk in zijne foort is ; de uitge--wachten
breide taalkennis van den laatsten is verwonderlijk, grondig en
diepgaande , gelijk de oudheidkunde van den eer(len; en wij
fchatten ook het huk van den Heer J. VA N D 0 0 R IN IN C x
bijzonder hoog. Voor het algemeen is het werkje niet; maar
voor hen, die prijs hellen op kennis en geleerdheid aan.
gaande Overijsfelfc.he oudheden en letteren, zijn het gouden
appelen in zilveren gebeelde fchalen. De afbeeldingen zijn
voldoende, offchoon Hechts gefteendrukt, en de veizen ter
verpoozing van de aandacht allezins gefchikt.
En hiermede eindigen wij ons verflag voor dit jaar, indien
niet later inkomende jaarboekjes ons de pen nog eens mogten
doen opvatten.
Boekbofcli. voor i835. No. ZV. bi 654. reg. 25 en elders leze men 1'hilecclefus.

]BOEKBESCHOUWING.
Disputatio Historico-Theologica, de fontibus, ex quibus Historiae Lcclefiasticae opus haufit Eufebius Pamphili, et de ratione, quâ its ufus est, quarr — pro
gradu doctoratus — publico ac folenni examini fubmittit BERNARDUS RIENSTRA, Snecanus,
Doctr. Christ. Interpres in pago Meerkerk. Traj. ad
Rhen. ex officinä Paddenburgii et Soc. 8vo. pp.
VIII et 132.
Disputatio Theologica, de Oratione Antiochiae habita
(Actt. App. XIII: 16-41) Paullo Apostolo auctori tribuendá , quarr — pro gradu doctoratus — publico ac folenni examini ftibmittit L E G N A R D U S
P R o E s, AmJlelaedamenfas , Doctr. Christ. Interpres in vico Doorn. Traj. ad Rhen. ex officina Paddenburgii et Soc. 8vo. pp. XII et 138.

D eze beide Verhandelingen , met welker verdediging de
Schrijvers den titel van Doctor in de Godgeleerdheid verkregen op denzelfden dag, aan dezelfde Hoogefchool,
voegen wij bijeen in ons verflag, offchoon de onderwerpen nog al verfchillen , omdat wij voor afzonderlijke behandeling geene ruimte hebben in dit Tijdfchrift.
Doctor R I E N S T R A handhaaft het gezag van E us EB I U s P A M P H I I, I, als Kerkelijk Gefchiedfchrijver,
en doet dit op zulk eene wijze, dat zijn gefchrift ook
hierom allen lof verdient. Kortelijk zullen wij den inhoud opgeven. Nadat in de Inleiding eerst eene korte
levensbefchrwing van E u s E B I u s (pag. I--5) gegeven is , worden eenige algemeene aanmerkingen over
's mans werk: de Kerkel ke Gt fchiedenis (pag. 6-13),
over den vorm van dit werk , het oognurk en den tijd
van deszelfs vervaardiging medegedeeld. Hierop verD
BOEKBESCH. 1836. NO. 2:
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deelt zich de Verhandeling in twee deelen. .I. Het eer11e deel (pag. 14-81) handelt over de bronnen, welke
E is s E B i is s heeft gebruikt, en over derzelver gefchiedkundige waarde. E u s E B i U s is in de gelegenheid geweest, voor zijne Gefchiedenis echte bronnen te gebruiken. Hij had den toegang tot de Bibliotheek te leliae
C'apitolinae (Jeruzalem) en te Caefarea. Op zijne rei
Palestina, Syrië en Egypte zag en hoorde hij-zendor
In
briefwisfeling
Rond hij waarfchijnlijk met de
veel.
voornaamfte mannen van zijnen tijd. Met aanhaling der
daartoe dienende plaatfen, brengt R I E N S T R A die bronnen tot de vijf volgende klasfen : 1 0 . Monumentapublica,
naar eene vrije vertaling ofaciële flukken, waartoe behooren naamlijsten der Keizers , der Bisfchoppen van Jeruzalem 11ntiochiè, Alexandrië en Rome, brieven en
bevelfchriften van de Keizers HAD R I A N U S, M. A N,

TONINUS, GALLIENUS, GALERIUS, MAXIMIANUS, MAY.MINUS, CONSTANTINUS

en

L I G I N U s, als ook een brief van den Praefectus Praetnrio- S A n I N U S, (pag. 15-24.) Hiertoe worden ook

gebragt de volgende kerkelijke ílukken : brief van de
Gemeente te Smyrna over den marteldood van P 0 L YC A It P is s, brief in naam der Gemeenten te Vienna en
Lyon , gefchreven waarfchijnlijk door I R E N A E U S,
onder de regering van M. AURELIUS , en nog een
kleinere brief van diezelfde Gemeenten; eindelijk fynodale
brieven en een van POLYC RATES, brieven van Palest ijnfche Bisfchoppen en anderen, (pag. 24-27.) 2°.
Schrijvers. De H. Schrijvers worden niet opzettelijk
aangehaald. Hij fchijnt de kennis aan dezelve ondersteld
te hebben. Schr ijvers onder de Christenen : I G N AT I U S van Intiochic , P 0 L Y C A R P U S van Smyrna, P A P I A S, Bisfchop van Hierapolis , l U A D R ATUS, AGRIPPA CASTOR, ARISTO van Pella,
JUSTINUS Mart., MELITO van Sardes, DIONYSIUS van Korinthe, HEGESIPPU'S, IRENAEUS, rATIANUS, RHODON, APOLLONI

a S, een ongenoemde , die zijn werk opdroeg aan
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de il/es.,
de zamenfpraak van CAJus met
PROCLíJS, ALEXANDER, laatst Bis/chop vanJeruzalem, ORIGENES, DI0NYSIUS de llex.,
PHILIAS (P H I LEAs)vanThmuis.—Schrjyers,die
geen Christenen waren: FL. JOS EP H U S, P H I L O,
P 0 R P H Y R I U S; eindelijk nog aanhalingen uit vroegere fchriften van E U S E B 1 U S zelven, (pag. 28-62.)
3°. Indere welonderrigte getuigen. Hier wordt hoofd
bedoeld, wat E u s E B I u s bij geen Schrijver-zakelij
vond, en op zijne reizen of vernomen of gezien had.
Het hier behandelde heeft vooral betrekking op de drie
laatíle boeken van E u S E B I U S' gefchrift, (pag. 62 -75.)
40• Mondelijke overlevering of gerucht, (pag. 7&-80.)
5°. Eindelijk eigene ooggetuigenis, (pag. 80, 81.) Dit
alles wordt oordeelkundig en onpartijdig opgegeven en
juist beoordeeld, zoodat geene dwalingen van E U's En I u s worden verheeld , b. v. pag. 15 en 21 , noch
's mans partijdigheid, waar deze zich vertoont, verzwegen, b. v. pag. 74 , 75. — 1I. Het tweede deel dezer Verhandeling gaat de weze na , op welke, E U S EB I u s van die bronnen heeft gebruik gemaakt. Dit
gedeelte wordt wederom in drie Rukken verdeeld. i°,
wordt eerst 's mans gefchiktheid voor zijn werk blootgelegd. Hij kende ook de Syrifche en Lati niche talen,
en was niet onbedreven in de aardrijks- en t ijdrekenkunde. Dit Relde hem in ftaát , om de hem voorkomende bronnen goed te gebruiken. Ook liet hij zich
leiden door liefde voor waarheid. Reeds in het begin
van zijn werk roept hij de hulp in van God en JE z us
C H R I S T US ; en dat dit geene veinzerij was, bewijzen de zorg , waarmede hij die bronnen heeft geraad.
pleegd, de opregtheid, waarmede hij is te werk gegaan,
en de vrijheid , welke hij genomen heeft. „ Ten onregte heeft men dus gezegd , dat E u s E B I U s de
waarheid niet gezocht , maar opzettelijk verdonkerd
„ heeft ," (pag. 82- 93.) 2°. wordt ontwikkeld de keus
van E u s E B I tr s bij het gebruiken van die bronnen.
DZ
AVIRCIUS MARCELLUS, CLEMENS
TERTULLIANUS,
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Reeds di t pleit voor 's mans doorzigt in dezen , dat ht{
zorgvuldig de echte bronnen aanhaalt , en valfche en ondergefchovene {tukken voorbijgaat , aan welke hij kennis
moet gehad hebben. Ook zijn oordeel over bronnen en
Schrijvers kan hiervan getuigen. Evenwel vindt men niet
overal in hem den bezadigden en naauwkeurigen Oor
tijd, in welken E u s E B I u s leef-delkunig.Va
de , was dit ook niet te wachten. Met zijne tijdgenooten had hij gemeen te groote zucht voor regtzinnigheid , welke hem tot haat tegen ketters vervoerde. Hij
was niet boven het bijgeloof van zijnen tijd verheven,
gaf te groote eer aan het martelaarfchap , en prees te
zeer het ftrenge afgezonderde leven. I Jet is alom in
's mans werk zigtbaar, dat hij in de gebreken zijns tijds
deelde , ook in den haat tegen de Joden. Met meer
.regt is hij te berispen over den toeleg, om den lof van
C 0 N S T A N T Ij N te verhoogen. Reeds hieruit blijkt ,
dat hij niet altijd de wetten eener gezonde en bedacht
gevolgd is. Ook was hij omtrent-zameordlkun
vele dingen onkundig. De ilotfom van dit alles is , dat
E U S E B I U S, offchoon niet van dwalingen en gebreken vrij , toch uit de bronnen , welke hij heeft kunnen
raadplegen , veel belangrijks heeft medegedeeld , en dat
hij , in aanmerking genomen den tijd en de gelegenheid ,
in welke hij fchreef, zich hierin loffelijk heeft gekweten , (pag. 93— III.) 3°• handelt r. I E N S T P. A over
de goede trouw,, met Welke E u S E B I U S zijne bronnen
gebruikt heeft. Hij heeft dus de bronnen, zoo als hij
ze gevonden heeft , aan zijne lezers medegedeeld , zonder dezelve met eigene bijvoegfelen te vermeerderen, zonder verminking of vervalfching. Dit is van te meer gewigt, hoe duidelijker het is, dat hij verklaart, de woorden dier bronnen zelve te bezigen. Dit wordt verder
(pag. 112-129) met voorbeelden geflaafd, zoodat ook
hier E u s E B i u s verdedigd wordt tegen de befchuldigingen , te dezen opzigte tegen hem ingebragt. Doch
dit kunnen wij nu niet uitvoeriger mededeelen.
Doctor 1> R o L s behandelt een ander onderwerp , dat
-

DISPuTATlo\15.

53

op zichzelve niet tuinder gewigtig is, maar hetwelk een
beknopter verflag in dit Tijdfchrift toelaat. E 1 C H HO R N,
11 EIN lt 1 CH S en later S. G. F R IS C Ii betwijfelen den
apostolifchen oorfprong der Redevoering , welke P A uL u s in Pi/idisch Antiochië gehot}den heeft, en welke
L UK A S mededeelt ]land. Xlll: 16-41. Ook D E W E Ti' E , hoewel minder flout , beweert , dat L u K A. s de
gezegden des Apostels eenigzins heeft uitgewerkt. Dat
liet gefehiedkundig gezag van L u i: A S , die deze Rede
uitdrukkelijk aan r A u L u s toekent (vs. 16) ,-voering
gehandhaafd worde , is van het uiterfe gewigt , omdat ,
bij zulke gisfingen , niet enkel de waarde dezer Redevoering geheel verloren gaat , mar evenzeer alles onzeker
wordt gemaakt, wat dezelfde berigtgever L U K A S in het
Evangelie zoo wel, als in de ifandelingen der Apostelen , heeft opgegeven als woorden van anderen. Dit
is het voorname doel, dat i it o F s , niet deze zijne Dis
beoogd heeft , bij hetwelk dus minder Bene kri--putaie
tifche en exegetifche behandeling van elk woord dier Redevoering gevorderd werd. Intus(chen heeft hij met regt
zich hiervan niet geheel onthouden , maar in het eerfle
deel der Disputatie (pag. 6-43) zulk een overzigt gegeven dezer Redevoering, dat, niet vermijding van tijd
volgens dc wetten van oordeel--reknudigvfchl,
en uitlegkunde , de woorden dezer Redevoering het noodige licht ontvangen , en de voortreffelijkheid van het
fluk zelve met een enkel woord wordt aangewezen., Dit
algemeene moge hier voor beknopte opgaaf gelden! Uit
den aard der zaak is liet duidelijk, dat hier geene bij
kunnen medegedeeld worden. Eenigzins uit--zonderh
voeriger zullen wij zijn over het tweede deel der Ver
hetwelk P R o E s (pag. 44-135) aan--handelig,
toont , dat deze Redevoering werkelijk aan Y A u L u s
moet worden toegefchreven. Hetgeen Doet. R 1 E H Nl
in Disfert. de fontibus Ictt. App. , Hechts kon aanftippen, is hier uitvoerig aangewezen, zoo als vroeger door
Doct. at E T F. L E lt it A Al P ten opzigte van [laud. XX:
U volgg. gedaan was. -- Na vooraf (§ 1) den (laatt
,
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des gefchils en de wijze van dcszelfs bellechting te hebben opgegeven, vergelijkt P it o E s (§ 2) deze Redevoering met de voornaamlte toefpraken van P E T R u s, door
L U K A S opgeteekend , als tot de Joden te , jeruzale,ma ,
Hand. 1I: 22 volgg. , tot het volk in den Tempel, I1.
III: 12 volgg., tot den Joodfchen Raad, H. IV: 8-12,
het gebed , misfchien van P E T R u s, vs. 24-30, zijn
antwoord aan den Hoogepriester, H. V: 29-32, zijne
voordragt aan c o R N E L r u s te Caefarca, H. X: 34-43.
Doctor P R 0 E S ontveinst de gelkvormigheid niet ; integendeel wijst hij dezelve opzettelijk aan, en geeft reden,
waarop die eenflemmigheid in beider toefpraken natuurlijk moet heerfchen. F- 1 C H 1 1 o R, N blijft op die een
te veel flaan. Er heerscht toch ook bij hei -flemighd
verfchil, in de w ijze, op welke beiden dezelfde-den
zaken vermelden, in woorden en fpreekwijzen, welke zij
gebruiken , en in het algemeen in den ieder bijzonder
eigenen Jij?. Dit wordt met voorbeelden duidelijk aan
Vervolgens wordt deze Redevoering van P Au -getond.
r. us vergeleken met die van S T E P H A N U S, (5 3.)
Om niet wederom denzelfden weg te volgen, wordt nu die
Redevoering van s T E P H A N u S , H. VII : 1 volgg. ,
doorgeloopen , en beknoptelijk aangeteekend , hetgeen of
aan S T E P H A N ti s alleen eigen of aan L U K A s vreemd
fchijnt te zijn , of althans te verfchillen an de Rede
1P A u L u s , en alzoo een' verfchillenden-voeringa
oorfprong aan te wijzen. Daarop volgt (§ 4) eene ver
dezer Redevoering des Apostels met andere,-gelijkn
welke aan P A U L U S worden toegekend , en door L uK A S vermeld zijn. Hier komen in aanmerking Hand.
XVII: 22 volgg., H. XX: 18 volgg., H. XXII: 1 volgg.,
H. XXIII: 1 volgg. , H. XXIV: 10-21 , H. XXVI :
1 volgg. , zoo ook H. XIV: 14-17, XXV: 10, 11,
XXVIII: 17-20. Ook hierin moet natuurlijk verfcheidenheid zich openbaren, bij verfcheidenheid van tijd en
gelegenheid, van hoorders en van doel. Doch juist deze
verfcheidenheid bewijst de naauwkeurigheid en goede trouw
van den berigtgever L t: K A S. Die vergelijking gaat over
-

-
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irchotrd en vorn. Eindelijk wordt (§ 5) die Redevoering vergeleken niet cie Brieven , welke algemeen als van
J) A u Lus gefclireven worden erkend. Deze vergelijking verdient ook hier allen lof. Vooreerst wordt de
leer des Apostels vergeleken , naar beloop van de Rede
Ten tweede wordt bcíchouwd 's mans gern oeds--voering.
gefleldheid en karakter; hiertoe behoort 's Apostels vaste
overtuiging aangaande den Goddelijken oorfprong van het
Christendom , zoo als dezelve zich grondt op de zeker
zijn blijvende en oneer-heidvan's-.Il opig;
mocide ijver ter uitbreiding van liet Evangelie onder alle
en allerlei incnichcn; zijne lijfde jegens jood en Heiden.
Verder wordt nagegaan zijne ii'i» /leid in de keus zijner
bewijsgronden, in de bedachtzaatlzhcid, met welke hij
die aanvoert , en in zijn fchiikken naar de omftandigheden en begrippen zijner hoorders , behoudens de zuiver
Eindelijk wordt, ten derde, de fill der-heidrl.
Redevoering vergeleken met dien van de Brieven ; ook
dit gefchiedt wederom naar het beloop der Redevoering.
liet Lefluit, dat uit al liet voorgaande wordt afgeleid ,
dat namelijk h A u r. u s de vervaardiger en L U K A s een
trouw berigtgever is , zal geent gegronde tegenfpraak te
vreezen hebbeín bij hen , die waarheid liefhebben en
zoeken.

Wij eindigen ons verflag met den wensch , dat beide
de Schrijvers dezer uitnemend bewerkte Verhandelingen
meer vruchten leveren van welbeffeden tijd, en dat zij
in ]Winne gewigti e bedicning lang en geheel zijn Bene
Cere van CU RI ;T[, 5!

Bloemlezing. Gcfchiedkrindige mi>ader algemeen bekende
b ijzonderheden , betrekkelijk de Nationale Synode te
Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619. Eerre ontfpannende lectuur voor den tegenzvoordigen t ijd. Ver
haren aard en-z:ameldnbtivrko/an
Lirear ^cza. , door r A M D1 A D N. IL v 1 N E. N. Te Gro-
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vingen , bij M. Smit. 1835. In kl. 8vo. X11 er310bi.f2-40.

Wat mogen en moeten wij verwachten van de op handen
zinde algemeene Synode der Nederlandfche Hervormde Kerk ? Te Groningen, bij W. van Boekeren.
1835. In gr. 8vo. 22 bi. f : - 30.
Raad en Opwekking aan ,'Iervormde Christenen van
verfchillende denkwijzen, ter bevordering van eerie
wenfchelijke eensgezindheid. Te Utrecht , bij L. E.
Bosch. 1835. In gr. 8vo. 42 bi. f:: - 40.

Kort Verlag van het zoo geruchtmakend gedrag des
afgezetten Predikants it. P. S C H 0 L T E in de Zier vormde Gemeenten Doeveren', Genderen en Ganfoijett,
door een' Vriend der Waarheid en des Vredes. Te
Utrecht, bij L. E. Bosch. 1835. In gr. 8vo. 17
bi. f: -25.
Handelingen van het Klasfikaal Befluur van Neusden ,
omtrent den gewezen Predikant I. P. S C H O L T E,
en ziijne aanhangers , door c. W. PA P E, Scriba van
het Befluur en Predikant te Hetisden. II Stukken. Te '.+ Gravenhage, bij de Erven, Doorman.
1835. In gr. 8vo. Te zamen 229 bi. f 1 - 70.
Adresfen ingediend door de Gemeente Je/ti Christi te
AmHerdam , welke zich om der con/cientie wille heeft
afgefcheiden van het federt 1816 beflaand Hervormd
Kerkgenootfchap. Met eene hoorrede door H. P.
S C H 0 L T E, Bedienaar des Goddelijken Noords.
Te 's Gravenhage , bij J. van Golverdinge. 1835. In
gr. 8vo. 23 bi. f: -25.
1' ij voegen deze itukken bij elkander , omdat zij allen
eenigc betrekking hebben tot de treurige woelingen in de
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Nederlandfche, Hervormde Kerk, waarover wij ons evenwel niet in het breede meenen uit te laten.
Bij den grooten ophef, dien fommigen thans weder
van de wijsheid en heiligheid der beruchte Synode van
Dordrecht en derzelver bepalingen maken, heeft de ons
onbekende en zich waarfchijnlijk onder verdichten naam
onbekend houdende Schrijver van No. 1, in deze Bloem
verfcheidene meer of minder bekende anecdoten-lezing,
onder eenige rubrieken bijeenverzameld, om daaruit te
bewijzen, dat er op die voortreffelijkheid gansch niet
zoo hoog in alles te roemen viel, en er ook uit dien
hoofde weinig reden is , om het gezag dier Kerkvergadering op nieuw te doen heerfchen. — In de hoofd
wel met den Schrijver eens , en prijst-zakisRec.ht
hij gaarne deszelfs goede bedoeling , en de hiertoe genomene moeite ; maar met dit al meent hij , dat dit middel , zoo als het hier aangewend wordt , niet volkomen
dienílig tot verbetering is : hij begrijpt wel , dat de
zucht en poging van fommigen , om alles , wat door
Prins M A U R 1 T S en de Contraremonflranten gedaan is ,
hoog te verheffen , bij anderen wel eens den lust opwekken kan, om , bij tegenilelling , van die zijde aan
het licht te brengen , wat inderdaad geen daglicht ver
kan ; maar nogtans kan hij het ter wederzijden-dragen
geenszins voor goed houden , die oude veeten met bitterheid te vernieuwen: hij zou die Dordfche Vaders ,
met hunne zeker niet zeer Christelijk door hen behandelde Ambtsbroeders , liever maar laten rusten, en alleen ,
volgens het eenvoudige Evangelie , met vrijen Protestantfchen zin vragen: wat is waarheid ? en wat vorderen thans wijsheid en liefde? Vare alles hier nog meer
met die grondigheid en bezadigdheid, waarvan men in
de zeer lezenswaardige Narede blijken ziet, behandeld,
en meer tot één historisch en beredeneerd geheel , dat
tot die flotfom heenleidde , uitgewerkt , het zou misfchien tot het doel , dat de Schrijver zich voorítelde ,
nog nader gebragt, en nog meer nut gedaan hebben;
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hoewel tuen het daarom nu niet als geheel nutteloos behoeft ter zijde te legen. .
Het antwoord , dat de ongenoemde Schrijver van No.
2 geeft op de vraag , die hij opwerpt, is : De Kerk
te herzien , als zijnde liet eenige en voldoende red--ler
middel uit de tegenwoordige moeijelijkheden; of, zoo
dit onuitvoerlijk mogt fchijnen , de verklaring vast te
ífellen , dat „ de Leeraars , zonder eenigen verdcren band
„ of bepaling , enkel en alleen gehouden zullen wezen
„ niets te leeren of te prediken , hetwelk mogt Vrijden
„ tegen de zuivere leer en den waren geest des Chris„ tendoms." — Ree. verwerpt dit laatíle naar de flof
wel niet , maar of liet in dien vorne thans nog wel
raadzaam te achten zij , betwijfelt hij : intusfchen ver
hij zich, dat de Synode der Ilervormden aan de-blijdt
petitiën van alle zulke adresfanten , als op eene nadere
verklaring te dezer zake , maar in eenen geheel anderen

geest aangedrongen hadden
,

,

geen gehoor gegeven heeft.

— Voor het overige doet hij hulde aan de goede bedoeling des Schrijvers , offchoon in deszelfs donker inzien van fommige zaken niet volkomen deelende ; maar
hij vindt het niet noodig , omtrent eene zaak , waarover
alreede zoo veel , ja misfchien te veel gefchreven is ,
hier breeder uit te weiden.
Hetzelfde kan Ree. over 't algemeen keggen ten aanzien van No. 3 , waarin een andere ongenoemde de ver
partijen , tusfchen welke hij zelf zoo wat mid--fchilend
den door zoekt te gaan , tot bedachtzaamheid , vrede
en liefde raadt. Eene werkelijke affcheiding en fcheuring keurt de Schrijver met reden hoogelijk af, en
laakt de handelwijze der genen , die daarop doelen en
daarom woelen , als onberaden en onwettig. Ook den
genen , die den vrijheidszin in het godsdienilige naar zijn
inzien overdrijven , en den gematigden , onder welke hij
zichzelven rangfchikt , fpreekt hij behartigenswaardige
woorden toe. Met alles kan Ree. wel niet evenzeer inf{ emmen ; tinaar hij wil dit ,. om liet goede oogmerk niet
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te verhinderen, niet in bijzonderheden aanwijzen. Hoe
echter dezelfde Schrijver , die zegt, dat „ de formulie„ ren geen onbepaalde en altijd kracht houdende regelen
„ van het geloof der Hervormden zijn ," op dezelfde
bladzijde zeggen kan, dat „ zoodanige. ter aankweeking
„ van rust en orde , zoo wel als tot bevordering van
„ eenheid des geloofs , ook nu nog noodig zijn ," betuigt Rec. niet te begrijpen. Ware het hier de plaats ,
dan zou hij uit de Gefchicdenis en de ondervinding kunnen bewijzen, dat zij daartoe nooit gediend hebben, en
uit den aard der zaak, dat zij daartoe nooit, en thans
veel minder dan ooit kunnen dienen : doch hierover is ,
zoo hij zich wèi herinnert , in het Tijdfehrift , de Godgeleerde Bijdragen , niet lang geleden , liet noodige goed
gezegd , waartoe hij desbegeerigen verwijzen wil.
De beide Verflagen , in No. 4 en 5 te vinden, zijn
niet bezadigdheid en befcheidenheid , en, zoo veel Ree..
kennis van die zaken draagt , zonder er zelf eenigzins in
betrokken te zijn geweest , naar waarheid gefchreven.
De ongenoemde Steller van het eerfte heeft wèl gedaan,
met het Publiek omtrent het gebeurde , waarvan men
toen of niets dan bij geruchte, of alleen door S C H O L T E
wist , hoofdzakelijk in te lichten; en volgens deszelfs
wensch dient liet later uitgekomen Verflag, door den
Heer r A r E in zijn 1 [te Stuk gegeven , met de daartoe
behoorende authentieke Bijlagen in liet'2de Stuk , om de
waarheid van het medegedeelde volkomen te bevestigen
en nader op te helderen.
Voor een uittrekfel zijn
deze hukken niet wel vatbaar ; en zij verdienen ook
in hun geheel gelezen te worden , om zich met de ware
toedragt van zaken bekend te maken. Men zal er dan
onder anderen uit zien : 1. Dat SC HO LT E de eerfl:e
en eenige oorzaak geweest is, dat Bene rustige en weltevredene Gemeente in onrust en onwettigen optland tegen het wettige en te voren altijd door haar erkende
Beftuur gekomen is , en dat hij zich geen lage middelen
gefchaamd heeft, (zoo als b. v. het laten teekenen van
eetje menigte kinderen , onder welke zelfs van 12, 9 en
--
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6 jaar,, op zijne zoogenaamde akte van affcheidingj uin
zijn doel te bereiken. — 2. Dat de Kerkelijke Befturen ,
met alle geduld en zachtmoedigheid, fomtijds misíèhien
tot overdrijvens toe , zich eerst alle moeite , om heil
langs den weg van redelijke overtuiging tot zijnen pligt
te brengen , gegeven, en voor het overige allezins wettig en pligtmatig in deze zaak gehandeld hebben. — 3.
Dat elk redelijk en Christelijk denkend mensch zich fchamen moest , zich door zulk eenen jongen woelgeest te
laten wegfiepen , om zich tegen hnnne wettige Overheid
te verzetten, en aan goede orde en liefde en vrede grootelijks afbreuk te doen.
Die woel- en fcheurzieke gezindheid blijft intnsfchen
nog voortgaan, en hier en daar een onrustig hoofd zich
bemoeijen , om haar te bevorderen. Hiervan draagt het
flukje No. 6 blijken , welks titel te curieus is , om er
niet een oogenblik bij ftil te f'aan. fldresfen ingediend
door de Gemeente J ESU C HR IS TI te fm flerdam".. .
JE S U C H RI S T I! deze oude Latijnfche verbuiging van
een' eigen naam klinkt zekerlijk ifiichtelijker,, dan het
nieuwerwetfche van j E z u s C H R I S T U S, en daarom
fchrijft ook S C H o L T E : „ de waarheid , zoo als die
„ in CHRISTO .is," „'het jok JESU CHRISTI"
enz. : wij voegen hier echter nevens, dat hij dit wel eens
vergeet , en fchrijft : „ het kruis van C H R I S T U S ,"
voor C H R I S T I ; en dat hij zoo ook , om zich gelijk
te blijven , andere vreemde namen , die hier voorkomen ,
insgelijks had moeten verbuigen! —. . . . „ welke zich
om der confcientie wille" — Confcientie dit houdt
men zeker voor vertlaanbaarder of krachtiger dan gewenu, zoo iets is wel eens wijzer' gebeurd! --• ... .
ten
„ heeft afgefc•heiden" (toen , zoo Rec. wèl meent te
weten , ten getale van naauwelijks dertig ! !) „ van het
federt 1816 beftaand Hervormd Kerkgenootfchap :"
eene openbare en grove historifche onwaarheid , waar-•
mede de toongevers van den onrustigen aanhang de onkundige menigte zand in de oogen werpen , en die zij
haar overal laten napraten ! Er beftaat in het Koning„

„

!

?

„

!
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rijk der Nederlanden geen ander Hervormd Kerkgenootfchap , dan dat , welk aldaar,, federt den tijd der Kerk
Eeuw,, be(laan heeft, en dat in-hervomingdló
1816 , vrij wat beter dan in 1618 en 1619, in zijne leer
Protestantsch vrij en onverlet gelaten is , maar eene nieuwe form van Kerkbetluur ontvangen heeft , en dienvol
wettig georganifeerd, en door Z. M. onzen Ko--gens
ning , wien het met blijdfchap als zijn eerfte Lid eerbiedigt , als zoodanig erkend en bekrachtigd is. Het
jammert ons , dat wij ten aanzien van menfchen , die
zich nog Protestanten willen noemen , zoo moeten fpreken ; maar liet is niet anders : wie zich van zulke Je
bedient , moet in al zijn Jezuitismus ten-zuitfcheílrkn
toon gefleld worden. — „ Met eene T7oorrede door
H. P. S C HOL T E, Bedienaar des Goddelijken Woords."
Eilieve ! op wat grond geeft zich toch S C H O L T E
thans nog dezen titel ? hij is immers door het Kerkbe(1uur der Hervormden wettig afgezet. Ja maar,, zal hij
zeggen , hiervan lieb ik mij reeds te voren afgefcheiden ;
dit erken ik niet; dit is onwettig. Wel nu, dan vervalt hiermede ook zijn radicaal van Bedienaar des Goddelijken Woords daar dit hein door niemand anders dan
door dat Kerkbefluur , in 1832 , gegeven is , en hij daalt
tot het gewone peil van leek ; ja hij daalt beneden nul ,
want hij is zeker lang na 1816 , naar de verordeningen
van datzelfde Kerkbefluur, tot lidmaat aangenomen en
openlijk bevestigd , en heeft als zoodanig plegtig beloofd, zich aan deszelfs kerkelijke tucht te zullen onderwerpen , maar nu door zijne eigene geheel tegenf'crijdige daad zijn lidmaatfchap werkelijk opgeheven.
Wilde Rec. aldus voortgaan, met het Rukje zelf, dat
dien fchoonen titel draagt , te commentariëren , hij zou
welligt een tegenfluk kunnen fchrijven , grooter dan dat
geheele pamflet zelf; doch waartoe dit? uit den klaauxv
kent men den leeuw ; het volgende moge dus genoeg
zijn ! — Wat eigenlijk de voorname inhoud der Voor
rede is , die ruim een derde van het geheele boeksken
beílaat , is mocijelijk te zeggen. Vooreerst en vóór alle
,

-
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dingen althans vertelt s C HOLTE daarin aan zijne
„ Landgenooten ," (dus aan alle Protestanten niet alleen, maar ook aan Roomschkatholieken, Israëlieten
enz.) dat hij „ met de afgefcheidegen te Amflerdam in
aanraking gekomen is, en niet geaarfeld heeft, om de
„ uit hun midden gekozene Ouderlingen en Diakenen te
, bevestigen, aan de kinderkens der geloovigen het
bondzegel des H. Doops te bedienen , en in hun mid„ den het woord Gods te verkondigen;" verder, dat de
genen, die zich dus affcheiden, geene kwade bedoelingen hebben; dat zij verdrukt worden; dat zij zich moeten wachten voor „ rondreizende vreemdelingen , die
„ zich in de Gemeenten willen indringen ," (dus ook
voor hemzelven?!) en verder nog zoo eenige toefpraken
en uitweidingen , die geen vasten koers , maar het, van
het eene half-lidreeken tot het andere, ten minfle pratend houden , en met verfcheidene Bijbelplaatfen — gepast
of ongepast — doormengd zijn. Een paar zonderlinge
flaaltjes van het laatfte ! BI. 5: „ Acht het voor
„ groete vreugde wanneer g ij in vele beproevingen ge„ leid wordt; want de beproeving Uwes geloofs, welke
veel kostelijker'is als die des goods, werkt eene on„ beroulvelijke bekeering tot zaligheid." Erie zich nu
hierbij de drie plaatfen herinnert , waaruit deze woorden
zijn zamengebragt , JA C. 1: 2, 1 r u T R. 1: 7 en
2 Cor. VII: 10, en dezelve in de oude Overzetting oplettend naleest en vergelijkt, zal de fchoone manier van
aanhalen van den Heer S C H 0 L T E gewis bewonderen ! — Het hot der hoorrede , nadat de Schrijver gefproken heeft van „ onzen getrouwen God en Zaligmaker, die zijn Gemeente" enz , eindigt aldus : „ en
„ die , hoe tot nog toe ook in zijne ledematen vervolgd
en onderdrukt, tot zijner tijd vertoonen zal de za„ ligera en alleen machtigen Heere , de Koning der Ko„ ningen , ende de Neer der Heeren : die alleen onJlerf„ ltjkheid heeft , en een ontoegankelijk licht bewoont :
„ den welken geen mensch gezien heeft, noch zien kan:
, welken z ij eere , ende eerswige kracht ! Amen !" Hier„
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mede nu 1 T 1 isr. VI: 15 , 16 in de oude Overzetting
opmerkzaam vergelijkende , ziet men wel , dat s c x o LTE hier , gelijk boven en elders, de woorden des Bijbels letterlijk naar dezelve , ook in fpelling , aanhalen
wil , doch hierop nog niet zeer vast of naauwkeurig is ;
maar er blijkt ook uit, dat hij of deze plaats niet ver
niet weet , waartoe hij ze aanhaalt , of mis -fta,o
geen van beide : bij P A U L u s dezelve aldaar ver -fchien
lezende , (en hoc veel meer nog in het Grieksch !)-tald
ziet, de oplettende terflond, wat „ de zalige en alleen
„ magtige Heer tot zijner tijd vertoonen zal ," namelijk
„ de verfchijning onzes Heeren Jezus Christus ," en
welk eenen goeden en fchoonen zin dit aldaar geeft ;
maar zoo, als deze woorden in den zamenhang bij
s c H o L T E aangehaald flaan , is het onzin : dit heet
dus Biibeltaal fchrijven ! Doch het is ook zoo gemak
niet voor een jong mensch, de rol van den ouden-kelij
goed te fpelen , en den antieken toon in alles terfiond
te vatten ! Het is waar, mundus vult decipi; maar
wie daarbij zegt : decipiatur ergo ! hoe noemt men dien?
WVat nu de ddresfen, in dit Plukje vervat, aangaat,
het eerfee is van twee zich noemende Ouderlingen en
twee zulke Diakens der afgefcheidenen , aan Z. M. den
Koning gerigt, en, na zeer langwijlige voorafxedenen en
onbepaalde en onbewezene klagten over de Amlierdamiche Leeraars, over de Kerkbelluren , over de Regtbanken enz. , eindelijk verzoekende , om als afgefcheidene
Gemeente te worden gehandhaafd , en vergunning te heb
fruchten van een eigen kerkgebouw. Het-bentoh
tweede is een dergelijk van een' dier vier onderteekenaars , zekeren Makelaar N. 0 B n E s , aan de Regering
van Am flerdam verzoekende , om door de Politie niet
gehinderd te worden in de Godsdienstoefeningen te zij
huize; waarop dadelijk een antwoord, hier mede ge--ne
plaatst , van gemelde Regering gevolgd is , „ hem zoo
voor zich als anderen ten alierernftigfle vermanende ,
zich , vóór liet bekomen van de vereischte autorifatie
van alle zoodanige bijeenkomflen te onthouden, en daa;r-
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toe geene bij de Wet ffrafbare flappen te doen." (*) —
Rec. onthoudt zich van de vele aanmerkingen , welke
hij op die Adresfen zou kunnen maken , daar hij reeds
met blijdfchap gezien heeft, en het weldra bekend genoeg zal zijn , niet hoe gevoelig leedwezen en regtmatige
afkeuring onze waardige Koning alle zoodanige Adresfen befchouwt , en , hoewel even verre , als het Kerke
Hervormden , van allen geloofsdwang-lijkBefurd
zijnde, nogtans even min gezind is, om toe te geven
aan woelingen, die, door allerléi drogredenen onderfteund,
de verderfelijkí{ e gevolgen kunnen naar zich slepen. —
Liever dus nog een paar ernffige woorden ten flotte !
Vooreerst Gelijk het der Nederlandfche en bijzonder
der ftuderende Jongelingfchap over het algemeen in onze
dagen tot eere veríhekt , dat zij zich in het ftaatkundige , door eenen rustigen en aan de wettige Regering onderworpen' zin , van die in fommige andere
landen onderfcheiden heeft, zoo is het te wenfchen, dat
zij dienzelfden zin ook in het godsdienftige en kerkelijke moge behouden en betoonen. Maar des te meer
ftrekt het ook tot fchande van enkele jonge lieden, zoo
als een SCHOLTE, BRu1\1n7nLKAnrp en andere
dergelijke, dat zij, die naauwelijks een of twee jaren in
de dienst der Kerk geweest zijn , zich tegen de oudite,
verftandigile en allezins achtingwaardigfle Mannen verzetten , met eene aanmatiging , verwaandheid en bitterheid, die, al hadden zij ook het grootfte gelijk in hunne
zaak , hun , als jonge menfchen, nog zeer kwalijk zou
than : doch het fchijnt, dat er onder hen zijn, die wel
weten, dat zij niet op de hoogte ulaan , om met hunne
voortrefrelijkfle tijdgenooten vooruit te kunnen , en er
nu hunnen roem in zoeken , om anderen met zich een
paar eeuwen achteruit te werken; die, geene kans ziende, om zich beroemd te maken , er zich op toeleggen,
:

Dit antwoord flaat hier gecontrafigneerd door w. j.
eenen Secretaris van !Imfierdam van dien naam
kennen wij niet: heeft de Heer Makelaar dit misfchien uit
W. J. BACKER gelezen?
(f)
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vm berucht te worden. — Ten andere: De genen, die
thans, en dit zoo zeer ten onregte, over geloofs- en ge
klagen , en door hun affcheidingsgewoel-wetnsdag
de gemoederen opruijen , weten waarlijk niet , van wel
geest zij zijn ; van Benen geest, geheel ilrijdig met-ken
dien van het Evangelie in het algemeen , en van het
Protestantisme in liet bijzonder. Zij bedenken niet ,
dat zij, door hunne geloofsgenooten te willen terugdringen tot de onbepaalde aanneming van vroegere menfchelijke bepalingen der Godsdienstleer,, alsof die in alles
niet Gods Irvangeliewoord overeenfiemden , aan de Stel
dezelve, zij mogen dan Hervormers, of bijzon -lersvan
Leeraars , of nationale Synoden heeten , een onfeil--der
baar of althans verfland- en geweten - bindend gezag toefchrijven , dat hun even min toekomt, als aan het Concilie van Niceë of van Trente ; en dat zij dus zichzelven en anderen een juk van geloofs- en gewetensdwang
opleggen , dat noch onze Vaders noch wij hebben kunnen dragen. Zij bedenken niet, dat zij, door hunne
ftellingen en handelwijze , zekere foort van Roomschkatholieken grootelijks in dc hand werken; niet zulken ver
als de Schrijver van : De Roornsch--lichtendgz,
katholieke IKerk , zoo als z ij is , enz. en dergelijken ,
zoo als wij gelooven en hopen , dat er in verfchillende
mate nog velen zijn; maar den vrienden van Paufelijke
Hierarchij en Jezuitendom, die zich in deze verdeeldheden onder de Protestanten verheugen , die in de woel- en
fcheurzuchtige verlangens van fommigen derzelven eene
overhelling zien (en hierin ten minfle zien zij niet geheel mis) tot het geloof aan een onfeilbaar kerkelijk gezag en eene alleen zaligmakende Kerk, zonder hetwelk
zij meenen, (doch, o ijdele waan! zegt, op goede gronden , de echte Protestant) .lat zelfs het Protestantisme
niet beftaan kan , maar naar zijnen ondergang neigt , en
zich den overgang tot de alleen rust belovende Moederkerk voorbereidt . den zoodanigen werken z ij in de hand,
die zich van eenig bellaand Protestantsch Kerkgenoot
afzonderen en verwijderen, in plaats van zich, zoo-fchap
I;
noe:.nnsCII. 1&3t;. too. 2.
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als vooral thans aller belang is , in waarheid en liefde
zoo naauw mogelijk aaneen te fluiten. Steller van dit
vertag grijpt deze aanmerkingen niet in kamerbefpiegeling uit dc lucht; maar zijne kennis van hetgene, dat
er desaangaande door de bedoelde Roomschkatholieken
gezegd en gefchreven wordt , geeft hem hiertoe allen
grond ; en zijne belangftelling in de zaak der Evangelifche waarheid en vrijheid verpligt hem , om zijn hart
hiervan te ontlasten, en zijnen Medeprotestanten, met de
woorden van ons aller Meester,, toe te roepen : di7ie
ooren heeft, om te hooren , die hoore ! — hebt zout
in uzelvert, en houdt vrede onder elkander!

De jonge Christen; of eene gemeenzame onderwj/zing
in des Christens pligt. Door JACOB A B B o T H,
Hoofdonderwijzer in de School van den Berg Vernon,
te Boston in Amerika. Uit het Engelsch vertaald

door A D R. VAN DEIN SE,

Emeritus Predikant van
Ostende en Nieuwpoort. Te Rotterdam , bij Menfing
en van Westreenen. 1834. In gr. 8vo. XX en 388 bl.
f3-60.

Y 1^ ij moeten beginnen met verfchooning te vragen, dat
dit voortreffelijke werk zoo geruimen tijd naar aankondiging en beoordeeling op onze fchrijftafel heeft liggen
wachten. , Nu het eene, dan het andere verhinderde ons
hierin ; doch het werk Raat ook niet gelijk met zoo vele
anderen , die Hechts voor eenen korten tijd eenig belang
kunnen inboezemen , maar,, eenmaal gelezen , weldra
worden vergeten, of verdrongen door andere boeken, die
op hunne beurt weder voor nieuwets toevoer plaats moeten
maken. Integendeel , wij wenfchen , dat dit gefchrift van
een blijvend gebruik zij; en in zooverre is het misfchien
beter, dat het wordt beoordeeld , eerst nadat het reeds
eenigen tijd in den boekhandel en, hopen wij, ook in
de handen van belangflellende Godsdienstvrienden geweest
is. De Schrijver, door geene andere geíchriften, zoo-
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veel wij weten, aan onze landgenooten bekend, heeft
zijn onderwerp van alle kanten bezien ; hij toont op elke
bladzijde , de behoefte van „jonge Christenen " te kennen , heeft zich blijkbaar eerst na het verwerven van
eenen rijken fchat van menfchenkennis aan het fchrijven
gezet, en dit ten uitvoer gebragt los, maar zonder wanorde; geregeld, zonder flijfheid; eenvoudig, zonder
kinderachtigheid; fierliJk, zonder woordenpraal; verffandig, zonder wijsgeerige befpiegeling; gemoedelijk en Christelijk , zonder dweeperij. Hij begint (om toch iets van
den inhoud te zeggen , dien de rijkdom der zaken ons
verhindert volledig op te geven) met eene opregte en volkomene belijdenis van zonden aan te prijzen ; wijst vervolgens op Jezus Christus, als op den Verlosfer, en handelt
verder over de kracht van , het vereischte gemoedsbeftaan bij, de opregtheid en den ernst in het gebed; bepaalt
bij de gevolgen van pligtverzuim ; fpreekt over het wankelen in het betrachten van Christelijke verpligtingen ,
met aanwijzing der algemeene oorzaken, door welke men
een „bijna Christen" blijft; gewaagt van bezwaren in de
Godsdienst ; levert bewijzen voor de waarheid van het
Christendom (fraai , maar hier misfchien in die breedvoerigheid , bijna honderd bladzijden , minder op zijne
plaats) ; prijst oefening in den Bijbel aan door verfcheidene hulpmiddelen , waarvan ons fommige geheel nieuw
waren ; wijst het regte gebruik aan van den dag des Heeren; geeft onderwijs aangaande de zelfbeproeving; doet
de ware vordering in godzaligheid kennen in onderfcheidene opzigten , en beíluit met hartelijke vermaningen en
wijze bef{uringen. Rijke overvloed van zaken , kracht
van betoog , gemoedelijkheid van voordragt , zuiverheid
van flijl en dergelijke zijn loffelijke cigenfchappen van
dit werk ; maar die heeft het met vele andere ascetifche
fchriften gemeen ; — wat het echter van alle ons beken de onderfcheidt , en de bijzondere waarde van het boek
uitmaakt , is , bedriegen wij ons niet , dit , dat het ieder
oogenblik voorbeelden bij de hand heeft , die de zaak
duidelijk en aanfchouwelijk maken ; voorbeelden , uit het
E2
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dagelijkfche leven genomen, gefchikt, om de waarheden
en pligten, die behandeld worden, te dieper in het ge
-moed
te prenten.
De Vertaler, die alzoo in zijne rust nog ten nutte
zijner landgenooten werkzaam is , bergt, eene uitgave
gevolgd te zijn , bezorgd door het Engelfche Godsdienílig Traktaatgenootfchap, die eene verkorte genoemd
wordt. Echter vreest hij , dat de voordragt van fommige zaken nog wat al te lang zal fchijnen ; hetgeen
dan ook de voornaamfle aanmerking is , die wij op het
werk hebben. De vertaling is vloeijend; de uitvoering
zindelijk. Jammer maar,, dat de prijs van f 3 - 60 , offchoon anders voor het boek niet te hoog , denkelijk bij
velen een beletfel zal zijn tegen het aanfchaffen. Wij
zouden daarom den Eerw. VAN D EI N S E wel durven
aanraden, om het werk nog aanmerkelijk te verkorten ,
ten behoeve van eene andere klasfe van lezers , dan in
wier handen het nu komt, wanneer het zevende Hoofduk , hoe fchoon ook , er voor dit doel grootftendeels
in zou kunnen gemist worden. Dit gefchrift ll ichte intusfchen veel nut, in huisgezinnen en jeugdige harten !
Het -heeft ons, (om dit in het voorbijgaan te zeggen)
inzonderheid in het geven van voorbeelden , reeds meer
dan ééne dienst voor het katechiferen bewezen. Het is,
met één woord, een regt miscens utile dolti.

Handboek" der dnalyti fche Scheikunde van H. R OS z,
naar de derde Uitgave vertaald door J. E. DE v R IJ,
Apotheker te Rotterdam , met eene hoorrede van
G. J. M U L D E R en Bájveegfels des Schrijvers. Ifle
Deel. Te Rotterdam , bij P. H. van den Heuvell.
1835. In gr. 8vo. f 6- 65.

T

oen de Heer aI U L D E R vóór een paar jaren den
wensch uitte , dat eene goede vertaling van het Leerboek der Scheikunde van BE R Z E L I us zoude worden
uitgegeven, was men er verre van af om te gelooven,

11. ROSE, SCHEIKUNDE.

69

dat immer eene poging van dien aard zoude opnemen.
De uitkomst heeft het tegendeel bevestigd , en de zoo
moedig ondernomene als voortreffelijk uitgevoerde vertaling van genoemd werk is reeds het algemeene hand- en
leerboek geworden voor elk , die in ons land Scheikunde
op eene goede wijze wil gaan beoefenen.
Deze welgefaagde poging gaf den Uitgever moed en
lust, om het wetenfchappelijk publiek in ons land ver
andere fcheikundige buitenlandfche werker.-talingev
aan te bieden. Het boven gemelde werk van R o S E
werd, op aanraden van den Heer iz u L D E a, na de uitgaaf van het werk van B E R Z E L I U S, het eerst en
meest gefchikt daartoe geoordeeld. De Heer j. E. n E
v R ij heeft dien arbeid wel op zich willen nemen. Hetgeen hij als Scheikundige reeds verrigt heeft, is genoeg
bekend , en zoo wel in de Bijdragen tot de Natuur
vroeger uitgegeven door V A N-kundigeLPtfchap,
en
R, -als in het Natuur MULDE
L
I
K
o
HALL , V R
dat
nu
door MUL DE R alleen
en Scheikundig 4rchief,,
uitgegeven wordt , te zien; het doet hem evenzeer, als
de hier te vermelden arbeid , kennen als den leerling van
eenen man, die allen, welke hem omgeven, met denzelfden gelukkigen ijver voor wetenfchap en onderzoek
bezielt.
De vertaling is tot hiertoe op eene allezins lofwaar
wijze ten uitvoer gebragt. De vergelijking van het-dige
werk van R o s E met de vertaling van D E v R IJ kan
dit aan elk , die zich de moeite geven wil het na te
gaan , aantoonen.
Ilet boek van R o s z handelt over de ontledende Schei
dat is , de Scheikunst in den eigenlijken zin , de-kunde;
kunst om zelfilandigheden zuiver af te zonderen. Tot
aanleering van dit deel der wetenfchap beílaat in onze
taal niets , en de uitgaaf dezer vertaling moet alzoo den
beoefenaren der Scheikunde aangenaam zijn. Het is
vooral aan te bevelen aan de eigenaars van het Leerboek
van B E R Z E L 1 U a, in hetwelk dit deel der Scheikunde
niet opzettelijk is behandeld.
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In de eerie Afdeeling wordt gehandeld over de ver
enkelvoudige ligchamen en van derzelver en--houdinger
kelvoudige verbindingen tot reagentia. Hier komen
voor, ten eerfte : bafes; ten tweede : zuren ; ten derde
enkelvoudige ligchamen. De tweede Afdeeling bevat eene
handleiding tot qualitatief onderzoek.
De aard van het werk en van dit Tijdfchrift maken
Yet van zelf ondoenlijk , hier over den zakelijken inhoud
tit te weiden. De naam van R o s E, bij de Nederlandfche Scheikundigen ongetwijfeld algemeen bekend, het
ten derdemale uitgeven van het werk in Drtitschland ,
en de keurige Voorrede van den alom geachten Schei
M U L D E R, moeten genoeg tot waarborg-kundigec.J
voor de hooge waarde en het algemeen nut van dit werk
verílrekken.
De vijfde aflevering zag reeds liet licht , en hiermede
is het eeríle deel voltooid. De bijvoegfels , door R 0 S E
aan D E VR U verílrekt , zijn achter de afleveringen
waartoe ze behooren , gevoegd.
Uitvoering, druk en papier verdienen alle aanbeveling.
Wij eindigen deze korte aankondiging niet den wensch,
dat een ruim debiet den Uitgever in deze belangrijke onderneming moge onderlleunen , en dat vele Artfenijbereidkundigen bij ons , even als D E v r. IJ doet, mogen
toonen , dat men een beoefenaar der natuurkundige wetenfchappen en een goed , kundig , naauwgezet Apotheker
tevens kan wezen.

Grondbeginfelen der Plantenkunde. Uit het Engelsch,
door N. B. M I L L A R D. Opgehelderd met onderfcheidene Iloutfneefaguren. Te llmflerdam , bij de
Gebr. Diederichs. 1835. In kl. 8vo. 141 BI. f 1- 20.
it boekje kan in zoo kleinen omvang natuurlijk ílechts
D
de allereerfle beginfelen der Botanie bevatten.

Intus
behelst het meer, dan men zou vermoeden , en-fchen
zeker meer,, dan gewoonlijk in dergelijke gefchriften te
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vinden is. De oorfpronkelijke Schrijver, wiens naam
niet genoemd is, heeft van de nieuwífe hulpmiddelen
der wetenfchap , vooral in Engeland , kennis genomen ; en vele gebruikte termen worden door weluitgevoerde houtfneefiguren , op de bekende wijze der Engelfchen tusfchen den tekst ingelascht , Opgehelderd. De
ons onbekende Vertaler verdient dus dank voor zijnen
over het geheel goed gelukten arbeid; kleine aanmerkingen houden wij thans terug. Het werkje zal ongetwijfeld nut fichten, en wij wenfchen , dat het in veler
handen kome, om de beoefening der wetenfchap alge
ons Vaderland te maken , dan zij, helaas ! tot-menri
nu toe is.

Tafereel van het Heelal, enz. Door J. G. S 0 M M E R, Hoogleeraar te Praag. IIlde Deel: Befchrijving van de vloeibare oppervlakte des aardbols. Met Platen. Uit het Hoogduitsch vrij vertaald. Te Amllerdam, bij Gebr. Diederichs. In gr. 8vo. X, 531 bl. f 5.50.
Het verblijdt ons, dat de onderneming, om onze taal met
dit werk van den Hoogleeraar s o m M E R te verrijken, dien
bijval vindt, welke den uitgever in flaat fielt, om dezelve
voort te zetten. Vooral' ook daarom kondigen wij met genoegen de voortzetting dezer uitgave aan , wijl de inhoud
van dit werk hoogstbelangrijk is voor zoodanige klasfe van
lezers , die niet altijd in de gelegenheid zijn, om hetzelve
in het oorfpronkelijke te lezen. Na in de beide vorige deelen gehandeld te hebben over het wereldftelfel in het alge.
meen, en over de vaste oppervlakte der aarde, is het de
vloeibare oppervlakte van den aardbol, welke in dit deel befchreven wordt.
In Hoofdti. I—V wordt gehandeld over het Water in het
algemeen. VI—XII. Over de Bronnen, warme Bronnen en
Minerale Wateren. XIII---XV. Over de Rivieren. XVIXVUI. lean de Watervallen en eenige anders merkwaardig.
heden der Rivieren. XIX—XXI. Van de Meren, Moerasfen en Poelen. XXII—XXVIII. Overzigt der voornaamJle
Wateren in alle vijf Werelddeelen, en Grondgebied dor Ri-
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vieren. XXIX. Van de Zee, hare grootte en verfchillende
hoogte. XXX—XXXII. Over het Zeewater. XXX]II--XXXV.
Fan de Warmte en het bevriezen der Zee. XXX4I XXXIX.
Van de bewegingen der Zee, Golven of Baren , firoorningen
der Zee; van de Ebbe en Vloed; var,. de Illaoï/lroonren der
Zee, XL—XLIV. Algerneene Befchon ving der Zee , volgens
hare hoofd- en bijzondere deelen; de Noordelje I,Tszee, de
Zuidelijke I.Iszee , de Westelijke Oceaan, de Ziidel jke Oceaan, de Oostelijke of groote Oceaan.
Dat het ook in dit deel evenmin, als in de vorigen, aan
stof tot aangenaam onderhoud ontbreekt, blijke onder anderen uit het volgende, hetwelk wij overnemen, van hetgeen
de Schrijver mededeelt over het bevriezen der zee: „Meestal
vertoonen de ijsbergen en ijseilanden een zorderling, niet
zelden een fchilderachtig tafereel. R o s s zag een' dergelijken Ijsberg, door welken eene groote poort fcheen gehouwen te zijn. Bovendien draagt de fraaije f Nakering der
kleuren , welke de breking der zonneflralen over deze ijsgevaarten verbreidt , zeer veel bij , om het fchonwfpel betooverend fchoon te maken. De koene zeevaarder wordt hier
voor de ongemakken en onteringen , met-dorenigmat
welke hij te worflelen heeft, fchadeloos geli2id. liet bemoedigt en verblijdt hem , wanneer hij de natuur , ook daar,
waar zij geheel uitgeflorven fchijnt te zijn, ncg aanhoudend
werkzaam vindt. IIij ziet (dus fchetst ons K ik N T dit wonderlijk tooneel) bergen zich plodding verhefi'en , dalen nederzinken, zeeboezems en grotten oneflaan, torens oprijzen;
en al wat men op het vaste land ontwaart, vertoonen hein
deze buitengewone fpelingen der natuur. Hier ontwaart hij
S angende tuinen, ginds heerlijke pilaren van kristal en fn?aragd," enz. „ Zelfs aan levende fchepfelen ontbreekt het
niet; deze lieden, kasteelera en getooverde velden worden
door zeerobben bewoond, die des winters op liet ijs .;itgeilrekt liggen; zij worden door ijsbeeren bewandeld, welke
daarop van het eene werelddeel naar het andere trekken; zij
zijn door eene talrijke menigte van ijs- en flormvogels bevolkt, die zich aan de kommen van zoet water, door gefmolten ijs op de kruinen ontflaan, laven en verkwikken."
Ieder, die bij het eenmaal aangeleerde begeert bekend te
blijven met de vorderingen der wetenfchap door de nieuwfle
ontdekkingen, vindt hier op eerre nuttige en aangename wijze
de onderwerpen behandeld. Gelijken lof, als aan de vorige
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geven wij dus ook aan dit deel, en wenfchen het in veler
handen. Ook de platen getuigen, door de keuze der afgebeelde onderwerpen en de fraaije uitvoering, van den goeden
fmaak des kunfenaars.

Grondbeginfelen van Zedekunde en algerneene Thereldkennis,
eenigzins vrij bewerkt naar de Principes Philofop,hiques• van
den Kolonel v E w E i s s , Lid van onder fcheidene geleerde
Genootfchappen. Naar het Fransch. (In twee Deelen.)
Ijle Deel. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1835. In gr.
8vo. 435 bl. f3-:
Dit werk heeft eenen Zwitter tot Schrijver, maar die zijne
kennis van menfchen en zeden meest in Frankrijk, en wel
in deszeifs IIoofdfiad, fchijnt opgedaan te hebben, en ins
meest op de Franfchen , nu en dan echter ook op-gelijks
zijne volksgenooten het oog heeft. In hoe verre hetzelve
door den Nederlandfchen Vertaler vrij bewerkt is, kan Ree.,
bij het flilzwiigen dezes laatflen daaromtrent, en.bij gebrek
aan het oorfpronkelijke, niet melden. Even weinig kan hij
een behoorlijk verflag of overzigt van hetzelve, of althans
van dit eerfle Deel, geven; want, offchoon er op de inhoudsbladzijde flaat, dat „ de Lezer meer zamenhang in de
volgorde der onderwerpen vinden zal , dan de opfehriften
„ der Hoofdflukken fchijnen aan te duiden ," zoo heeft hij
dit echter bij de lezing niet kunnen befpeuren.
Die onderwerpen nu , welle hier, na Voorrede en Thiefding, behandeld worden, zijn de volgende: Deugd, waarheid, vooroordeelen , gevoelen, belangrijke eigenfchapperz van
den nzensch , verdienfle , geluk , vertroostingen in het ongeluk, hartstogten, liefde, eerzucht, nijd, minnend, toorn,
luiheid, trotschheid, gieriglzcid, fpaarzaamheid, gematigdheid, gezondheid, voorzigtigheid, rnenfchenkennis, vrouwen,
dieren, gezellige deugden, gemeenzaam onderhoud, infchikkelijkheid, vergevensgezindheid, zedigheid, opregtheid, ach
-terklap,vindfchuslze,agnwvoljkheid,
geestigheid, troost voor de zotten , goede toon ; eerbaarheid,
kuischheid, (vóbr deze beide laatf e artikels flaat : gisfingen)
huifelijk leven., het gelukkige gezin, (een verdicht verhaal.)
— Zoo ordeloos en bont nu deze artikels door elkander
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flaan, even zoo weinig plan en zamenhang is er dikwijls in
de behandeling van dezelve te vinden : het fchijnen veeleer
losfe gedachten te zijn, van tijd tot tijd opgeteekend, en nu
eindelijk aan elkander geregen , om uit te geven : waarlijk
voor den Schrijver eerie gemakkelijke, maar voor den Lezer
eerie niet zeer gelukkige manier, om een boek zamen te fiellen, dat grondbeginfelen, vaste wijsgeerige grondbeginfelen
van zulk eene belangrijke wetenfchap , als de Zedekunde is ,
zal mededeelen! — En wat nu de behandeling der onderwerpen zelve aangaat, het ontbreekt hier wel geenszins aan
ware en goede, zeer ernitige en nuttige, al is het ook niet
nieuwe en ongewone opmerkingen ; maar het ontbreekt even
min aan blijken van Franfche oppervlakkigheid, onnaauwkeurigheid en overdrijving, welke te wenfchen is, dat de
degelijke Nederlander van den vreemdeling niet zal overnemen.
Nog een ander hoofdgebrek van dit werk is , dat er vol
geen aanmerking in genomen wordt op de Christelijke-firekt
Godsdienst , maar te naauwernood , en Hechts hier en daar
als ter loops , op de Natuurlijke , en zelfs maar al te dikwijls dit hoogere, dat nu en dan eens uitkwam, als ter
zijde gefield, alles genoegzaam buiten betrekking tot God
en Goddelijke zaken befchouwd , en hoe, gelijk w E is s
zelf zich in de Voorrede, bl. 12, uitdrukt, „ de mensch
„ alleen door den flerken hefboom, het perfoonlijk eigenbe„ lang , in beweging gebragt wordt." Of dit nu een gevolg
is van des Schrijvers ongeloof aan ftellige Goddelijke Openbaring en Christendom, of eerie fchikking naar zulke denk.
wijze bij velen der genen, in wier taal hij gefchreven heeft,
willen wij niet beflisfen ; (*) maar in allen gevalle is het
jammer, dat een werk, waarin veel is, dat van des Auteurs
gezond verftand, ervaring en welmeenendheid getuigt, door
de genoemde gebreken, naar onze fchatting, in waarde zeer
vermindert.
Wilde nu Ree. alles behoorlijk uitwerken , wat hij omtrent dit eerfie Deel onder het lezen aangeteekend heeft , en
zijn gevoelen over het een en ander naar eisch ontwikkelen, dan zou hij de grenzen dezer beoordeeling verre te bui-

(*) Waar hij al toevallig over de H. Schrift fpreekt ,
b. v. bi. 39, 40, ziet men duidelijk, dat hij met derzelver
waren inhoud en aard weinig bekend is.
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ten gaan: hij moet zich dus vergenoegen met flechts eenige
weinige proeven aan te flippen. — Al terílend fluit hij op
eene ten minfle onvolledige bepaling van goed en kwaad,
van deugd en ondeugd, bi. 29: deugd namelijk beftaat, volgens w EIS S , alleen in de beoefening van hetgene , dat het
openbare geluk vers:oogt; ondeugd in die van hetgene, dat
hetzelve benadeelt: hieruit zou dus volgen, dat geluk alleen
de maatftaf van goed en kwaad, en wat niet tot openbaar
geluk leidt , geen goed , wat hetzelve niet benadeelt , geen
kwaad is. Ware het denkbeeld van 's menfchen natuurlijke
betrekking op het hoogfle redelijke en zedelijke Wezen, zoo
wel als op zijne medemenfchen , en vooral het Christelijke
beginfel van liefde hier meer in het oog gehouden , de bepaling kon naauwkeuriger en vollediger uitgevallen zijn, en
de Schrijver zou niet noodig gehad hebben, bl. 31, 32, van
een zedekundig oppergezag der verlichtfle Wijsgeeren te fpreken , waaraan het algemeen de toepasfing van zedekundige
grondregels zou behooren over te laten. — Is kennis fynoniem met wijsheid? (bl. 47) kan zij eene bron van menfchenkennis heeten? kan zij alleen toegevendheid, grootmoe
verdraagzaamheid , gehoorzaamheid aan de wetten-dighe,
te weeg brengen? (bl. 49.) — Het artikel over de verdiene (bi. 50 e. v.) bevat goede dingen over de zwakke gronden , waarop men zich dezelve dikwijls toefchrijft ; maar
overdrijft de zaak weder, door het verdienflelijke te zeer te
beperken tot het oogenblikkelijk en floffelijk belang, b. v.
bi. 55, waar w E i s s den uitvinder van het pottebakkersrad en den invoerder van de aardappelen in Europa ver
noemt, dan den ontdekker der middelpuntskrach--dieníljkr
ten: bepaalt dan alleen het voorwerp de verdienftelijkheid?
en hoe ongelijkfoortig zijn hier de voorwerpen! — BI. 72
e. v. geeft de Schrijver nuttige opmerkingen en lesfen, ter
vertroosting in het ongeluk , hier en daar zelfs niet zonder
aanwending van het Goddelijke; maar waarom dan dit hoogere aan het Plot van dit artikel weder ter zijde gefield ? —
Bij het artikel liefde, bl. 93-112, zou men niet verwachten, dat het eigenlijk over de fekfenliefde handelt: hier en
daar vindt men verltrooide goede opmerkingen, offchoon uitvoerig genoeg, te meer daar de Schrijver naderhand op ditzelfde onderwerp meer dan eens terugkomt; ook op het einde
ernílige toefpraken aan jonge lieden : doch waartoe dient
het, dat hij „ het geloof, dat men niet meer dan ééne vrouw
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„ tevens kan beminnen, een vooroordeel" noemt , en wat
hij verder, hl. 101, 2, fraais daarover zegt? Niet anders
is het te vreezen, dan tot begunftiging van openlijke of hei
veelwijverij ! Ook in het volgende over de onthou -melijk
aan de Vortlen over hunne wetten-ding,etofprak
in dit opzigt, is zonderlingheid en duisterheid. — Over de
voos•zibtigheid, zoo als die hier behandeld wordt, meest met
betrekking tot het uitvoeren van plannen , zou , ondanks de
goede raadgevingen , die hier voorkomen , veel te vragen
vallen : b. v. is hare definitie goed , (bl. 168) „ de kunst om
zijn doel' te bereiken" 2 is het (bl. 169) „ veinzerij , ver
kunstgrepen, welke zij vordert"? is het waar:-„moinge
(bi. 171) „ Hoe meer moed men heeft, zoo veel te minder
„ behoeft men voorzigtig te zijn" ? is het voorzigtig (aid.)
te zeggen, althans zóó te zeggen: „ Een al te behoedzaam
gedrag in de jeugd is een ongunflig voorteeken: een wei„ nigje onbezonnenheid en fchielijke opbruifing van gemoeds„ aandoening onteert haar geenszins" enz. ? — Onder de
rubriek menfchenkernis (bl. 188 e. v.) geeft de Schrijver
eerst eene ruwe en alles behalve vleijende fchets van den
mensch, en roept dan uit: „ Zie daar het verwarde tafe„ reel van den mensch en zijn hart !" Ja, wel een verward
tafereel, en, gelijk veel van het volgende , dat, onder alle
goede opmerkingen of raadgevingen , toch veel overdrevens
en eenzijdigs of onderling ongelijks oplevert, meer tot menfchenhaat dan tot menfchenliefde opleidende. Ook op andere plaatfen hellen de voorflellingen de c Schrijvers tot iets
menfchenhatends over. Gaarne gelooven wij, dat hij menfchelijke deugd en gelukzaligheid bevorderen wil; maar on.
gunflige ondervindingen fchijnen hem dikwijls te verre weg
te liepen tot fomhere en eenzijdige befchouwingen. Zoo
zegt hij zelf b. v. bl. 45, dat het ongunilige gevoelen,
welk anderen over onze daden en belangen denkelijk hebben
zullen , bij ons rnenfchenhaat verwekken moet , en , zoo als
hij er, zonderling genoeg, in éénen adem op laat volgen,
vergevensgezindheid. Zoo zegt hij , onder de rubriek lagehen, bl. 337, „ dat een der voornaamfle kenteekenen van
„ 's menfchen zwakheid en van zijne boosheid in de gewone
uitdrukking zijner vreugde gelegen is. Men lacht zelden
„ anders , dan uit ijdelheid , dwaasheid of boosaardigheid" ;
en in dezen toon gaat dit verder voort. Zoo worden ook de
artikels geestigheid en goede toon meest van de ílechtile zijde
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voorgefteld. — Over het geheel mist men in dit werk eene
ordelijke en grondige behandeling der onderwerpen ; en , hoe
veel goeds en menschkundigs het ook, als vrucht der ondervinding en opmerking, bevatte, en welke hoog zedelijke bedoeling het ook hebbe , (gelijk b. v. in de gisfingen omtrent eerbaarheid en kuischheid) het is niet gefchikt, om duidelijke en geregelde denkbeelden te bevorderen ; en men moet het meermalen bejammeren , slat het
goede zoo verward door elkander ligt, en alles waarlijk niet
even proefhoudend en orbetwistelijk is. — Zoo moet men
het ook jammer achten, dat in het laatfle verdichte verhaal
van twee gelukkige echtgenooten zoo weinig godsdienitigheit, bijna niet dan eenige regels aan het clot, veel min
Christelijke godsdienfligheid inkomt.
Ree. zou van het gezegde nog veel meer proeven kunnen
aanvoeren ; maar hij acht het aangevoerde genoeg , om zijn
oordeel , dat niet onbepaald gunstig zijn kon , te flaven. Hij
zou dus ook de vertaling van dit werk niet bijzonder verlangd hebben ; maar wie het nu lezen wil , die leze met
voorzigtigheid , en met dat oordeel des onderfcheids , dat
niet alles voetfloots van den vreemdeling overneemt en prijst,
maar nogtans zijn nut met het goede doet!

Bloemlezing uit de dramatifche Werken van WI LLIAM
S H A K (E) S P E A R E; in Nederduitfc he dichtmaat overgebracht door Mr. L. P II. C. VAN DEN BE R G Ii ; Lid van
de Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde te Leyden.
Te dmfterdain, b ij J. Immerzeel, Jun. 1834. In gr. 8yo.
XVI en 196 bl. f 3-:
Onze Letterkunde, hoe rijk ook aan vertalingen van ver.
fchillenden aard, die haar niet altijd tot fieraad veifirekken
is echter arm in goede overbrengingen van de meesterflukken der poëzij , waarop de overige volken van Europa met
zoo veel regt trotsch kunnen zijn. Hoe gering is het aantal
dichterlijke vertolkingen, waarin de Nederlandfche lezer zich
met de fchoonheden der uitheemfche vernuften bekend kan
maken, zonder derzelver taal te leeren ! Het is waar, er
beflaan vele oude overzettingen ; maar, wie kan dezelve thans
nog met genoegen lezen? Het is daarom te wenfchen , dat
onze dichters, gelijk de Duitfche gedaan hebben, hunne
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pogingen aanwenden , om onze Letterkunde met dc fchoonfle
bloemen der buitenlanders te vertieren; en dat dit zeer wel
kan gefchieden, zonder dat eigene oorfpronkelijkheid erbij verliest, is genoegzaam gebleken uit de vertalingsproeven, door
mannen geleverd, wier namen te gunllig en te algemeen bekend zijn, dan dat wij dezelve zouden behoeven te noemen.
De zwarigheden, welke met een e vertaling van dichterlijke
werken gepaard gaan, zijn zeker niet gering; maar de buig_
zaamheid en rijkdom onzer fchoone Inoedertaal flaan bij het
overbrengen, uit welke taal ook, den dichter uitnemend ten
dienfte. Onder die Schrijvers, over wier verdieníten en roem
hechts ééne item is , bekleedt de alom vermaarde Engelfche
S H A It E S P E A RE eene welverdiende eervolle plaats. Gansch
Europa bewondert in hein den tooneeldichter, die met de
diepfie kennis van het menfchelijke hart de treffendfle voor
hoogalen dichterlijken gloed wist te vereeni--helingd
gen. Elk volk is er trotsch op, eene vertaling van hem
te bezitten. Welke gebreken s H A K E s PEAR E ook mogen
ontfieren , de lof, hem door zijne tijdgenooten toegezwaaid,
is door de item der nakomelingen, door het eenparig getuigenis der volken voor altijd bevestigd. Dat een dich
voortreffelijkheid tot nog toe bij ons zoo-tervandi
weinig naar waarde wordt gefchat , zoo weinig gekend
is , kan niet anders dan de hoogfle bevreemding verwekken, en elke poging, aangewend om deszelfs verdientlen
in het regte licht te plaatfen, verdient de meeste belang
goedkeuring. Uit dien hoofde moest ons de aan -ileng
Bloemlezing uit S H A K E S P EAR E's dramatifche-gekondi
werken, door den Heer v A N DEN BE R G H, ten hoogste welkom zijn. Wij hoopten, dat door dezelve in eene wezenlijke
behoefte voorzien, en de krachtvoile poëzij van den Engelfchen dichter in een waardig N-derlandsch gewaad ons publiek aangeboden zoude worden. Met belangilellende nieuws
openden wij het boek, lazen en vergeleken het--giernd
zelve met het oorfpronkelijke; doch, wij kunnen het niet
ontveinzen , wij vonden ons zeer teleurgefleld. Waar wij
geest en leven verwachtten, ontmoeteden wij een dor, zielloos geraamte; koude, gedwongene taal verving den gefpierden, flouten fiijl des dichters ; in één woord, het ligchaam
flechts , en dat nog niet eens ongefchonden, is overgebragt, — den geest zoekt men vergeefs. Om dit ons oordeel
te regtvaardigen , zullen wij den lezer een kort verflag mede-
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deelen omtrent het doel , dat zich de Vertaler voorftelde , en
omtrent de wijze, waarop, en den vorm, waarin dezelve dit
heeft trachten te bereiken.
In de Voorrede maakt de I Ieer V A N DEN B ER G il, onzes
inziens , zeer gegronde aanmerkingen op den tegenwoordigen
toeftand van ons vaderlandsch tooneel, waar, bij weinig oor
(lukken, vele mislukte vertalingen van Duitfche-fpronkelij
of Franfche dramata worden opgevoerd; terwijl oorfpronkelijke ftukken zelve nog te veel op de oude Franfche leest
zijn gefchoeid, waarin flijve regelivatigheid en afgepastheid
de plaats van losheid en bevallige navolging der natuur bekleeden. De nieuwere tooneelpoëzij der Franfchen, en ook
wel die der Duitfchers , vervalt weder in een ander uiterfte ,
en overtreedt alle wetten van goeden fmaak niet alleen, maar
zelfs van het gezond verfland. Te regt wijst dus VAN DE N
BERG H op de heerlijke gewrochten van S HAK ES P EAR E ,
als een veel gefchikter voorbeeld ter navolging, dan de overfpannen manier, waarop de genoemde fcholen de tooneelpoëzij
behandelen. Om dus dezen hier nog te weinig gefchatten
dichter nader aan den beoefenaar der dramatifche kunst bekend te maken , kwant het den Vertaler niet ongepast of nutteloos voor, eenige der fchoonIie plaatfen uit s H A K E SP E ARE , als eene bloemlezing, in dezelfde versmaat als het
oorfpronkelijke , over te brengen , om aldus , op het voet
vertalers, den Nederlandfchen lezer de-fpordeDuitch
fchoonheden te doen opmerken, waaraan deze treurspelen zoo
bij uitfiek rijk zijn.
Wij kunnen dit oogmei k des Heeren VAN DEN B ER G i-r
niet anders dan goedkeuren; maar de wijze, waarop hij het
zoekt te bereiken, is, naar ons inzien, aan zeer vele zwarigheden onderworpen, ja veroorzaakt juist het tegendeel van
hetgene men beoogde, Immers , de fchoonheid van een treur
voornamelijk uit de fchildering der karakters en-fpelbar
derzelver onderlinge betrekkingen, drijfveren , handelingen en
bedoelingen, die, hoe verfchillend ook, toch allen daartoe
medewerken , om het doel des treurfpels , het opwekken van
vrees en medelijden, te bereiken. Om de karakters der perfonen wèl te leeren kennen , en het geheel te doorgronden,
is het volfrrekt noodig, het ganfche tooneelfluk eenige malen
te lezen, en over deszelfs doel, en de werking der handelende
perfonen in verband met dit doel , na te denken. Alle fchoonheden van een treurfpel , misfchien enkele dét!ils nu en dan
-
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uitgezonderd, vloeijen daaruit voort. Hoe zullen dan enkele
brokken, hier en daar uitgefcheurd , beroofd van hun noodzakelijk verband , ongefchikt om belangltelling in te boezemen , omdat men met de perfonen onbekend is , (hoe fcboon
ook de poëzij moge zijn) het vereischte doelwit kunnen bereiken ? Zoude de Heer VA N D E N B ER G H niet beter heb
gedaan, door een of twee der beste flukken van S H A--ben
H E S P E A RE in hun geheel te vertalen , en ons den dichter
op die wijze in zijne volle grootheid te doen bewonderen?
Nu toch zijn het Hechts disjecti inembra poëtae, die bij geene mogelijkheid tot een geheel te brengen zijn; het zijn pilaren van een fchoon gefticht, die, hoe fraai op zichzelve
ook bewerkt , echter nooit een regt denkbeeld van de ganfche pracht en indrukwekkende floutheid van het gebouw
zelve kunnen geven.
Eene tweede aanmerking betreft den vorm, waarin VAN
D EN BERG H zijne vertaling heeft gemeend te moeten gieten. Hij heeft de Engelfche vijfvoetige jambus behouden,
die ook door de Duitfchers algemeen wordt gebruikt. Wij
geven echter den fclirijver in bedenking, of deze in zich zelve harde, van allen rhythmus bijna ontbloote versmaat, met
al zijne onregelmatigheden en vrijheden, wel voor onze Hol
taal gefchikt is. Even min als onze alexandrijn in-landfche
Engelfche en. Duitfehe Rukken voldoet, kan ook de vijfvöetige jambus in onze zoo regelmatige en voor weinig vrijheden vatbare verfificatie bevallen. I-Jij haalt het voorbeeld der
Duitfche taal aan, om te doen zien, dat ook in de onze
deze jambus wel ingevoerd zoude kunnen worden. Maar hoe
veel vrijer en ongebondener is ook de Duitfche profodie,
dan de Hollandfehe ! Zelfs de versmaten der Ouden kunnen
op het Duitsch aangewend worden, en dit zal in onze moe
wel immer Bene onmogelijkheid blijven. Wij Hemmen-dertal
anders volgaarne toe, dat de eentoonige deftigheid der alexandrijnen niet zeer aangenaam is , vooral in flukken van langeren adem. Maar waarom zoude men zich altoos aan dezen
rhythmus alleen binden? Kunnen niet de trochaeifche en
andere lyrifche maten even zoo goed tot afwisfeling b bezigd worden ?
Zoo veel over het doel en de manier, naar welke de Heer
V A N D E N B E it c H de vertaling heeft ingerigt. Op de Voorre e volgt een kort verflag aangaande het leven, de fchriften en de verdienflen van s ti A RE S P E A it c, ten dienfle van
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hen, die met dien dichter minder bekend zijn. Of het tooneel wel gezegd kan worden in de Middeleeuwen uit godsdientige feesten geboren te zijn , zoo als VAN DEN B E R G H
fchijnt te denken , meenen wij te mogen betwijfelen, als wij
aan de non R o S W IT HA en andere kloosterlingen denken ,
die reeds zeer vroeg pogingen aanwendden, om TERE NT I U S na te volgen; fchoon het niet ontkend kan worden,
dat de geestelijkheid aan het tooneel fpoedig eene godsdienftige rigting gaf door bijbelfche gefchiedverhalen enz.
Kort , maar vrij volledig en juist , is de opgave van s HAKE S P E A R E'S levensomflandigheden , van de eerfte uitgaven
zijner Ilukken, en van de verfchillende vertalingen, die overal
werden vervaardigd. Onder dezelve is eene der merkwaar
overbrenging van Titus 4ndronicus door onzen be--digfte
kenden dichter JA N v o s , onder den titel van dran en Titus,
welke echter niet l rel te , om S H A K E S P E A RE alhier meer
bekend te maken. De I-ieer V A N D E N B E R G H geeft daarop
een kort verflag van den inhoud der historifche tooneelflukken en van de eigenlijk gezegde treurfpelen. uit welke hij
zijne bloemlezing bijeenbrengt, zonder van de biijfpelen eenig
gebruik te maken. Wij gelooven ook niet, dat SHAKE SP E A RE'S blijfpelen , een paar uitgezonderd , hem dien groo.
ten dichtersroem ooit gefehonken zouden hebben. De bronnen, waaruit de dichter geput heeft, of liever, waaruit hij
de eerfte aanleiding heeft ontleend, worden insgelijks in het
voorbijgaan aangeflipt, en eindeiijk de geest, die in de Rukken heersch t , derzelver fchoonheden en gebreken , naar ons
oordeel, juist en naar waarheid gefchetst. Groot, onnavolgbaar groot zijn de menigvuldige fchoonheden, waarvan elk tiuk
fchittert ; maar niet weinig ook de gebreken, die dezelve ontfieren. Vele echter van dezelve vinden eene genoegzame ver
tijd en in de vorming, die den dichter te-fchonigde
beurt viel. De fchuld lag aan hem niet, dat hij de volmaakt
P H 0 C LE S niet bereikte.
-heidvanso
Ware nu de vertaling even gelukkig gelaagd, als deze.inleiding van de bekendheid des Heeren VAN D EN B ERG H
met SHAKESPEARE blijken geeft, dan zouden wij reden
hebben, ons over eene aanwinst voor de Letterkunde te
verblijden; maar, op grond van eenige weinige, voorshands
uit eene menigte andere, opgenomene plaatfen, welke wij
aan onze lezers , tot ftaving van ons reeds geuit gevoelen ,
zullen mededeelen, zijn wij voor het tegendeel beducht. Len
F
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tooneel uit het historisch (luk, Koning .Johan getiteld, waar
eene moeder het verlies van haar kind beweent , is het eerlie,
wat hier gekozen werd. Deze plaats is in het oorfpronkelijke krachtig, maar, naar ons gevoelen, niet zeer natuurlijk, vooral in het eerst. De Vertaler heeft dan ook eenige
regels weggelaten, die al te ruw en flerk zijn; fchoon zij
anders, om s H A K E S P E A R E te doen kennen, misfchien wel
hadden mogen worden overgebragt:

0 amiable lovely death!
Thou odoriferous (tench! found rottennesf!
drife forth from the couch of lasting night , enz.
VAN DEN BERGH

vertaalt:

0 minlijke geliefde dood!
Rijs op van 't leger der oneind'ge nacht,
Gij vrees en fchrikbeeld der tevredenheid!
En kusfen wil 'k uw hatelijk gebeent!"
„

Of iemand deze zoo firoeve regels, zonder het oorfpronkelijke te kennen, regt vat, durven wij betwijfelen. De zamentrekkingen oneind'ge, wil 'k, en de woordvoeging, zijn
tegen alle regels van onze taal. Prosperity is geen tevredenheid, maar voorfpoed, dat hier alleen een' goeden zin kan
geven. — Wat is voorts eene gewoonlijke oproeping? Het Engelsch heeft a modern invocation. — Bij het lezen der regels :
„ Ik zou de wereld beven doen van wee,
En fchudden dat geraamte uit zijnen flaap."
Zoude men haast denken, dat de wereld hier door dat geraam_
te wordt aangeduid, in plaats van den dood. — Onverflaanbaar is de vertaling der woorden, welke tot den Kardinaal
worden gezegd. — Waarom heeft de Heer VAN DEN BERG H
niet liever het gefprek tusfchen Arthur en Hubert gekozen,
dan het volgende minder belangrijke tooneel tusfchen Koning

Johan en Hubert?
De brokken, genomen uit Koning Hendrik IV, zijn wèl
gekozen, en het prozaïfche gedeelte in proza zeer goed overgezet. Had de Heer VAN DEN BERGH toch niet die ongelukkige manier gebezigd , om S H A K ES P E A R E'S vijfvoetige jamben even zoo over te brengen ! Elk, die de aanfpraak
aan den flaap met het oorfpronkelijke vergelijkt, zal van
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de verkeerdheid dier keuze overtuigd worden. De overzet.
ting is woordelijk genoeg, maar de geest ontbreekt, en gedurig ontmoet men plaatfen , waarbij men zoude twijfelen ,
of de Vertaler den waren zin wel heeft gevat. Dat b. v.
de naam Shallow naar eisch door Schaal is overgebragt,
zouden wij niet gaarne toeflemmen.
Wij zullen onze lezers niet vermoeijen met een ílukswijs
onderzoek over ieder tooneelfpel , waaruit de Vertaler genomen heeft. Ex vno disce omnes. Wij hebben overal dezelfde
gedwongene flijfheid, Engelfche woordvoeging, harde zamen.
trekkingen , vreemde woorden , in één woord het geraamte
van SHAKESPEARE gevonden. Men vergelijke eens de
vertaling der tooneelen uit Macbeth, die hier voorkomen, met
die van SCHILLER , en wij vreezen niet , dat iemand ons
gevoelen zal wederleggen. Maar s C H IL LE R was dichter,
en een hoog dichterlijk genie wordt er vereischt, om een
ander dichtergenie naar waarde over te brengen. Het is
niet genoeg, dat men de woorden vertale; men moet zóó
vertolken, als de dichter zelf gefproken zoude hebben, indien hij in de taal des overbrengers gefchreven had. Dengenen , die s x A RE S P E ARE zelven niet kan genieten en den
dichter toch gaarne wenscht te kennen, kunnen wij deze
Bloemlezing niet aanbevelen; zij zoude hem averegtfche
denkbeelden omtrent deszelfs verdienflen inboezemen. Of
kan men zich uit eerie flecht gedrukte plaat een juist denkbeeld van een heerlijk fchilderfluk vormen?
De laatfie dagen van Pompeji. Naar het Engélsch van
E. LYTT ON B U L W E R. In III Deelen. Te Amfterdam ,
b ij G. J. A. Beijerinck. 1835. In gr. 8vo. Te zamen
786 bl. f 7 - 80.

De verdelging der Romeinfche llad Pompeji, in het,79ule
jaar van onze tijdrekening , door eene vreefelijke nitbarfling
van den Vefuvius, welker herinnering, federt het midden der
vorige eeuw,, verlevendigd is door de ontdekking en opdelving van derzelver merkwaardige overblijffelen, was zeer
gefchikt , om tot onderwerp te dienen voor eenen Roman.
Ook was de bekende Engelfche Schrijver B U L WE R meer
nog dan anderen in ílaat, om met eene meesterlijke hand van
F2
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deze ontzettende gebeurtenis een tafereel zamen te hellen. De
Schrijver bezocht in perfoon de Stad der Dooden, gelijk
w. s C o T T haar noemde , en fchreef deze laatjie dagen van
Pompeji te Napels, en dus in derzelver nabijheid. Bij het bezoeken dier opgedolvene overblijffels eener aloude lind,
welke misfchien eerder nog„ dan de verkwikkelijke koeltjes
of de wolkenlooze hemel van het zuiden, den reiziger naar
de fireken van Napels lokken; bij het befchouwen van de
levendigheid en frischheid der flraten, huizen, tempels en
fchouwplaatfen eener flad , welke in de oudfle tijden van het
Romeinfche rijk befrond , was het niet onnatuurlijk , dat een
Schrijver, die voorheen reeds in de kunst van te fcheppen
en te verlevendigen was werkzaam geweest , door een vurig
verlangen bezield werd , om deze eenzame (raten andermaal
te bevolken, hare fraaije puinhoopen weder op te bouwen,
en de beenderen te bezielen , die nog voor zijne befchouwing waren gefpaard gebleven; een tijdvak van achttien eeuwen terug te gaan , en de Stad der Dooden tot een hernieuwd
aanzijn in het leven te herroepen.
De fchoonheid der
landfhreek, het weelderige der leefwijze, de Godsdienstplegtigheden van het Romeinfche Heidendom , de geheimenisfen
der Egyptifche i s i s, die toen ook in Italië zeer in den
fmaak waren, Romeinfche en Griekfche dichters , de invloed
der Oosterfche en Griekfche wijsbegeerte, de reeds veld win.
nende leer der Christenen , de Griekfche oorfprong der Pompejers; ziet daar zoo vele zaken, welke aan den Schrijver
eenen rijkdom verfchaften, die inderdaad, om zijne eigene
woorden te bezigen, „ als van eenen overloopenden firoom
toevloeiden, en als het ware bloemen aanboden uit den grond
zelven geplukt, dien hij moest befchrijven."
Doch , al bezit ook een Schrijver de meestmogelijke ver.
eischten van dien aard, die opvoeding en oefening hein kunnen geven, zoo zal het hein toch altijd moeijelijk blijven,
om zich zoo geheel in een tijdperk, dat van het zijne ver.
fchilt, te verplaatfen, dat hij zich aan geene mistlagen van
onnaauwkeurigheid zal fchuldig maken. Hoe voortreffelijk
in zijne foort dit werk moge zijn, levert het toch ook
blijken op van deze waarheid. Als wij b. v. de menigvuldige
kof/ijhuizen vermeld vinden , die te Pompeji, ten tijde van
deszelfs bloei , de lediggangers naar hunne zalen lokten , dan
zouden wij ons eerder verbeelden de befchrijving te hooren
van eene hedendaagfche flad , dan van het oude Romeinfche
--
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Pompeji. Ook hinderde het ons , eenen vrijgemaakten !laaf
de Franfche fpreekwijze à propos te hooren gebruiken. Wan.

neer men menfchen uit de klasfieke oudheid in eene der hedendaagfche talen laat fpreken , mag niets verzuimd worden,
hetwelk de illufie kan bevorderen . De taal behoort daartoe
zuiver en eenvoudig te zijn , en vooral de bastaardwoorden
der hedendaagfche zoogenaalnde converfatie met zorg vermeden te worden.
Het is ons ook voorgekomen , dat a U L w E R gelukkiger is
geweest in de voorflelling der gevoelens van de Godverza
zoogenaamde wijsbegeerte van dien tijd, dan in die van-kend
het geloof der Christenen, zoo vroeg na de flichting van
hunne gemeente. Onder de Protestanten is het ten minfee
genoegzaam bekend , dat het teeken van het kruis , oorfpronkelijk een gebaar, hetwelk bij de Heidenen het eerbewijs
aan de Godin VE N u s vergezelde, eerst veel later, met meer
andere heidenfche gewoonten , opgenomen is onder de gods-.
dienflige verrigtingen der Christenen. Dezelfde aanmerking
geldt ook omtrent de afbeelding van den Gekruisten, de gebeden voor de afgeflorvenen , en de pelgrimaadjen. De Schrijver,, die de hedendaagfche Italianen van nabij kent, zegt:
„ De beeldendienst is nog tot op dit oogenblik in hun land
niet geheel kunnen verdelgd worden; de voorwerpen der aanbidding zijn er flechts veranderd; men neemt er thans zijne
t oevlugt tot even zoo veel Heiligen, als er te voren Godheden waren; en de volksmenigte dringt zich op één voor den
H. jANUARIUS of den H. DOMINII{US, zoo als voorheen voor de beelden van I s i s of van A P0 L L o ." De
Schrijver kent dus het onderfcheid tusfchen de heidenfche
bijvoegfels en het zuivere Christendom , maar voert geen
grond aan voor de waarheid zijner voorflelling der Christenen, als reeds zoo zeer befinet door het bijgeloof in de eer.
fie eeuw, nog bij het leven van fommigen der Apostelen;
Christenen, onder welke hij onderílelt, dat er waren, die
Cu R I S T U S in perfoon gekend hadden.
Evenwel het aangemerkte wijst ílechts enkele vlekken in
een geheel aan, hetwelk van talrijke fchoonheden fchittert.
Wegens de vele epifoden, die in het verhaal ingeweven zijn,
niettegenftaande de Schrijver de verzoeking, om dezelve nog
in grooter aantal op te nemen, zeer beflreden heeft, is eene
fchets van het werk onvoldoende , om ons een juist denkbeeld van hetzelve te verfchaffen. Verlangen onze Lezers
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echter eenig verflag, aangaande hetgeen zij in dit boek te
wachten hebben, zoo diene daartoe het volgende.
G L A U K u s was door den Hemel met alle mogelijke zege.
vingen toegerust. Hij bezat fchoonheid, gezondheid, rijk_
dom , geest, eene hooge afkomst, een vurig hart, eene
dichterlijke ziel. Hij was te Athene geboren. Vroeg in het
bezit zijnde geraakt van een aanzienlijk erfgoed, had hij zich
aan de zucht van te reizen overgegeven, die der jeugd als
ingefchapen is. Hij had een huis te Rome en zijn zomerverblijf te Pompeji. Aldaar leert G LA U K u s een fchoon , aan
tevens deugdzaam meisje kennen , en vat eene-zienljk
vurige liefde voor haar op. Zij, j o NE genaamd , is, even
als G LA U K U s, van Griekfche af komst. De liefde voor
deze voortreffelijke maagd heeft op G LA UHU s den heil
invloed. Werden toch te voren zijne vele goede-zamften
hoedanigheden door al te onmatig zinnelijk genot beneveld,
thans is het groote doel van zijn f'creven : door een edel en
ingetogen gedrag zijne geliefde waardig te worden. Jo NE
:fond met haren broeder A P A E C I D E s onder de voogdijfchap
van zekeren AR B A CE S, eenen Egyptifchen zoogenaamden
wijsgeer, die te Pompeji wel wegens zijnen rijkdom ontzien
werd, maar die, als zich bezig houdende met geheime too.
verkuníten, nogtans bij het algemeen in geen goeden reuk
fond. Deze huichelachtige wellusteling, voornemens zijnde
de fchoone j o r E te verleiden , tracht haren broeder A PA E.
C I D E S tot begunfliging van zijne wenfchen over te halen.
Eerst weet hij door zijne drogredenen den jongeling te bewegen tot verzaking van alle Godsdienst en tot deelneming
aan zijne geheime affchuwelijke verlustigingen. A P A E C 1D S , bedroefd door het troostelooze der Godverzaking , en
beang(ligd door gewetenswroegingen over de onreine genietingen , waartoe A RB A C E 3 hem had vervoerd , nam zijne
toevlugt tot de Nazareners, of Christenen , die zich toen
reeds , gelijk elders in het Romeinfche rijk, ook te Pompeji
begonnen te vestigen. De waarheid , welke hij vroeger te
vergeefs, zelfs in de zoo hoog geroemde geheünenisfen der
Egyptifche I s I s, gezocht had , vond hij in het onderzoek
en de aanneming van het Christendom , tot gerustftelling van
zijn gemoed. A R B A CE S, vernomen hebbende , dat A P A EC I D E s een Christen geworden is, en vreezende, dat hij
zijne bedriegerijen en geheime goddeloosheden zal ontdekken,
ontdoet zich van den jongeling door eenen ilni(moord. Hij
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weet de fchuld van deze misdaad op G L A U x U s te werpen ,
die, in den kerker geworpen, door de misleide Overheid
veroordeeld wordt, om, tot verlustiging van het volk, op
den eerst invallerden feestdag, in het worfielperk te vechten
met eenen leeuw. Nu is de bevolking van Pompeji vol blij.
de verwachting en verlangen, om het barbaarfche fchouwfpel bij te wonen. Dartele gastmalen gaan den feestdag voor
behalve door de teregt[lelling van hem, die tot-af,die
eenen firijd op leven en dood met het uitgehongerde roof.
dier veroordeeld was , ook nog opgeluisterd zou worden door
den firijd der zwaardvechters. Nog laat in den nacht flik
licht uit de paleizen, „ De bloemfestoenen waren-kerdht
rondom de kolommen der zalen gevlochten: dáár klonk uit
een prachtig gebouw het Epikuristifche lied van talrijke en
vrolijke gasten: dáár rees, onder een aanhoudend en dave.
rend gelach, het geluid der muzijk en van den zang omhoog:
„ Wat ook de Priester moog' verzinnen,
Ons bang te maken is zijn doel;
Wij lagchen om zijn Schrikgodinnen
Zijn noodlot en zijn helfchen boel (poel ?)
„ Gaan wij door 't leven vrolijk heen,
En denken aan geen Hemelgoden:
Voor de aarde, weten we, is er geen."
„ Floe helder fchitterde het flargewelf over de bevallige
flad ! hoe ftil rustten hare pilaarvolle firaten in derzelver
kalmte! — hoe zacht rimpelden de golfjes de donkergroene
oppervlakte der zee! - hoe zuiver breidde zich de wolken
hemel van Karpanië over haar uit! — En-lozebauw
echter — deze nacht was de laatfle voor de blijgeestige bewoners van Pompeji — de volkplanting der aloude Chaldeërs — de gewaande find van H E rt K U L Es -- de oogappel
der dartele Romeinen! Onfchadélijk, onopgemerkt waren er
eeuwen over haar voorbijgegaan : en nu fchemerde de laatfle
draal op den uurwijzer van haren ondergang !"
De dag brak aan. Zoo groot was de toevloed der bevolking van Pompeji, dat reeds uren lang vóór het begin der
fpelen het ruime Amphitheater opgepropt was van menfchen. Door Bene federt jaren niet vertoonde verfcheiden
heid der vcrfchiller:de foeten vat' wu1iteip!ijd werden de
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aanfchouwers verlustigd. Reeds waren eenige verslagenen
uit het worfielperk in het fpoliarium of doodenhok gefleept ,
toen de leeuw losgelaten, en de ter dood verwezen G L A Ui u s, uit zijnen kerker gefleept, zonder eenig ander verdedigingsmiddel dan eenen korten dolk, aan den aanval van het
roofdier wordt blootgefleld. Maar eensklaps ovexvalt den
leeuw, offchoon hij zijne prooi voor zich ziet, en de tal.
rijke aanfchouwers nu niet anders verwachten, dan dat hij
zich op dezelve werpen zal , een zonderlinge angst. Vroeger nog dan de menfchen gevoelt hij eene ongewone drukking van den dampkring. Met een klagend brullen , bcántwoord door het nog woester en grimmiger geluid van eenen
in de nabijheid opgefloten tijger, deinst de leeuw voor G L A Ux u s terug. Maar onverwachts trekt een ander verfchijnfel
de oogen der talrijke vergadering tot zich. Een dikke rook
flijgt uit den top van den, uit het Amphitheater zigtbaren,
Vefuvius. In dit oogenblik voelen zij den grond onder hunne
voeten fchudden; de muren van het Amphitheater wanke.
len, en in de verte verneemt men het gekraak van inftortende daken. Nog een oogenblik, en eene wolk, nu eens
zwart, dan eens als door blikfemflralen verlicht en gloeijende, fchijnt fchielijk als een ftroom naar hen toe te rollen.
Zij komt; en in hetzelfde oogenblik flort er een regen van
asch, vermengd met groote brokken gloeijenden íteen, naar
beneden. Allen trachten te ontvlugten; de menigte verdringt, verdrukt, verflikt elkander. Achteloos, onder kermen, vloeken, bidden en gillen, de gevallenen vertredende,
ftormt de ganfche hoop de menigvuldige gangen door. Doch
fteeds donkerder en wijder en dikker wordt de wolk boven
hunne hoofden. En nu zou weldra de fchrikkelijkfte nacht
het gebied van den dag vervangen. Te midden van al de
akeligheid, fpuit nu de vreefelijke berg ganfche kolommen
van ziedend water uit. Vermengd en dooreengekneed met de
half brandende asch , fort die flroom zich , bij gedurige tusfchenpoozen, even als kokend (lijk, over de flraten uit.
De wolk, die eene zoo diepe duisternis over den dag ver
heeft zich nu tot een' vasten en ondoordringbaren-fpreid,
klomp opeengepakt. Het gelijkt minder naar de allerdikile
fchaduw van den nacht in de opene lucht, dan naar de digte
en flikdonkere duisternis van eene onverlichte kamer. In de
tusfchenpoozen van de regenvlaag hoort men het gerommel
onder den grond en het gebruis van de opgeruide zee. Som-
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tijds fchijnt de wolk iets van hare vastheid te verliezen , en
door het weerlicht allerlei zonderlinge menfchelijke of monflerachtige gedaanten aan te nemen, die, tegen elkander bot
duisternis fchieten, om zich fchielijk weder-fend,or
in den woeligen afgrond der fchaduw te verliezen; zoodat
die . onligchamelijke dampen den ontf'telde vlugtelingen voorkwamen, als de ligchamelijke verfchijningen van vijandige
reuzen — dienaren van fchrik en van den dood. De aschhoopen liggen op verfcheidene plaatfen reeds tot aan de
hoogte der knieën toe, en de kokende regenvlagen dringen
binnen de huizen, en gaan met eene zware en dompige fliklucht gepaard. Groote ileenklompen, tegen de daken der
gebouwen geflingerd, fiepen geheele hoopen van ondereen gemengd puin en andere bouwflof naar de flraten mede, die,
van uur tot uur en van minuut tot minuut, den doortogt meer
en meer (hemmen; en bij het naderen van den nacht worden
de fchokken der aardbeving hevigèr gevoeld — de grond
fchijnt te kruipen en te glijden......
Wij kunnen den Schrijver niet verder volgen in de befchouwing van zijne verfchrikkelijk - fchoone fchildering der om
Pompeji. Gedurende deze ramp , bij welke on--keringva
der anderen ook de goddelooze A RB A C E s omkomt , tegelijk
met eene menigte andere flagtoffers dezer akelige verwoesting, gelukt het aan G I. A U I v s, niet dan door de grootfie
infpànning, zich en zijne JON E te redden. Naar Griekenland overgefloken , fmaakt hij met j o N E, als zijne echt
veel geluk, als zijne nimmer weder geheel-genot,z
herftelde gezondheid na het doorgeflane lijden en de fombere
herinnering aan den làatilen dag van Pompeji toelieten. In
zijne behoudenis van den leeuw en van Pompeji's verwoesting leerde G L A U K v s de hand erkennen van den onzigtbaren God. Hij en J O N E worden Christenen. Hunne weder
liefde ontleent uit dit hun nieuw geloof eerie nieuwe-zijdfche
kracht, en verfchaft hun de hoop, om dezelve mede naar
de eeuwigheid over te voeren. Zoo verblijdden zij zich in
hun aanzijn, en wachtten gerust den dood af.
Wegens de belangrijkheid en de menigvuldige fchoonheden
van dit werk, hebben wij ons niet kunnen weérhouden, van
hetzelve een breedvoeriger verflag te geven, dan wij gewoonlijk van Romans leveren. Maar het waas des levens,
dat over alle gedeelten des verhaals verfpreid ligt, deed ons
gedurig den Roman vergeten, en het boek meer aanmerken
-

-
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als eene getrouwe en waarachtige fchildering der laatffe dagen van Pompeji. Wij hopen, dat het ons gelukt zal zijn,
onze aankondiging van dit werk tot aanbeveling van hetzelve
aan ons befchaafd publiek te doen verftrekken. Ook de Ver
gelukkig geflaagd , en het werk in zuiveren dijt en-talings
taal voor onze Landgenooten overgezet.

Pandora. Lektuur voor den befehaafden Stand. Verzameld
en uitgegeven door B. T. LUB LINK WEDDIK. Illde
Stukje. Te Amjlerdam, b ij G. J. A. Beijerinck. I835. In
gr. 8vo. 106 bi. f 1- 25.

Dit flukje onderfcheidt zich van de voorafgegane door meerdere verfcheidenheid en afwisfeling. Waarfchijnlijk hebben
tot deze verzameling meerdere fchrijvers of opftellers mede
zoude hiertoe door den uiteenloopenden in--gewrkt;mn
houd der bijdragen befluiten. Hieronder fchijnt ook een
Arts te behooren, indien de inleiding op eenige bladen uit
het dagboek van eenen Arts wezenlijk van hein afkomftig
zij. Zijn deze mededeelingen eene navolging van die van
eenen Engelfchen Arts, wiens opmerkingen, federt eenigen
tijd, zoo wel in Franfche als andere tijdfchriften gevonden
worden? In afwachting der voortzetting, fchorten wij ons
oordeel op. Het blijkt dezen Arts niet aan luim te ontbreken, en hij fchijnt vooral niet blind voor de leemten zijner
kunst; maar, er zelf voor uitkomende, zoude dit niet kunnen aangemerkt worden, of hij wil voorkomen, dat anderen
welligt de waarheid niet door nog fcherpere trekken zullen
doen kennen 2 Men herinnere zich den Hooggeleerden Heer
KATZENBERGER rit de Badereife van JEAN PAUL! -Gewis zal de tijd meer leeren, het opfchrift boven het eerfte
ftuk in dit bundeltje. Wat is er federt den wijzen Koning,'
bi. 203 , niet al over den tijd gezegd ! Hij heeft veel geleerd; maar de vruchten van dat onderwijs blijken nog niet,
naar evenredigheid van zoo veel verloopen tijds. Wij hopen
op beter door den tijd, maar wenfchen geen' der broeders
van Zwijndrecht niet de Toga aan eene onzer Hoogefcholen
behangen te zien; voor het tegenwoordige bepaalt men zich
ook nog bij het doctoreren honoris caufa. — De ontmoeting op reis, bi. 221, had zij wezenlijk plaats, is treffend;
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is zij verdicht, zoo zoude men den fchrijver verzoeken, in
het vervolg het gevoel zijner lezers te fparen. Hij raakt
hier eene der gevoeligfle fnaren van het menfchelijk gevoel.
Niet flechts de oogen van kinderen zullen vol tranen geulaan
hebben; het ouderhart bloedt, wanneer het zich de wezenlijkheid voorílelt: diepe weemoed overítelpte het vaderlijk
hart, toen het deze ontmoeting las. Mag het verdichtfel
zoo veel van het menfchelijk gevoel vergen? — De Dorps
fchijnt wat al te eenvoudig; maar welligt ware-fcholmestr
het goed, indien eenvoud meerde bovenhand verkreeg; met baar
is waanwijsheid niet wel beflaanbaar : er zoude aanvankelijk
iets door gewonnen worden. Men kan anderen beminnen,
en toch met het dagelijkfche leven beter bekend wezen. —
Behoort de Spectator, bl. 254, wezenlijk tot de zwijgende?
Wij zijn er niet genoeg van overtuigd, om hem een kijkje
in onzen fchrijflesfenaar toe te ftaan. Wat de fchaar betreft, zij kan hare nuttigheid hebben, zoo wel in de hand
van den fchrijver, als in die der kritiek. In zekeren zin
voegt echter den fchrijver beter een mes; de te welige loten
worden immers met het fnoeimes weggenomen? Dit laatíie
evenwel zonder toepasfing, even als wij de reuzenfchaar,,
bl. 261, ongemoeid op hare plaats laten. Ieder heeft zoo
zijne wijze. De zoogenoemde bruine man, van wien
men iets meer in den Siegfried van Lindenberg kan lezen,
plagt boven zijnen fchrijflesfenaar een masker te hangen: dit
kan op zijnen tijd ook nutte wenken geven. — Van o. G.
H E L D A i N G ontvangen wij de twee boomen in den hof Gods: —
Het iets over de w jsgeerige Mythe van Pfyche , offchoon het
blijken van eene vlugtige behandeling toont, is niet ongevallig. — Elk denkt , fpreekt of fchrijft over de opvoeding
naar zijne wijze van zien; dit voorregt blijve ook j EA N
PAUL gegund. — De Correspondentie, wat men er onder gelieve te verftaan , bevat een en ander, hetwelk zich door
geestigheid onderfcheidt. Indien de verzamelaar geene flukken van onbekende welwillende medewerkers verlangt, tot
eene correspondentie fchijnt hij niet ongenegen. Wij willen
dit hiermede ook ter algemeene kennis gebragt hebben. De
voorwaarden , waarop zulk eene briefwisfeling kan plaats
hebben, worden gevonden bl. 287.

92

5. F. PFEIFFER

Befchrijving van den haat van Algiers en deszelfs bewoners.
Een Aanhangfel tot de Reizen en vijfjarige Gevangenfchap
in Algiers van s. F. P F E I F F E R. Te Leeuwarden , bij
L. Schierbeek. 1835. In gr. 8vo. 187 bi. f 1- 20.
Plaatsbefchrijving der Gemeente Staphorst, Provincie Overijsfel. Met eenige oudheidkundige Bvoegfelen. Door F. A.
E B B I N GE W U B B E N, Burgemeester en Notaris aldaar.
Te Groningen, bij J. Oomkens; 1835. In gr. 8vo. IV en
66 bi. f : - 60.
Gefchied- en letterkundige Herinneringen , verzameld door
Mr. G. W. V R E E DE, Advocaat te Gorinchem. Iffe Stukje.
Te Gorinchem, b ij W. van der Wal. 1835. In gr. 8vo.
VIII en72bl.f:-90.
, en zijne Dijken en Sluizen; door Mr.
en W. EE KH OFF. Te Franeker, bij
G. IJpma. 1835. In gr. Svo. VIII en 86 bi. f: 90.

WILLEM L O R É
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Magazijn , enz. Door T. L. SPAN NE N B U KG, Predikant
te Oosterhaule. Te Leeuwarden, bij H. C. Schetsberg.
In kl. 8vo. XII en 228 bi. f: - 90.
In een onzer tijdfchriften heeft Recenfent, eenigen tijd geleden, een niet zeer loffelijk getuigenis gelezen omtrent
s. F. PF E I F F ER, den opfleller zijner, bevorens guntlig door

ons aangekondigde, Reizen en vijfjarige Cevangenfchap in
Algiers, en ook van de tegenwoordige Befchrijving van den
flaat van Algiers, tot aanhangfel op het grootere werk.
Doch, wat ook ten opzigte van het karakter en gedrag des
ons geheel onbekenden Schrijvers waarheid moge zijn, er is
ons niet gebleken, dat 's mans berigten, voor zoo ver zij
Algiers en deszelfs bewoners fchetfen, valsch of onnaauwkeurig zijn; en, zoo lang ten nadeele van het thans aangekondigde vervolg op het grootere werk niets zal bewezen
zijn, kunnen wij, die op geene onwaarfchijnlijkheden of
blijkbare onwaarheden hebben gefluit, niet nalaten, ook deze
Befchrijving als eene belangrijke bijdrage voor landen- en
volkenkennis te befchouwen.
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Voor den beoefenaar van Nederlandfche flatistiek en oud
uitgaaf van de Plaatsbefchrijving der Gemeente-hednis
Staphorst, in O^'erijsfel, een aangenaam verfchijnfel, en het
welgefchreven werkje van den Heer w U B BEN laat zich met

genoegen lezen.
Den beminnaar van onze Gefchiedenis en die van ons
Staatsregt zullen de Herinneringen van den Advocaat V R E E D E
welkom zijn; en, bij de in ons land tegenwoordig, uit regtmatigen afkeer van het tegenovergeflelde uiterfle, min of
meer veldwinnende zucht voor abfolutistifche denkbeelden,
durven wij den bekwamen Schrijver wel aanmoedigen, dit
eerde flukje door meerdere te doen volgen; terwijl de ver
lezer uit het eene en andere voor zichzelven het-flandige
befluit wel zal opmaken.
Van den hoogstverdienílelijken, doch aan te weinigen bekenden Wiskundige WILLEM L 0 R É , te Leeuwarden in 1679
geboren, en te Franeker, als buitengewoon Hoogleeraar in
de Wiskunde, ten jare 1744 overleden, ontvangen wij eene
levensfchets door den Oud -Hoogleeraar Mr. j. W . DE CRA
en de Heer E E K H O F F heeft er achtergevoegd eene-NE;
gefchiedkundige befchrijving der voornaamffte dijk- en water.
werken , die door genoemden L 0 R á zijn daargeaèld. In
het levensberigt, bl. 25, flaat bij vergisfing, dat L OR>f
drieëndertig, lees drieënveertig jaren oud was, toen hij in
het huwelijk trad. Deze aanwijzing ftrekke ten blijke onzer aandachtige lezing.
De Nederlandfche jeugd ontvangt in het Magazin van
den Eerw . S P A N N E N B VR G eene goede verzameling van
korte gezegden en fpreuken uit vroegere en latere Schrijvers,
alle wel niet even belangrijk, maar in het algemeen leerzaam en behartigenswaardig.

Amflerdarnfehe Studenten -Alranak voor het Jaar 1836. Te
!lniflerdarn , bij R. Croefe. f 1- 80.
v Vij verheugen ons, wanneer wij den broederlijken geest
opmerken, die onder de fluderende jeugd onzer hoofdflad zoo
kennelijk doorflraalt, en zich vertoont in het opnemen van
alles , wat ieder' der fludenten belangrijk kan zijn uit een
jaarboekje te weten , 't zij hij zijne opleiding aan het Athe.

94

AMSTERDAMMSCHE STUDENTEN - ALMANAK.

na'um alleen, of gelijktijdig aan eene der kweekfcholen
van de zoogenoemde Disfenters verfchuldigd is. Even gepast komt het ons voor, dat het af beeldfel van den man,
aan wien allen de grootíle verpligting hebben, aan het
hoofd van dit bundeltje flaat, en wij keuren alzoo de ge
voorwerk bijzonder lofwaardig. Daar--helinrgtva
op volgt eene korte Gefchiedenis van het Atheneum illustre
en de Seminaria, en eene dergelijke Levensfchets van den onlangs gellorven' Hoogleeraar WI L L M E T, die echter in den
bladwijzer opgenomen noch in de paginering begrepen is ;
veelligt werd dezelve later eerst bijgevoegd. De Mengelin_
gen bevatten een paar prozaflukjes , het eene ter gedachtenis
van den waardigen overleden' fludent P E T R U S E L JA S, en
het andere een gefchiedkundig verhaal; beide deze stukjes
zijn wèl gefchreven, en fommige der verzen verdienen allen
lof; bijzonder beviel ons de Halskraag, 't geen een keurig
!tukje in het genre der vertelling is , en de Avondmijmerin gen, die door meerdere kortheid en befchaving van wat al te
eenvoudige bewoordingen nog merkelijk zouden gewonnen
hebben. De vertaling van den Lijkzang van Koning L 0 DB R o G is niet onverdienfielijk , maar heeft bij de overgieting
den Noordfchen gloed en tint verloren, die 0 L A U S W 0 Rm i u s in zijn fchier onverflaanbaar Latijn toch altoos nog
behield. En daar het nu mode wordt, om die oude poëzij
over te brengen , kunnen wij den jeugdigen liefhebber wel
aanraden, het geheele doodenlied, waarvan hij nu ílechts een
fragment gaf, te bewerken, waartoe hij al de hulpmiddelen in
de onlangs uitgegevene Bijlagen op de Noormannen in Nederland van den kundigen Prxceptor VA N B 0 L H UI s vinden
zal. Een paar Duitfche en een Fransch versje getuigen van
de oefening in die talen ; maar waarom geene Latijnfche
verzen, die toch in dit jaarboekje volkomen op hunne plaats
zouden zijn? Ons vaderland heeft zich lang mogen beroemen, de zuiverfie latiniteit aan te kweeken; en zou nu het
Athena:um, dat bijkans eene Akademie mag heeten, achterlijk blijven, den grooten voorganger V A N LE N NE P, al is
het dan ook maar in de verte, te volgen? De meeste der
lose Gedachten bevielen ons , veelligt om het piquante van
de Latijnfche aanhalingen. Wij willen dan ook dit ons ver
een drietal der geestigile befluiten.
-flagmet
Casfino. Hedendaagfche Vrijstermarkt. Spectatum veniunt,
veniunt fpectentur ut ipfae. 0 V 1 D.
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Promotie partij. Aurora Mufis amica.
Proponenten. Uno avulfo non deficit alter.

VIRG.

(Helaas !)

Friefche Yolks- Almanak voor het Schrikkeljaar 1836. Eerjle
Jaargang. Te Leeuwarden, h ij L. Schierbeek. f: -75.

O

nze wensch is vervuld; de redactie van het jaarboekje,
dat wij aankondigen , is in goede handen gevallen , en ruim
prijzen wij de welgelukte pogingen van den kundi--fchots
gen A. WAS S E N B E R G H te St. Anna Parochie, die moeite
noch zorg heeft ontzien , om den jonggeborenen in een voe.
gelijk gewaad onder het oog van het publiek te brengen.
Een uitvoerige kalender, met alwat daar in den uitgellrektEen zin bij behoort, laat voor de inwoners van Friesland
weinig te wenfchen over. De inleiding van het Mengelwerk
is door w. EE K H OF F met warmte gefield , en dat Mengelwerk zelf, waarin proza en poëzij zich afwisfelen, heeft
ons wel bevallen. Daar er geen bladwijzer in het boekje
voorkomt, willen wij onzen lezeren den korten inhoud opgeven. Een fiksch gefield Friesch Polkslied opent het tooneel. Dè
overlevering omtrent B A U C K H E MM E M A is het welgeflelde
eerfte prozaítukje, gevolgd door eene Legende van den bekenden Dichter v A N H AL M A EL, en eene Romance in de
Friefche landtaal. De Levensfchets van w. VA N H A R EN,
met keurig gefteendrukt portret, hiaat hier op ham regte
plaats, en de bloemlezing uit zijne fchriften zal velen wel
zijn, alsmede het puikjuweel zijner poëzij, het Men--kom
fchelijk Leven , dat, hoe bekend ook , nimmer te veel ver
kan worden. De daarop volgende dichtregels zijn aan-fpreid
den weldoener van het nieuwe Stads - Weeshuis te Leeuwarden, wijlen den Raad van Indiä B A L J E , gewijd. Dan volgen
twee versjes van den eenigen B OR G ER, die , onuitgegeven,
aan weinigen bekend zijn, en waarvan de mededeeling zeker
onzen lezeren welkom zal zijn:
Aan mijne Geliefde, op den dag van onze verloving. (1814.)
Voor 't oog van God en de Englenkoren
Zwoer nogmaals de verheugde mond
Den Eed, door 't hart reeds lang gezworen,
Gegriffeld in des harten grond.
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Geliefde ! ik zal dien Eed volbrengen,
En valt dit hart u immer af,
Dan moog' de regterhand verzengen,
Die ik u dezen morgen gaf!
Mijns Vaders taak is afgebleven ;

Die u gebaard heeft, is niet meer:
Gij hebt me een' Vader we!rgegeven ,
En ik geef u een Moeder we@r.
Graffchrift op de Vrouw van mijnen Vriend Ds. L. W.
VAN DER WEIDE, Predikant te Dokkam.
Door hagelbui geknakt noch zonnevuur verfchroeid ,
Had twintig jaar deez' roos op Friefchen grond gebloeid.
De wil der Almagt, die(n) geen flervling kan doorgronden,
Verplant haar voor een korte poos
Naar Gelderland; dáár flerft de roos.
Verdwenen was haar kleur, verfchrompeld was haar loover;
En wat liet zij ons over?
Twee knopjes,van de(n) fleel gerukt,en doornen,die ons wonden.
Een paar kernachtige gezegden van beroemde Friezen worden gevolgd door een krachtig vers aan Friesland van M. H.
DE G R A A P F , op muzijk gezet door N. W E D E M E IJ E R.
Wij houden het, ondanks eenige prozaregels en andere kleine
feilen, voor het beste uit den bundel. Eigenaardig vinden
wij hier den Affcheids- en den Telkomst-groet aan de Friefche Schutterij , en de opheldering van eenige Friefche Spreek
die vervangen worden door eene foort van Elegie-worden,
met bijgevoegd ileendrukplaatje, welke beide veel te wenfchen overlaten. Een zevental versjes van meerdere en mindere waarde befluiten dit werkje, dat wij allen, en inzonderheid allen brave Friezen , met wier volkskarakter wij hoog
loopen, met volle ruimte aanbevelen.

In No. XVI flaac, bl. 67r, reg. g, helmen, lees helden. BI. 678, reg.
v. o., Openbering, lees Openbaring.
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BOEKBESCHOUWING,
De Roomsch - Katholi/ke Kerk , zoo als zij is en zoo
als zij niet is: eene bijdrage van een' Roomsch-Ka-tholjk Nederlander, ter veredeling der Godsdienstbegrippen bij z ijne Geloofs- en Landgenooten. Ijle
Stuk : De Kerk. IIde Stuk: Eerdienst. JIIde of
laat fle Stuk : Zedeleer. Te 4:nHerdam , bij j. G.
van Kesteren. 1835. In gr. 8vo. Te zamen 295 hl.
,

f

2-70.

De Schrijver van deze boekjes heeft
tot het opflellen
in eene

plaats van het
van dezelve aanleiding gevonden
werkje, getiteld: De Roomsch-Katholijke Kerk in OudNederland, gel jk z ij is , zijn kon en zin moest vóór
twee jaren bij denzelfden uitgever uitgekomen, waarin,
bl. 85 van den 2den druk, geklaagd wordt, dat verfcheidene punten van de leer dier Kerk aan het Volk over
't algemeen zoo weinig regt bekend zijp ; en hij doet
dus eene loffelijke poging, om dezelve beter te leeren
kennen , en tevens te doen zien , hoe men ze dikwijls
niet goed begrijpt en verkeerd uitlegt en toepast. Het zij
nu dat deze Schrijver een ander is-, of wel dezelfde , als
die van het vroegere zoo even genoemdh werkje , (welk
laatfte Rec. niet onwaarfchijnlijk voorkomt) het is althans in denzelfden goeden- zin en ftijl gefchreven , en
getuigt , even als dat vorige , van eenen helder denkenden, waarlijk liberalen , en met edele zucht voor het heil
van anderen bezielden geest , en van eenen onbefcliroomden moed, om de waarheid te zeggen. Rec. juicht deze
pogingen des waardigen Schrijvers van ganfcher harte
toe,• en zal zich niet ophouden bij die plaatfen, waar
deszelfs redenering , ter guntle van het Rooinsch-Katholijke Kerkgenootfchap , of in andere opzigten, hem als
Protestant te zwak voorkomt, daar hij het honderdmaal
G
soEI BEscx. 1836. No. 3.
,
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gezegde hier niet weder wil herhalen, en nog veel minder deszelfs heilzame bedoeling eenigzins fchijnen tegen
te werken : liever wil hij inhoud en geest van dit werkje
leeren kennen , om het hierdoor allen waarheidlievenden
en weldenkenden aan te prijzen.
Het eer/le Stuk handelt over de Kerl: in drie artikels. —
In het eerfle toont de Schrijver het onderfcheid aan tusk
fchen het begrip der Katholijke (Algemeene) Kerk in
den uitgebreiden , en der Katholijke (Roomfche) Kerk
in den bepaalden zin. „ Allen, die tot liet Rijk van
„ waarheid en deugd , van regt en rede , tot het Rijk
„ Gods behooren , maken de groote Gemeente Gods ,
de Algemeene of Katholijke Kerk uit : — al wat de
hoogde Rede, namelijk God, wiens kind en beeld hij
is , hartelijk vereert , acht en lief heeft , die is lid de„ zer groote , heilige , Algemeene Kerk Gods." (BI.
5.) „JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God,
de hoogfte Rede, het Woord Gods in den mensch,
„ breidde haar krachtdadig uit : -- door hein ontflond de
„ zigtbare Kerk van het eeuwige Woord Gods op .aar„ de, die de groote 'Algemeene zinnelijk voorf} ellen , en
„ met welke deze van lieverlede moest ineenfinelten."
(Bi. 6, 7, 8.) „ De Roomsch-Katholijke is een ge„ deelte van de Algemeene : tot haar behooren die genen,
„ welke door den Waterdoop , volgens T E Z U S voor„ fchrift toegediend, bij haar zijn ingelijfd , den Room„ fchen Paus vior haar Opperhoofd op aarde erkennen,
God, den hemelfchen Vader,, en j r: z u s c I-I R I s„ T u s, zijnen Zoon , op eene voorgefchrevene wijze
vereeren en dienen, en tevens al die punten vast en
uitdrukkelijk gelooven , welke zij verklaart van God
geopenbaarde waarheden te zijn." (Bl. Il, 12.) „ Heil
„ ons," zegt de Schrijver, bl. 20, 21, „ mijne Roomsch„ Katholijke Geloofsgenooten ! dat ons, door hoogere ken„ nis en licht, de. wet der deugd zoo duidelijk kenbaar
is geworden ! Heil ons , dat door zoo vele genade
middelen de pligt ons zoo dragelijk , en de terugkeer-„
tot denzelven zoo gemakkelijk gemaakt is ! Wee ons
-
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„ echter ook, indien wij met al deze voorregten niet wij„ zer en beter worden! •-- Wachten wij ons wel, van
„ in onzen overmoed ons voor het eenige uitverkoren
„ Volk van God te houden, en voor zijne geheele Al„ gemeene Kerk! van de millioenen eene handvol voor
den Oneindigen! Deze dwaling , die eertijds de Joden
„ verblindde, heeft grootelijks aan hunne verwerping
„ medegewerkt. Ontelbare kinderen Gods, die allen min„ der of meer volkomen in hunnen hemelfchen Vader,
„ in het eeuwige Woord des Vaders gelooven, en allen
„ naar waarheid en deugd ftreven met ons, zijn ledema„ ten dezer eindeloos groote Kerk : niemand van deze
„ valt een haar van liet hoofd , dat niet door Hem ge„ teld is ; niemand van deze heft zijne handen op tot
„ den grooten Geest der Natuur,, wien deze Geest niet
„ ziet , en naar wiens ftamelen Hij niet veelligt met
„ grooter welgevallen luistert , dan naar het opgeblazen
„ gebed van menig Christen-Pharizeër." — Hier en elders in dit werk toont de Schrijver aan , dat „ de Me,, chelfche Catechismus , wel verre van als regel der
„ Roomsch - Katholijke leer te kunnen gelden , dezelve
„ niet dan zeer onduidelijk , en menigmaal zeer onjuist
„ voorstelt."
Het tweede artikel heet : De Roomsch-Katholijke onfeilbare Kerk. Volgens hare leer, firekt zich die onfeilbaarheid (welke ook de Algemeene Kerk bezit) niet
anders uit , dan tot de Geloofs- en Zedeleer, niet tot
de verklaring des Bijbels in andere opzigten , noch tot
gefchiedkundige daadzaken. Zóó onfeilbaar is zij „ in
„ haar geheel, in hare volle algemeenheid, in vereeni„ ging met haar onzigtbaar Hoofd , j E z U s c II R I s„ T U s , en met haar zigtbaar Hoofd, den Paus, wan„ neer er een wettige Paus beslaat." Die volle algemeenheid is „ in wettige, algemeene Kerkvergadering,"
of ook „ in de verfpreide Kerk bij verjaring " (bl.
31-33). Zij leert niet , dat de Paus onfeilbaar is , zelfs
niet ex cathedra ; ook riet de Kerkvergaderingen voor
bijzondere landen of Bisdommen , nog minder dus enkele
G2
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Godgeleerden en Leeraars. De gronden voor die onfeilbaarheid moeten zijne jonge geloofsgenooten , zegt de
Schrijver,, opmerkzaam onderzoeken , maar ook de rede
-nevadtg{lrsezvotfn:„wa„ neer gij dan" , zegt hij , bl. 48 , „ terwijl gij uit alle
„ krachten, met een zuiver oogmerk, bij onbefproken
„ wandel, de waarheid zocht, uit liefde tot de waarheid,
een leeriluk vondt, wegens hetwelk gij u met de leer
„ der Kerk niet kondet vëreenigen; dan zoudt gij welligt
„ minder Roomsch , maar zeker niet minder Katholijk
zijn , dat is te zeggen , niet minder tot de ware Kerk
„ Gods, het Rijk van Waarheid en Deugd behooren ,
en ligt beter, dan menig ander, die', op grond van
„ vreemd en menfchelijk gezag, zichzeiven eene over„ tuiging opdringt , die hij de moeite niet genomen heeft
op zijne eigen gezonde rede te gronden." Het kwalijk verftaan en toepasfen dezer onfeilbaarheid heeft, zeer
ten onregte , het onderzoek der H. Schrift en van andere
gewijde wetenfchappen achteruitgezet , en „ achter haar
„ masker hebben zich het misdrijf, het bijgeloof, de dom„ heid verborgen," tallooze euveldaden en jammeren over
de Kerk gebragt, en houden nog niet op vele fchaden te
veroorzaken.
Het derde artikel draagt ten opfchrifte : De RoomschKatholjke, alleen zaligmakende Kerk. Het is hare leer
niet, dat er buiten haren fchoot geen zaligheid is ; want
zij leert, dat „ niet alleen zij , die niets van haar heb„ ben kunnen hooren , maar ook zij, die ter goeder
trouw dwalen in de Godsdienst , onfeilbaar kunnen en
„ zullen zalig worden , wanneer zij de krachten , welke
„ God hun ten, goede gegeven heeft, zorgvuldig gebrui„ ken , en met de genade Gods , die hun ten deel valt,
„ zoo veel in hunne magt Raat , medewerken" (bl. 65 ,
66) ; en dit gelooft zij niet alleen van de ongeletterde
lecken , maar ook van de Leeraars ; „ en wanneer zij ,
of haar tijdelijk Opperhoofd , of hare Leeraars , het
„ lidmaatfchap der Katholijke Kerk als een onmisbaar
„ vereischte ter zaligheid aangeven , dan kan daarmede
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„ geene andere, dan de groote Algemeene Kerk bedoeld
„. worden, waartoe , zoo als wij weten , allen behoorep , welken het met hunne ware belangen wezenlijk
„ ernst is " (bl. 70). — Bij wijze van aanhangfel ,
wordt hier nog gehandeld over „ de noodzakelijkheid des
Doopfels tot zaligheid ," en het refultaat is: „ In„ dien de Kerk, op gezag van het Woord Gods, leert,
„ dat zij, die van het Evangelie niet hebben kunnen on„ derrigt worden, ook niet volgens het Evangelie zullen
geoordeeld worden; zoo ligt daarin ook opgefloten ,
„ dat er geen Doopfel van die genen zal worden Bevor}
„ derd, die van geen Doopfel hebben kunnen hooren,"
(bl. 77) en er beítaat geen uitdrukkelijke algemeene kerkelijke verklaring, die de kinderen, zonder den Waterdoop geílorven , van de toekomende zaligheid uitfluit.
„ Neen , troostelooze moeders! — het is uwe Kerk
niet , die u deze troostelooze leer voorhoudt; het zijn
„ vermetele menfchen, die onze Kerk en haren God niet
kennen ; menfchen , die geen vadérs zijn. Uwe vroeg
„ beweende kleinen zijn van uwe moederlijke borst in de
„ vaderlijke omarming overgegaan ; die Vader zal hen
„ voor zijne en voor uwe liefde bewaren ; en de tweede
„ dood zal niet heeríchen over hen, die zoo fpoedig de
prooi des eerften geweest zijn. Droogt uwe tranen ge„ troost af! God is geen harder Vader, dan gij moe„ ders zijt. Eeuwige dank zij Hem , dat Hij ons zulke
„ waarheden niet heeft geopenbaard , die ons van Hem
„ veeleer verwijderen konden , dan ons nader aan Hem
brengen ! Dank zij ook der Kerk, welke ons de vrii„ heid laat , om aan de zaligheid der millioenen niet te
„ wanhopen , welke door olnflandigheden , die niet in
hun bereik lagen , verhinderd werden , om aan geboden
te voldoen, die zij niet gekend hebben !" (bl. 83, 84.)
Rec. heeft bij dit eeriie Stuk wat langer willen ftilflaan , en zich niet kunnen weêrhouden , om de gedachten des Schrijvers meest met deszelfs eigene woorden uit
te drukken , en eenige plaatfen woordelijk mede te deelen , daar liet zoo gefchikt was, om den goeden geest en
-
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ílijl , waarin dit werk gefchreven is , wèl te doen kennen. In denzelfden trant is ook het tweede Stuk bewerkt,
dat, mede in drie artikels, over de Eerdienst handelt,
namelijk over vereering Gods , vereering der Heiligen,
'vereering der Beelden, en hoofdzakelijk van dezen inhoud ist I. De uitwendige vereering van God, hoe pligtmatig en hoe verheven ook, zelfs „de daad der hoogfte
„ Godsvereering," (in de Roomsch - Katholijke Kerk)
, de nagedachtenis van j E z u s verzoeningsdood , vol
zijn voorfchrift , in het H. Avondmaal , zijnde-„gens
tevens de onbloedige vernieuwing van het bloedig vol
trokken offer aan het kruis ;" zelfs deze brengt Gode-„
geen voordeel aan, en maakt op zichzelve ons niet beter en gelukkiger; en de waarde of onwaarde des bedienaars doet aan liet offer niets bij of af. „ De Mis
„ heeft ," volgens de Kerkleer,, „ geen kracht , om on,., middellijk de zonde te vergeven , of meer Goddelijke
genade te fchenken. — De Misfen voor bijzondere perfonen of belangen , offchoon waarfchijnlijk in haar'
oorfprong zeer onfehuldig, zijn ongegrond, hebben het
„ tlilzwijgen der geheele oude Kerk, des Bijbels, en der
Kerkvaderen tegen zich , en aanleiding gegeven tot de
fchandelijkfte misbruiken en ergerlijkfte gevolgen." —
In dienzelfden geest wordt over het gebed en deszelfs
ware wezen en nuttigheid, alsmede over de daarbij plaats
begrippen , zoo ver-hebndvorlafche
hartelijk en Christelijk gefproken, dat elk wel-fandig,
er zijne toeftemming aan zal moeten-denkKatholij
geven. Even gezond en ernllig is de redenering over
eenige gewijde zaken en gebruiken , die wel „ als zin
voor het vrome gemoed nuttig kunnen zijn,-„nebld
„ maar aan welke de Kerk geen kracht toefchrijft , en
„ die vroeg of laat een verlicht Kerkhoofd verftandig
„ zal wijzigen of ter zijde leggen." -- II. „ De vereering der Heiligen beftaat of in de inwendige ach
eerbied, welke wij hun fchuldig zijn, of in-„tinge
„ de uitwendige dienst , welke uit deze volgt." De eer
vooral door navolging betoond, houdt de Kerk voor-fle,
-
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de beste. De tweede , of de aanroeping der Heiligen,
wordt hier zoo redelijk mogelijk voorgefteld, het befluit der Kerkvergadering van Trente , dat dezelve voor
goed en nuttig (niet voor noodzakelijk) verklaart , ten
grondtag gelegd, gecommentarieerd, en bij elk punt aan
veel hiermede ftrijdigs, verkeerds en bijge--getond,h
loovigs er in deze bij velen plaats vindt, en hoe even,
fchelijk en noodzakelijk verbetering hierin te achten is
te meer, daar die zoogenoemde dienst der Heiligen, bij
ontaarding, voor de dienst van God nadeelig en onteerend , zedebedervend, en voor den luister der Kerk
fchadelijk worden kan, en nog werkelijk is. Merkwaardig zijn onder anderen de volgende woorden , bl. 4$, 49:
De grond des Christendoms is j E z u s, onze verdienlle
„ is JE zu s, onze hoop en onze zaligheid is JE z us,
„ en j E z u s alleen. WWTij kennen geenen Middelaar bij
den Vader, dan Hem , en alle zijne Heiligen kunnen.
zijne plaats niet vervullen , want zijne verdienste is
„ eindeloos. Maar ook daarom hebben wij geene mede„ middelaars noodig, en erkennen de Heiligen niet al$
„ zoodanig." — III. In denzelfden geest wordt ook verder aangewezen, welk goed gebruik de leer der Kerk wil,
dat men van de beelden en de overbliiffelen der Heiligetr
maken zal; en daarentegen, welk bijgeloovig en fcha-,
delijk misbruik er van dezelve , ook door zoogenaamde
wonderbeelden, dikwijls gemaakt wordt, zoodat ook hier
-in
veel verbetering ten hoogfile te wenfchen blijft.
Het dcrde Stuk heeft de Zedeleer ten onderwerpe,
mede tot drie hoofdpunten gebragt, namelijk zedelijke
daden , belooning en flraf,, vergifenis en kwijtfchelding. — De leer der zedeljke daden wordt onder de
volgende rubrieken -behandeld : Wet, natuurwet, zede
zedenvet , pligten , deugd, geweten , daden ,-lijkhed,
waarde der daden, vat doe ik ? waarom doe ik het?
hoe doe ik het A n A M, e H R I s T u s, genade, voorbefchikking. (De vier laatfle zou men hier minder ver
hebben.) Over dit een en ander deelt de Schrij--wacht
ver kortelijk eenige zeer goede aanmerkingen mede, en
?
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toont hier en daar aan , dat men de leer der Kerk , op
fommige hiertoe betrekkelijke punten , kwalijk verfraat ,
of er verkeerde gevolgen uit trekt. Men begrijpt intus
dat, zelfs uit dit oogpunt alleen be--fchenligtjk,
fchouwd , deze onderwerpen in een beftek van 34 blad
niet uitgeput zijn; en Rec. kan niet verbergen,-zijden
dat hij hier van den wijsgeerig - Christelijken Schrijver
meer verwacht had,: hij kan echter , zonder te groote
uitvoerigheid , hierover niet uitweiden , noch over hetgene ^ waarin hij hem bijtlemmen, of wel van een ander
gevoelen zou zijn. •— De befchouwing van belooning en
Jiraf der zedelijke daden ílrekt zich voornamelijk over
die des toekomenden levens uit, en bevat lezenswaardige
opmerkingen, vooral dienende, om de leer der Kerk,
aangaande toekomftige geluk- en rampzaligheid en zuiveringsplaats of zuiveringstoeftand, niet te overdrijven,
of to grof zinnelijke en ongerijmde gevolgtrekkingen te
misbruiken , gelijk nog maar al te veel gefchiedt , maar
liever tot dezulke aan te wenden, die niet Rede en H.
Schrift overeenkomftig zijn. -- Met hetzelfde doel behandelt de Schrijver de leer der vergifenis en kwijtfchelding, welke hij eerst kortelijk volgens Rede èn Evangelie voorftelt; waarna hij breeder fpreekt over „ de
zinnelijke- genadebronnen , die de Kerk tot vergiffenis
der zonden geopend heeft." Met een kort woord vermeldt hij hiertoe eerst het Doopfel; maar vooral handelt hij over de Biecht. Bij deze laatfle wijst hij aan,
wat zij, volgens de leer der Kerk, kon en moest zijn,
en nogtans, helaas! door misbruik dikwijls niet is; welke
waarde men aan de daarbij gegevene kwijtfchelding te
hechten heeft; en welk het eigenlijk doel van de dusgenoemde Aflaten geweest is , namelijk zekere vrijdelling
van tijdelijke, voormaals opgelegde boetedoeningen, maar
waarvan, het fchandelijkfte misbruik gemaakt is en nog
wordt. Ook hier had de helderdenkende en liefderijk
gewis meer kunnen zeggen ; maar hij {preekt-ernilgMa
althans over dit een en ander zulke gezonde en harte
taal , dat het te wenfchen ware , dat zij veel ge--lijke
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hoord, en door Geestelijken en Leeken ter harte genomen wierd. — Dezen zegen van God wenscht en bidt
Rec. , als vriend der waarheid, die door c H RI s T us
is , over dit geheele gefchrift , hetwelk hij niet alleen aan
zijne Roomsch - Katholijke Medechristenen , indien ook
hun die waarheid lief is , aanprijst, maar ook aan zijne
Protestantfche Geloofsgenooten ter lezing aanbeveelt, daar
zij , offchoon den Schrijver niet in alles kunnende bij
zich nogtans over den goeden Christelijken-femn,
geest, die er in heerscht , verblijden zullen, en er ook
nog wel het een en ander uit kunnen leeren, dat hun te
weten en te behartigen nuttig is.
Indien Rec. zich niet bedriege, is van dezelfde hand
afkomftig het volgende werkje:
Gods Voorzienigheid , iets voor alle Christenen zonder
onderfcheid van Kerkgenootfchap. Te -4m/lerdam ,
bij J. C. van Kesteren. 1835. In gr. 8vo. 132 bl.
f l - 25.
veel gelijk
H et beeft althans in denkbeelden en manier
werk, dat er ook

boven befchouwde
-vormigseth
de
korte
aangehaald
wordt.
Volgens
een- en andermaal in
,Voorrede , was het hierin vervatte den Schrijver tot bemoediging in wederwaardigheden , en hiertoe biedt hij
het ook den Lezer aan. Uit dit oogpunt fchijnt dus de
wat onbepaalde titel en de inhoud der 12 eenigzins op
zichzelve flaande vertoogen te moeten beoordeeld worden. Geven wij dien inhoud, volgens de daarboven flaande opfchriften, kortelijk op. •— 1. Over onze begrip
Godheid. Het denkbeeld van Gods beftaan-penvad
is allen menfchen natuurlijk eigen ; maar de menfchelijke
vergelijkingen , om ons Gods bef{ uur voor te Rellen ,
zijn slechts gebrekkige hulpmiddelen , die wij voorzigtig
moeten toepasfen. — 2. Het geloof is eene fubjective
overtuiging , afhankelijk van ieders aanleg , vorming ,
lotgevallen enz.: niemand mag dus zijne eigene overtuiging in geloofszaken aan een' ander opdringen , veel min
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hem daarom vervolgen ; de kern des Christendoms bezitten zij, die, niet terzijdeflelling van geloofsverfchillen , naar den eisch van j c z u s' woord , met hunne
daden toonen God en menfchen lief te hebben. Alles
over 't geheel genomen waar en goed; maar hoe komt
het hier te pas? 3. God regeert de wereld, ook het
toevallige, het kleine, het tegenfpoedige: van hetgene,
dat men ongeluk en nadeel in de Natuur noemt, is de
mensch dikwijls de oorzaak. Dit laatie moge nu fomtijds waar zijn ; maar de Schrijver overdrijft het toch ,
wanneer hij af keurend van den mensch zegt , bl. 25 :
„ Hij ontvolkt de bosfchen, en propt zijne Rallen vol
„ met zijnen gemaakten buit" enz. , en wat verder:
„ De mensch heeft de edelíle burgers des wouds in zijne
„ flallen gejaagd, en eenige hem minder nuttige bewo„ ners aldaar van alle voedfel beroofd teruggelaten. Deze
„ worden nu verflindende wilde dieren " enz. Mag de
mensch zich dan het dusgenoemde tamme vee niet ten
nutte maken ? Is het zijne fchuld , dat de leeuw een
leeuw,, de tijger een tijger is? Zoo ook, waar de Schrijver het (bl. 26-28) gedeeltelijk niet goed fchijnt te vinden , dat de mensch zeeën en rivieren door dijken en andere middelen beperkt , zoodat de laatoen althans geen
vruchtbaar flijk meer op het land kunnen achterlaten enz. :
moest hij de Natuur, die hem ter bearbeiding en ten
nutte gegeven is, dan maar laten verwilderen, of, gelijk men fpreekt , Gods water over Gods akker laten
gaan? Hierin echter heeft de Schrijver gelijk, dat de
mensch de Voorzienigheid niet aanklagen moest over nadeelen, die uit zijne eigene (en dikwijls nog gebrekkige)
inrigtingen voortvloeijen. — 4. herfchillende uitdeeling
van verfchillende _gaven. 5. Toelating van het kwvaad.
Meest gewone , maar doorgaans goede opmerkingen over
het beftuur der Voorzienighed in deze ; ook wei eens
gelijk het hierin dikwijls gaat , door onbepaaldheid wat
overdreven, b. v. bl. 35: „ In de hutten der armen
„ vindt men meer innerlijke rust en tevredenheid, dan
„ in de paleizen der Grooten. Bedilzucht en haat vin-
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„ den aldaar flechts onbeduidend voedfel; nijd en heb„ zucht gaan deze hutten ftilzwijgend voorbij." \Vaarlijk, deze lieu commun , hoe dikwijls ook opgedischt,
is niet onbepaald waar : de ondervinding van hm, die
allerlei flanden leert kennen en opmerkzaam waarnemen ,
doet hem hetzelfde goede en kwade, hoewel in verfchillende vormen en maten , nogtans overal wedervinden. —
6. WJ kunnen over anderen niet oordeelen, de wijl w ij ,
ieder onze b ijzondere taak hebben, en met de kern der
daden onbekend bl jven. Insgelijks belangrijke zedelijke
opmerkingen ; maar met liet hoofdonderwerp van het
werkje ziet men het niet in verband gebragt. — 7. Wat
noemen wij wederwaardigheden? en wat zin z ij ? (Ook
hier, bl. 58, gelijk bij n. 3, wordt de zoogenaamde
natuurflaat van den mensch, (eigenlijk zijn (laat van onbefchaafdheid) wel eens wat te hoog als gelukkig ver
8. God geleidt den mensch langs b ijzondere-hevn.)
wegen , die allen met het kleed der natuurlijke orde
omhuld zin. (Wegen, met een kleed van orde omhuld!
eene duistere, uitdrukking , en niet zeer gelukkige zamenvoeging van twee, drie beelden!) 9. Het gebed. Onder
deze drie rubrieken konten hier wel meest gewone , maar
toch zeer goede opmerkingen voor , ter Christelijke vertroosting in tegenfpoed , ter berusting in Gods onbegrijpelijke leidingen, en ter nuttige aanwending des gebeds, in betrekking tot het Godsbefluur en des menfchen
troost. — 10. Genade en berouw. Vreemd mag het fchijnen, hoe deze artikels hier te pas komen; maar de Schrijver vergelijkt daarbij zekere werkingen in de Natuur met
de werkingen van God en den mensch in het zedelijke;
vergelijkingen, die Rec. wel wat heterogeen en gedrongen
voorkomen , maar die ten minfle den denkenden man
aantoonen , gelijk ook dit vertoog van deszelfs godsdienfligen ernst getuigt. — Il, Dood en ander leven. Hoe
de hieromtrent voorgedragene gedachten, wenken en gis fingen met het hoofdonderwerp van dit gehecle flukje
zamenhangen , fchijnt het best uit de slotwoorden van
dit artikel te blijken, bl. 118: „ Onfterfelijkheid, per-
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„ foonlijkheid , wederzien alzoo belooft ons het Chris„ tendom zeker; in de wijze hoe, laat de kennis vin
„ Gods liefde, wijsheid, goedheid en almagt ons een
„ ruim veld open , waarin ook onze grootfte verwach„ tingen , zoo zij met de kennis van zijne regtvaardig„ heid niet ílrijden , den God van liefde waardig zijn,
„ en geene berisping verdienen." Rec. kan zich hier in
geen breeder ontwikkeling inlaten , maar doet hulde aan
de Christelijk-liberale denkwijze des Roomsch-Katholijken Schrijvers, die hem dan ook de opmerking niet kwalijk nemen zal, dat de hier meer dan eens (gelijk dikwijls door anderen) gebruikte plaats , 1 Cor. II: 9 , blijkens den zamenhang , niet op den toekomenden flaat ,
maar op de voormaals niet bekende Evangelieleer ziet. —
12. Godsdienstgefchillen. Hoe deze hier te pas komen,
ziet men eigenlijk niet; maar den tegen onverdraagzaamheid, en voor Christelijke liefde en het ganfche ware
wezen van het Christendom ijverenden Schrijver van De
Roomsch-Katholijke Kerk enz. herkent men er duidelijk
in: hieraan ten minfle doe men dan regt , en hiermede,
gelijk met dit ganfche boekje, zoo als het is, zijn nut.
Een zestal godsdienflige Overdenkingen, ter bemoedi-

ging rni ner ladende, Natuurgenooten , door p £ T R oNELLA MOENS. Te Koeoorden, bij D. H. van
der Scheer. 1835. In gr. 8vo. 144 bl. f 1 50.

O

nder dezen titel ontvangen onze landgenooten uit handen der achtingwaardige Schrijfíler een zestal Overden
navolgende onderwerpen : De opene be--kingeovrd
graafplaats buiten de Jlad. flan bedroefde oudcrs b j
het verlies hunner kinderen. Opwekking tot dankbaarheid aan volwasfene kinderen , ook b ij het Jlerven hunner ouderen. Toefpraak aan de armen en behoeftigen
onder m jne landgenooten. Overdenkingen op den Zon
Eenzame overdenkingen aan f ezus' leven , l jden-dag.
en dood. Het was (blijkens het Voorberigt) geenszins
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hare bedoeling, eenigzins geleerde verhandelingen of ver,
toogen te leveren , maar eenige ernicige , dan toch vlug
gedachten over belangrijke onderwerpen , ter ver--tige
troosting en bemoediging van lijdende natuurgenooten ,
door dit werkje meer algemeen te verfpreiden; en in de
bereiking van dit doel is de geachte Schrijfher bijzonder
gelukkig geflaagd.
Lijdenden en bedroefden zullen haren voorgang en leiding dis te gereeder volgen , omdat men onder treurige
omftandigheden het liefst de taal hoort van hem of van
haar , die zelf in de fchool des lijdens , federt vele jaren , is geoefend geworden ; en wij kunnen de zoodanigen, ook uit dien hoofde, dit gefchrift inzonderheid aanprijzen. Allerwegen vinden wij hier de taal van het gezond verfland en eene verlichte godsvrucht , met het
blijkbaar doel, om opgeklaarde denkbeelden en echten
godsdienstzin te wekken en te bevorderen. Gelukkig zij ,
die , alhoewel van de jeugd af aan langs een donker levenspad geleid, in vergevorderden leeftijd lust eii vermogens behield, om, op zoodanige w ijze, het ware, goede
en fchoone anderen aan te prijzen en beminnelijk te maken! De Algoedheid fpare de bekwame en achtingwaardige Schrijfher nog lange bij het behoud van dien lust
en van die vermogens , en geve het haar , in eene betere
wereld , vrolijk en dankbaar te aanfchouwen , wat zij
hier op aarde, voor het rijk van deugd en godsvrucht,
zoo overvloedig gezaaid heeft! De vrucht van haren
geest is liefde , uit een opregt hart , een goed geweten
en een ongeveinsd geloof; in die vrucht moge zij zich
eenmaal dáár verheugen, waar geen nacht meer zijn zal !

Jets over B 0 R G E R S Kanfelwelfprekendheid , door
J. T I C H L E R, Theol. Doct. en Predikant te Zierikzee. Te .1fnferda n , b ij ten Brink en de Vries.
1835. In gr. 8vo. 5O bl. f: - CO.

N och uit den onbepaalden titel , noch uit de Voorreds

110 J.

TIC HLEI

blijkt het, wat er in dit !tukje , ten aanzien der Kanfelwelfprekendheid van B 0 R G E R, bijzonder behandeld
is : duidelijk echter wordt het bij de lezing, dat de inhond loopt over het algemeen en altijd navolgenswaardige in dezelve. Immers , na in de inleiding te regt opgemerkt te hebben , dat het voorbeeld van B 0 R G E R ,
vooral als dat van een oorfpronkelijk Genie, geen model
van geheele navolging voor allen is , maar dat er nogtans zeer veel nut mede te doen blijft, bewijst de Heer
T I C H L E R dit laatfte, door in eenige bijzonderheden
aan te toonen , en met proeven uit B 0 R G E R's Leerredenen te iaveii, dat deszelfs welfprekendheid uitmuntte
in het overtuigen van het verdand , het treffen van de
verbeelding, en het roeren van het hart. — Er zijn in
dit Rukje plaatfen , die het waarfchijnlijk maken , dat
het oorfpronkelijke tot eene Voorlezing in eenen kring van
Ambtsbroeders gediend heeft, waartoe het ook zeer gefchikt
is. Het draagt blijken van des Schrijvers goeden fmaak
en behoorlijke waardering van B O R G E R'S voortrefl'elijkheid , als Prediker, bijzonder voor het gehoor, voor
hetwelk hij gewoon was te fpreken. Het is in eenen
goeden geest en ftijl gefchreven , en vooral voor Predikers lezenswaardig, waartoe wij het gaarne aanprijzen.
In welke betrekking de Voorrede tot het boekje zelf
flaat, is niet duidelijk. De Schrijver biedt hetzelve daarin
wel zijnen Ambtsbroederen aan , met een woord zeggende, hoe hij over de waarde en de getrouwe waarneming
van zijn ambt denkt ; en dat de Kanfelwelfprekendheid
eene edele kunst is, maar niet eenzijdig, ten koste van
het overige werk des Leeraars , beoefend moet worden:
doch hoe overigens die Voorrede met inhoud en doel
van het Iets in verband flaat, blijkt niet. Zoo fpreekt
de Schrijver hier, zonder eenige de minfle aanleiding,
over „ den geest van onrust, die in onze dagen in de
„ vaderlandfche Kerk rondwaart." Ree. zou er dus ook
niet eens melding van gemaakt hebben, (want er wordt
reeds zoo veel over gefproken en gefchreven, dat men
het niet overal behoeft bij te halen) indien hij er niet
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iets in gevonden had, dat hem voorkomt onnaauwkeurig
uitgedrukt te zijn, en tot misverftand aanleiding . te kunnen geven. T I C H L E R noemt dat verontrustende ver
een' firijd van het Ultraliberalisme tegen de-fchijnel„
„ hardnekkige aankleving aan het Kerkgeloof ," en wat
verder „ een' firijd tusfchen het beginfel van z w I N G„ L I U s en dat van C A L V I N U S." „ Doch," voegt
hij er bij , „ ik denk , waar ftrijd is , daar is leven.
„ Een meir, door den ílorm gefchud en in beroering
„ gebragt , is beter,, clan ftilftaande moerasfen." Zijn
dan de genen, tegen welke die woel- en fcheurzieke hoofden zich verzetten , Ultraliberaler? Was z W I N GL I U s een Ultraliberaal 2 Al gelooven wij met den
Schrijver, dat God alles ter zegepraal der waarheid, die
uit Hem is , eindelijk kan doen uitloopen ; is ftrijd echter daarom wenfchelijk , omdat er dan leven is? Een
leven ja, maar dat orde, liefde en eendragt den dood
dreigt ! Was er dan geen leven, werkzaam Christelijk leven in de Nederlandfche Hervormde Kerk? Was zij een
flilílaand moeras ? Is een door ftorm beroerd meer niet
zeer gevaarlijk? Is er dan geen veilig midden? Is de
toeftand van het bedoelde Kerkgenootfchap, vóór die
ongelukkige woelingen , door geen gelukkiger beeld uit
te drukken ? Rec. twijfelt zeer,, of de Heer T I C HL u R dit een en ander zou kunnen bewijzen , en zou
het beter vinden , over die zaak in 't geheel niet , dan
op zulk eene wijze te fpreken. — Tantum.
H i Pp o C R A TI S Aphorismi. De Aphorismen (korte
- Stellingen) van HIPPoCRATES, in het Latijn en
Nederduitsch vertaald. Te dmflerdam , b ij H. D.
Santbergen. 1835. In 12mo. (De Latáfnfche en Nederduitfche vertaling tegen elkander over gedrukt.)
217 b1. f1-20.

In eene korte Voorrede, geteekend H.11mHerdam, 1 Nov.
1834, meldt de Vertaler de redenen , welke hem tot
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deze vertaling bewogen hebben. Door eene goede ontvangst van dit boekje zal hij zich aangemoedigd gevoelen , ook de overige fchriften van H I P P 0 C R A T E S
en andere oude Schrijvers bekend te maken. Het blijkt
echter noch uit den titel noch uit de Voorrede duidelijk, of de Schrijver de Latijnfche en Nederduitfche vertaling naar den Griekfchen tekst bewerkt heeft. Volgens den titel zoude men dit vermoeden.. In de Voor
zegt hij : „ In deze uitgave is de Latijnfche verta--red
" ling gebruikt , welke L 0 lt R T, in den door hem be» zorgden Parijfchen druk van 1759, gebezigd heeft, en
„ welke algemeen onder de besten gekeurd wordt." (*)
Het blijkt ook niet, of de Nederduitfche vertaling dadelijk naar het oorfpronkelijke , of naar de Latijnfche ver
bezorgd is.
-taling
De Nederduitfche vertalingen der korte Stellingen van
HIPPoCRATES, zoo vele er bellaan, zijn verou,
derd, en heeft Rec, geene latere kunnen opfporen , dan
die van 1658, te ImJlerdam , door M. T A IJ IN GH o F- (j-). Deze werd voorafgegaan door die van E.
R A 8 (4-) , welke te Leeuwarden in 1664 in het licht
(*) Volgens L. C II O U L A N T, Handbuch der Biicherkunde
für die aeltere Medicin, Leipzig 1828, wordt de uitgaaf Par.
(ap. DID O T) T84. 18°. nog boven deze gefield. Ook
heeft L O R R Y de uitgaaf van T H. J. A B AL M E L 0V EEN gevolgd , welke ten grondflag van zoo vele latere heeft gediend. De Latijnfche tekst komt, met eene enkele uitzon
overeen met die van AL MEL o V EE N, en kan dus de-dering,
kleine zakuitgaaf 1765 L. B. apud P. DEL F 0 S met deze
Nederduitfche vertaling gebezigd worden. Bij vergelijking
der eerfte afdeeling vonden wij eene drukfeil , bl. 12, aph.
12, five ero, lees f vero.
(t) M. TAJJINGHOF, 4phorisrni HIPPOCRATIS; dat
is, afgezonderde, kortbondige Spreuken, enz. 4mß. 1658.12mo.
(4-) E. RAS, H I P P O C R A T I S Coi Aphorismi ; dat zijn ,
korte en bondige Leeringen en Regelen, aanwijzende de oorza
ziekten, en de manier van genezing-kendigfchaper
derzelve. Met Nederduitfche Commentariën. Leeuw. 1664. 8vo.
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verfcheen; terwijl bij die van s. D L A N K A A R T (*) ,
met aanteekeningen van N. T U L P te dmflerdam uitgegeven , geen jaartal vernield wordt. Deze allen zijn echter Rec. Hechts door de titels bekend. Terwijl de korte
Stellingen van H I P P 0 C R A T E S met andere zijner werken federt in fommige levende talen zijn overgebragt , als
in de Hoogduitfche door den genoeg bekenden K u R T
S P R E N G E L (t) , alsmede in de Franfche taal onder
anderen door D E M E R C Y (4-) , fchijnt er in meer dan
anderhalve eeuw aan geene vertaling bij ons , althans in
de Nederduitfche taal, gedacht te zijn. Dit zonde ten
bewijze kunnen firekken , dat tot dusverre de klasfieke
Letteren in ons land Reeds met zulk goed gevolg beoefend zijn en gebloeid hebben , dat eene Nederduitfche
vertaling minder behoefte fchijnt geweest te zijn. Indien
derhalve het overbrengen dezer Stellingen , alsmede van
andere werken van H I P P o c R A T E s, aan de beoefening
der oude talen afbreuk mogt doen, hadden wij deze vertaling liever niet gezien , en zoude de verdere voortzetting van geheel dezen arbeid om deze reden alleen
niet wenfchelijk zijn. Aan den Benen kant mag men door
zulk eene onderneming , waardoor het fluderen al wederom gemakkelijker wordt gemaakt, eenige vrees koesteren voor het verflaauwen van den ijver, die onzen landaard anders zoo gunftig onderfcheidde. De Hoogleeraar
C. P R U Y $ VAN DER HOE V E N laat dit eenigzins
vermoeden in de Voorrede zijner Chrestomathia Hippocratica. Ook hoort men nu en dan klagten van onze
Hoogefcholen uitgaan , dat onder de Studenten in de Geneeskunde de Letteren niet meer beoefend worden als
weleer. Van den anderen kant zoude men vermoeden, dat
hieromtrent niet zoo vele vrees beflaat, wanneer men
,

,

(*) S. B LA N K A AR T, Aphorismen , of kortbondige Spreu
H 1 P P 0 C R A T E S, benevens deszelfs wet en vermanin.-kenva
gen. Met de Aanteekeningen van N. T U L P. 4mJ1. (f. a.) 12mo.
(t) Apologie des H I P P 0 C R A T E S und feiner Grundfätze.
(4) Paris , 1811. 8. alsmede 1817.
11
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fommige voortbrengfels der Leydfche Hoogefchool, en
laatilelijk de voortreffelijke Verhandeling van c. J. VAN
c o 0 T x (*) , aan de Utrecht/che Hoogefchool tot Doctor bevorderd , inziet. Het is wel allen Studenten in de
Geneeskunde niet vergund, naar zulke verhevene lauweren te flreven ; allen behoeven voor derzelver volgende
loopbaan zulke uitgebreide letterkundige wetenfchap niet;
er blijft een middelweg : dat velen dien mogten bewandelen, en zoo bewaarheid worden : Etenim omnes artes, quce ad humanitatem pertinent, ha bent quoddam
commune vinculum, et cognatione quadam inter fe continentur (t) ! Moge dit verband het bolwerk zijn tegen
eenzijdigheid en oppervlakkigheid, die kankers van deug
-delijkwtnfchap!
De 64fte ílelling der 5de afdeeling met de door P R.
VA N DE R HO E VE N gegevene Latijnfche vertaling vergelijkende , zouden wij de Nederduitfche vertaling meer
met deze , dan met den daar naast flaanden Latijn
tekst , overeenkomende vinden. — De 39fte ft.-fchen
der 2de afd. , vertaald : maar hunne ziekten zin langdurig en meest doodelijk , ware naar den Gr. en Lat.
tekst beter vertaald: maar wanneer hunne ziekten langdung worden, zijn zij meestal doodel jk, of eindigen
zij met den dood. -- Het ware welligt ook beter geweest, naar de aanteekening van P u. VA N D E R H o LV E N (4-), in de 6de fl. der 6de afd. pijnen in de nieren en in de blaas door gebreken te vertalen. Met den
Vertaler zouden wij in de eerfte ftelling experimentum
periculo/'um liever "door de ondervinding is bedriegelijk
vertalen , hebbende ook V A N b E R x 0 E v E N experientia fallax. Daar deze vertaling eene vrije genoemd
wordt , ware in de laatfte ft. der 8fte afd. de warmte
(*) Diatribe in Diaeteticam Veterum maxirare in A. c.
praecepta Diaetettca, H1PPOCRATIS et GALENI
placitis illustrato. Ti. ad Rhen. 1835.
(t) Pro A. L. AR C H I q Poéta.
(4) Chrest. Hipp. pag. 121; verg. mede het reeds genoemde
werk van x. SPENGEL, 2Th. S. 14.
CELSI

HIPPOCRATIS APHORISMMT.

115

van den geest beter door de levenswarmte vertaald , niet
vertaling animae ca/or (laat -tegnfadiLjche:
er wordt wel in het Grieksch zo r ,yvzYs 6rppöov gelezen;
maar anima wordt in het Latijn voor de lucht, den adem
en het leven gebezigd. — Maar genoeg ! Het boekje beveelt zich door Gene zindelijke en bevallige uitvoering.
Het doe nut, maar werke niet nadeelig!
4nti-Homoeopathisch Nieskruid, bevattende: twee 4sehdag-Predikatién van het gezond verftand , en Benig
Homoeopathisch allerlei. Te ilrnJlerdarn, b j J. F.
Schleijer. 1835. In -gr. 8vo. 58 bl. f: -60.

E

en ideaal verfchijnfel, naar het uiterlijke voorko„ men , een weldadig befchermengel; met opzigt even„ wel tot deszelfs wezenlijke en blijkbare uitwerkingen
en gevolgen , zeer gemakkelijk in eenen vernietigen„ den en verwoesting aanbrengenden Demon ontaardende,
„ tracht de heerfchappij over het gezond verfland te ver„ krijgen , en hetzelve met geweld te overmeesteren. De„ ze, zich met onftuimigheid aankondigende genius.....
is de zoogenaamde Homoeopathifche geneeswijze." Met
deze niet wel te ontleden zinfnede begint een ernjlig
woord als inleiding tot het boven vermelde werkje , hetwelk mededeelt : Twee 4schdag-Predikatiïn van het gezond verfland. Verder: Homoeopathisch allerlei, waar
leest : Iets over vergelijkende Homocopathie.-onderm
(Wel het aardig(le van alles.) De Homoeopathifche kunst
om luizen te maken , ( zeer kiesch !) met nog iets naders omtrent de Historia Lauftaca. Vliegen- Cholera.
(Dit allerlei is drok in de weer met allerlei ongedierte.)
Eindelijk: Bereiding der Horn oeopathifchegeneesmiddelen.
Er wordt niet gezegd, of dit Nicskruid van Hoog
bodem op den onzen is overgeplant. De eerfte-duitfchen
zinfnede , door ons overgenomen , riekt er echter flerk
naar, en een volzin , die met bl. VI begint en zonder
verademing eerst op bl. VIII eindigt , laat fchier geen
H2
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twijfel over, al had men zulks uit den eerhen niet reeds
geproefd. Men zoude bijna vermoeden, dat de minder gunftige beoordeelingen der laatíle voortbrengfels van Dr.
ix i s E s , die uit den aard der zake bij de vroegere affleken, Uitgever of Vertaler bewogen, in een welbegrepen belang , hieromtrent zich niet te uiten. Van wien
dit boeksken zij , dit is zeker,, dat de Geneesheer s ii 0 N dit flelfel , met zijnen fchepper H A II NE DI ANN,
zoo gehekeld heeft , dat er na hem niet veel meer kan
gezegd worden. Hij heeft niet zijne fcherpe zeis het
veld zoo glad afgemaaid, dat elke nalezing niet dan
fchraal kan uitvallen. Waarfchijnlijk wordt vooral om
deze reden in de Aschdag-predikatiën meer valsch verlauft
dan ware geestigheid gevonden. Ook fchijnt vooralsnog
op ons land niet toepasfelijk, dat pilaar- bijters en piétisten de voortlanders en verkondigers der Homöopathie
zijn. Die zich met het bekeeren bezig houden , hebben
geheel iets anders in den zin, dan het gebruiken van
decillioenile gedeelten van geneesmiddelen in zwang te
brengen , en zij dienen de hunne doorgaans in overloopende mate toe. Piëtisten en Homoeopathen bakken(? !) zich nog niet te zamen " ( bl. 20); deze uitdrukking klinkt zeer zonderling, even als eenige andere op bl.
20, 21 niet zeer -kiesch, vooral in eene predikatie, ten ware
men haar met die van zekeren welbekenden Pater vergelijke.
Wat nu het verdere allerlei betreft , en inzonderheid
de Historia Lauftaca , -- liefst eindigen wij hier. De
Schrijver zegt ; „ Ik moet eindigen , want hoe langer ik
van luizen fchrif, hoe erger het m' op het hoofd bijt."
Het is ook een misfelijk onderwerp. ,,De Hemel beware
een ieder voor (bl. 44)....."! De goedgunftige Lezer,
die het zoo verre gebragt heeft , vuile het overige naar
welgevallen in ! Ons walgt zulk eene vieze geestigheid.
„

Disfertatio inauguralis literaria , five Introductio in notitiam rei literariae maxime provinciae Brabantiae feptentrionalis, quam — pro gradu Doctoratus fummisque
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in diseiplina Philofophiae Theor. et Litt. Hum. honoribus ac privilegiis, in Academia'Lugduno-Batava,
rite et legitime confequendis , publico ac folemni
examini fubmittit C. R. H E R M A N S, ex pago Oss
Brabantus, Gpmnafii, quod Eindhoviae est, Conrector.
Lugd. Batay. apud. J. W. van Leeuwen. 1834. 8vo.
maj. 86 et 40 pag.
a eene oordeelkundige inleiding , geeft de kundige en
N
onderzoeklievende fchrijver eerst eene omfchrijving van
het onderwerp der gefchiedenis van de letterkunde, met
aanwijzing van derzelver oogmerk en der wijze, waarop
zij moet befchreven worden. Daarop volgt, Hoofdit. 2,
eene lijst der fchrijvers, die de levens van geleerde Nederlanders hebben te boek gefield. Het derde Hoofdfl. fomt
de overige hulpmiddelen tot in het licht helling onzer
letterkundige gefchiedenis op. Iloofdíl. 4 toont de nuttig
aan van de kennis der levensgefchiedenis van de ge--heid
leerden, bij de beoefening der gefchiedenis van de Noord
letterkunde. Het 5de Hoofdli. wijst aan ,-Brabndfche
hoe men het best de boeken, in verfchillende provinciën
gefchreven, aan den lezer eener gefchiedenis der letterkunde
bekend zal maken , namelijk door , vooreerst , de titels
getrouw op te geven , alsmede den druk, de foort van
letters , kortom alwat tot de boekenbefchrijving of bi
behoort ; ten tweede , dat men eenige ge--bliographe
fchiedkundige aanteekening make nopens de verfchillende
uitgaven enz., en ten derde, dat men eene beknopte
beoordeeling van elk werk levere; terwijl de Heer HE RM A N s te regt , als voorbeeld van dergelijke behandeling, de Bibliotheek der Nederlandfche Gefchiedfchr jvers van den Heer llr. D E w I N D aanprijst. Eindelijk
in het 6de Hoofdit. beweert de fchrUjver de noodzakelijkheid eener openbare boekerij in elke provincie , en van
eene vereeniging van geletterden , om van ieder gewest
de gefchiedenis te onderzoeken. Het geheel wordt, na
bl. 86 , beiloten met eene naar tijdsorde gefchikte naam
Noord-Braband geboren zijn-lijstvanfchre,d
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of gebloeid hebbben, voor zoo ver H F. R M A N S narig.
ten omtrent hen heeft kunnen bekomen, en zoo veel
mogelijk met opgaaf der jaren van hunne geboorte en
hunnen dood, hunne geboorte- en woonplaatfen, beroepen en uitgegevene fchriften; alles met verwijzing naar
de bronnen, waaruit hij geput heeft. Door eene nieuwe
paginering begint die lijst met bi. 1, en loopt door tot
bl. 29. Een register in alphabetifche orde, van dezelfde
fchrijvers , van bl. 31 tot 35 • maakt het zoeken in de
naamlijst naar tijdsorde gemakkelijk, Ten laatile zijn ,
volgens gebruik, van bl.- 37 tot bl. 40, eenige losfé
ftellingen, of The/es, mede ter verdediging op den dag der
openbare bevordering , achteraan gevoegd. Den Heer
14 E R 1\I A N s gelukwenfchende met zijnen welvolbragten
arbeid , moedigen wij hem ten flerkile aan , in het loffelijk ingeflagen fpoor voort te treden niet denzelfden ijver,
waarmede hij , bij dit akademifche proeffchrift, zoo uitnemend begonnen is.
H E R M. j o H. R 0 IJ A A R DS, Oratio de Proavorum
nostrorum pietate , in condenda tuendaque Belgii Foederati Republica confpicua , habita die 26 m. Martii
a. 1835 , cum Academiae regundae munus folenni ritu
poneret. Traj. ad Rhen. apud J. 41theer. 1835. In
oct. maj. 77 pag.

De Hoogleeraar

R 0 Ij A A R D S heeft , bij het nederleggen van zijn Rectoraat , een waardig and rwerp tot
zijne Rédevoering gekozen , handelende over de Godsvrucht onzer Voorvaderen , in het flicht en en handhaven van den Staat der VVereenigde Nederlanden.
Na
eene gepaste inleiding, over het aangename, dat de nakomelingfchap in den lof van haar deugdzaam voorgeslacht
uitweidt , bepaalt hij zijn onderwerp voornamelijk tot de
zestiende Eeuw,, en fchetst in fikfche trekken eerst den
toeltand der Vollen in dezelve, daarna dien der Nederlanders , die voor hunne vrijheid streden , maar die dit
—
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eigenlijk deden uit het beginfel van godsvrucht en liefde
voor de Godsdienst. (Men zou dus het beginfel mis.
fchien nog naauwkeuriger kunnen noemen zucht voor
burgerlijke en godsdiení}ige vrijheid , want het was toch
de belemmering der laatfie alleen niet, waarover men zich
ten opzigte van P H I L I P S te beklagen had.) Hij toont
verder, dat zij uit dit beginfel te werk gingen, niet alleen in het Plichten , maar ook in het handhaven van den
Staat, daar, volgens de toenmalige toedragt van zaken, de inftandhouding van het nieuwe Gemeenebest met
die van het Protestantisme ten naauwíle verbonden was.
Diezelfde geest , wijst hij verder aan , dat ook in het
bijzonder W I L L E M I en M A R N I X, die voorname
Grondleggers dezer Republiek , bezield heefd. Eindelijk
beroept hij zich (hetwelk ons nogtans het zwakfte bewijs
voorgekomen is) op de bij bijzondere gelegenheden uit
Bededagen, en op de godsdienilige-gefchrvnaDk
opfchriften der geldmunten en gedenkpenningen van dien
tijd. Alles wordt met eene ter zake dienende toefpraak
aan de ftuderende Jongelingfchap beíloten. — Het een
en ander is zeer lezenswaardig , en doet den vaderland
zin des Redenaars eer aan. —-fchengodsit
Hierop volgt het verflag van het meer of min merkwaardige, dat, gedurende het Rectoraat van den Hoogl.
R 013 A A R D S, aan de Akademie van Utrecht voorgevallen is ; verder,, na tusfchenpoozing van treurmuzijk ,
bij de vermelding van acht in dat jaar overledene Studenten , het verflag van de beantwoorde Prijsvragen , de
uitdeeling der Eereblijken , de voorflelling der nieuwe
Vragen , en de overgave van het Akademisch Beduur
aan den nieuwen Rector: welk alles natuurlijk verdere
Achteraan zijn
opgave noch beoordeeling behoeft.
letterkundige aanteekeningen geplaatst , ter Raving van
eenige in de Redevoering aangevoerde historifche bijzon
zij dank voor de uitgave !-derhn.—DHoglar
--
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Ontwikkeling van het begrip der Philofophie , tot inleiding in
de Befpiegelende Wijsbegeerte op het tegenwoordig Handpunt der wetenfchap, doof- T A C O R'O 0 R D A, lf'7eester in
de Be/p. Wijsbeg. , Doctor in de Lett, en Godgel., Hoog leeraar in de Befp. Wijsbeg. en in de Oost. Letterk. te
Amflerdam , enz. Te Leeuwarden , b ij G. T. N. Suringar,
I835. In gr. 8vo. 1/III en 113 bl. f 1- 25,

D

e Hoogleeraar R 0 0 R DA poogt , in deze inleiding, den
lezer een overzigt van den gang der wijsgeerige navorfchingen te geven , en hem alzoo op het tegenwoordig ílandpunt
der wetenfchap te plaatfen. Met fcherpzinnigheid en juist.
heid wijst hij aan , hoe telkens het 11reven naar het eene
uiterlle werd tegengewerkt, gefluit en omgekeerd door een
dadelijk ontslaand en veldwinnend fireven naar een ander ui
Vruchteloos fchijnt hem de gedurige poging yan fom--terfl.
migen, om telkens den zoogenaamden gulden middelweg in
te Haan, daar dit Hechts oorzaak wordt van het opkomen
eener derde partij , van de twee anderen afkeerig, en buiten
!laat die te bevredigen. Onpartijdig en voortdurend onder.
zoek zal van zelve tot eenheid, door algemeen zich vesti.
gende overtuiging, leiden. Nadat FICHTE het door K A N T
ingef agen fpoor, in weerwil van J A C OB I'S protesteren en
deszelfs beroep op het onmiddellijk gevoel, ten einde toe
bewandeld had, trad de toen nog jeugdige S CH EL L ING
op met zijne phantastifche en dichterlijke, maar geestvolle
Identiteitslecr, en predikte een troosteloos, maar diepzinnig
Pant heis me. J A C o B I protesteerde nog luider. I I E GE L
legt het phantaferen der fchool van SCHELLING toom en
breidel aan, en onderwerpt haar aan den firengen dialectifchen vorm van het begrip; maar alzoo fielt hij een afge.
trokken begrip in de plaats eener phantastisch verdichte wer
ijkheid. J A C OB I beroept zich op een dadelijk vernemen-kel
der werkelijkheid. Men doet vernieuwd onderzoek naar
's menfchen denkvermogen. Eene nieuwe omwenteling ontflaat in het gebied der Wijsbegeerte. Met den jongen FICHT E aan het hoofd, betreedt de Philofophie haar tegenwoordig, nieuwje flandpunt. Zij waant niet, door de Rede
eenige waarheid te kunnen ontdekken, dan ten gevolge van
waarneming, die eene openbaring is van het zienlijke en on-
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zienlijke : zinnel jke waarneming omtrent de voorwerpen buiten ons , innerlijke bevinding, die der overtuiging ten grondflag firekt en waaruit het geloof geboren wordt , ten opzigte
van ons inwendig wezen, de Godheid, en onze betrekking
tot haar. Donkere gewaarwording van het bovenzinnelijke,
onmiddellijk gevoel , is dus het kompas , de Christelijke
Openbaring de leidflar, en de Rede de íluurman op de onbekende zeeën, die wij bevaren. De grond van aanneming
der Godsopenbaring van het bovenzinnelijke is de we@rklank
der hemelfche waarheid in het hart. Bevrediging van het
gevoel, inflemming onzer onmiddellijke gewaarwording met
het verkondigde Woord, drukt het zegel op deszelfs waarheid, zonder dat de geloofsovertuiging, offchoon zij het
pofitief- historifche Christendom omhelst, van het al of niet
bewezene der pofitief- historifche gronden afhankelijk is. De
Wijsbegeerte is alzoo Christelijk geworden. Zij is, naar Recenfents inzien, van eigenlijke Philofophie in Theofophie, die
heel wat anders is dan de Theologie met hare tekstverklaring
enz. , veranderd. Onder dankbetuiging aan Prof. R 0 0 R DA
voor zijne uitmuntende inleiding, befluit Recenfent met den
wensch, dat het den geleerden Schrijver behage, het ílelfel
van den jongen F I CH T E voor het Publiek te ontwikkelen,
hetgeen ons in fiaat zal ílellen tot eene opzettelijke toetfing
en uitvoeriger beoordeeling.

Gefchiedenis van het Nederlandfche Zeewezen , door Mr. J. C.
DE J ON G E. Ilden Deels Ifte Stuk. Van den Munflerfchen
Frede tot den tweeden Engelfchen Oorlog. In 's Gravenhage en te Amfierdam, b ij de Gebr. van Cleef. 1835. In
gr. 8vo. VIII en 366 bi. 13- 40.
Natuurkundige Gefchiedenis van de kusten der Noordzee, en
van de veranderingen, welke zij federt den Cymbrilohen
vloed tot op heden, door watervloeden ondergaan hebben.
Uit het Hoogduitsch van F R. A R E N D s. Met eene Voor
vermeerderd 'door Dr. R. WE S--rednAatkig
T E R H 0 F F, practiferend Geneesheer te Warfum , enz.
IJle Deel. Met eene Kaart. Te Groningen, b%j W. van
Woekeren. 1835. In gr. 8vo. XII en 252 bi. f2- 40.
,
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De eerße November: een gefchied- en tijdrekenkun dig Onder
uit de Noordfche Godenleer ; door F t N N at AG N U s E N.-zoek
Uit het Deensch vertaald door 1h''. Mr. M. RE T T E M A.
Te Leeuwarden , bij L. Schierbeek. 1835. In gr. 8vo. VII
en 78bl.f:-90.
V ie heeft de onderneming van den Heer Archivarius D E
i ON GE niet toegejuicht, toen hij het ondernam eene Gefeh led enis van het Nederlaudfche Zeewezen te leveren? En
wie was niet hoogelijk ingenomen met den aanvang van den
arbeid diens Geleerden , toen het eerfte deel van zijn werk
het licht had gezien ? Niet minder zal men voldaan zijn
over den Inhoud van het eerfte fluk des tweeden deels, daar
men ook hier weder den Schrijver niet alleen met kennis van
zaken het voorgevallene ziet uiteenzetten , maar ook telkens
hem ziet indringen tot de oorzaken, waarom alles aldus en
niet anders zich kon toedragen. Het is niet Hechts de enkel
Gefchiedkundige, maar, gelijk het bij den Historiefchrijver,
die meer dan opíleller van eene kronijk wil zijn, behoort te
wezen, tevens de Staatsman, de Menfchenkenner, de prac.
tifche Wijsgeer, welken men fpreken hoort. Dit is inzonderheid het geval , waar de Heer D E j ON GE de vergelijking
maakt tusfchen de Britfche en de Nederlandfche zeemagt ,
tijdens het ontíiaan en gedurende den loop van den eertien
Engelfcken oorlog, waar hij zoo wel de zedelijke als de
floffelijke tlerkte en zwakte bij elke der ílrijdvoerende partijen navorscht, en de oorzaken daarvan aanwijst. Ieder beminnaar der Gefehiedenis van ons Vaderland zal met ons
reikhalzen naar het verder vervolg van dit tot dusver zoo
loffelijk voortgezet werk.
Ook de Gefchiedenis der Kusten van de Noordzee, door
Dr. W E S T E R H O F F, naar het Hoogduitsch van A R E N D S,
bewerkt, en met des Vertalers Voorrede en Aanmerkingen
vermeerderd, fchoon het werk hier en daar, vooral wat het
geologisch oogpunt betreft, veel te wenfchen overlaat, bezit echter vele verdienílen, en is de eer der vertaling waar
vervolg zoo fpoedig mogelijk te ontvangen, zal-dig.Het
den meesten bezitters van dit eerfle deel welkom zijn; en
wij hopen, dat niet ílechts het tweede deel, waarmede het
werk in zeker opzigt voltooid zou kunnen heeten, maar
ook het daarmede in verband flaande, fehoon tevens afzoa-
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derlijk bruikbare derde deel , dat eene Gefchiedenis der Watervloeden, van de vroegste tijden tot en met het jaar 1830
behelst, ons mettertijd, even getrouw, doch, kan het zijn,
in nog zuiverder Nederlandsch vertolkt , zal worden aangeboden. In wetenfchappelijke werken vooral is het wel eens
moeijelijk, bij de vertaling, even keurig als getrouw te wezen, daar men fteeds vreest, de meening des Schrijvers niet
juist genoeg over te brengen, als men niet woordelijk alles
wedergeeft; en dat woordelijk wedergeven veroorzaakt al
ligt iets uitheemsch in flijl en terminologie.
Zulks ondervond ook de Heer H E T T E M A , toen hij het
werkje van F I N N M A G N U S E N, de eerJie November, een
gefchied- en tijdrekenkundig Onderzoek uit de Noordfche Godenleer, vertaalde. Maar niet alleen dat eenige bijzonderheden in den flijl, of dat eenige uitdrukkingen, den vreemden
oorfprong verraden : neen ! taal en fpelling zijn bovendien
gansch niet naauwkeurig, en het is alleen het belangrijke
van den inhoud, hetgeen ons het veelvuldig gebrekkige te
dien opzigte vergeten doet. Met uitnemend genoegen en tot
wezenlijke leering heeft Referent dit kleine, doch zaakrijke
boeksken gelezen, hetwelk nog in waarde gerezen is door
de geleerde en wèl te pas bijgebragte Aanteekeningen van
den Vertaler, die, als beoefenaar van Gefchiedenis en Oud
inzonderheid van de Noordfche en Friefche, federt-hedn,
lang reeds gunflig bekend is.
Nieuwe Werken van de Maatfehappij der Nederlandfche Letterkunde te Leiden. luden Deels 2de Stuk. Te Dordrecht,
bij Blusfé en van Braam. 1834. In gr. 8vo. 362 bl. f 3.:
1 ïit deel van de Werken der bloeijende Leidfche Maatfchappij levert zeer gewigtige bijdragen tot de Nederlandfche Letterkunde. De inhoud kan in waarheid rijk genoemd worden.
De bloote vermelding der flukken en de namen der verdien
mogen de belangftelling onzer lezeren op--iteljkopfrs
wekken.
Van den Heer N. C A R B A S I U S ontvangen wij eene Voor
-lezingovrj
A N V A N na tu en zijn gedicht: de Slag
van »oeringen. S T A R I N G van den Wildenborch geeft berigt nopens een Zutphensch Handfchrift van v A N MAE RL A N T, en deelt ons proeven mede uit den Wapen -Martyn
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en den .Verkeerden- Martyn. Prof. s i E G E N BEE K heefr beide
flukken door eenige aanmerkingen opgehelderd , welke des
mans bekwaamheid en zedigheid op nieuw aan den dag leg.
gen. In 't voorbijgaan zij gevraagd, of pluimfirijken niet
liever beteekene de pluim ßrijken , dat is , eene pluim , een
veertje , een vlokje van iemands kleed afnemen, gelijk pink.
ken van den hove. De Ouden, welke deze foort van vleijerij
ook kenden, zeiden : &OeAF7v xpoxída h?ró -roü iÄxr'cov, floccos
legere. Den Heere B ER G M A N is het gelukt , eenige Frag
een oud Nederlandsch Rijmwerk van-mentop;frva
godsdienfligen inhoud. Hij ontdekte die Fragmenten tusfchen
den band en de fchutbladen van eene oude uitgave van T ER E N TI us. Dezelve zijn hier gegeven met aanteekeningen
en ophelderingen , zoo van B E R GM A N zelven, als van s i EGENBEEK en CLARISSE.
Van eenen niet grammatikalen aard zijn de drie volgende
flukken, met welke dit' deel befloten wordt, welke door
ieder, daaraan twijfelen wij niet, met geen minder genoegen
en nut dan de vorige zullen gelezen worden. Prof. N. c.
K I S T fchenkt ons een aardig Vertoogje over de verwisfeling
van zedelijke en zinnelfj'ke hoedanigheden in fommige Betusvfche Idiotismen. Het leven en de letterkundige verdienjlen
Van FREDERIK DE HOUTMAN, door RODEL NIJENx u i s, doet ons dien onvermoeiden onderzoeker der vader
letterkundige gefchiedenis wederom van eene zeer-landfche
gunflige zijde kennen. Eindelijk heeft de Heer w. c. A cK ER S DIJK de ligging van Pladella villa nader onderzocht ,
en met veel waarfchijnlijkheid aangetoond , dat dezelve het
dorp Bladel in Noord-Braband is. De naam van Pladella
villa komt voor in den giftbrief van K A R E L den Eenvoudigen aan DIRK, den eerflen Graaf van Holland, in het begin
der tiende Eeuw. Dit ftuk van den bekwamen ACKER Sn IJ K is reeds vóór vele jaren opgelleld geweest, en een bijgevoegde brief van wijlen Prof. A. KLUIT taont, dat deze
het met den (teller volkomen eens was.
De manier en Rijt van alle deze flukken is duidelijk, deftig
en eenvoudig, zonder gezochte en zoutelooze aardigheden,
voor welke onze jonge lieden niet genoeg kunnen gewaar
worden, omdat het voorbeeld al te dikwijls van-fchuwd
menfchen uitgaat, welke door íland en naam onbedrevene
harten zoo gemakkelijk kunnen verleiden. Wij hopen en ver-
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trouwen, dat, met her verdwijnen van de Komeet vats H A
LE T, alles beter zal worden.

Spraakleer der Latijnfche Taal, door C. G. Z U M P T, Dr. Ijle
Stuk. Vertaald uit het Hoogduitsch, met Aanmerkingen, door
K 0 R NE L I S E L I x, Dr. Te Amflerdam , b%j S. de Greb
1835. In gr. 8vo. VIII, 300 bi. f2 - 80.
-ber.

D

e Grammatica van Profesfor ZUM P T heeft in Duitschland
zoo veel opgang gemaakt, dat dezelve in korten tijd zes malen is herdrukt, en alleen van vier uitgaven vijftigduizend
exemplaren zijn verkocht. Dit laat zich eenigzins verklaren
uit de menigte fcholen in het uitgeflrekte Duitschland, en
uit de aanbeveling van hooger hand, om deze Grammatica
te gebruiken. Dezelve verdient zoodanige aanbeveling, en
heeft in naauwkeurigheid misfchien haars gelijken niet.
Dit boek was dan ook in ons vaderland bij de Geleerden
genoeg bekend, en zal nu, hopen wij, ook meer algemeen
verfpreid en als leerboek gebruikt worden. De Heer E L I x
heeft door deze vertaling een niet onverdienftelijk werk verrigt.
Zijne aanteekeningen had hij hier en daar belangrijker kunnen
maken. Ook zijn er enkele drukfeilen ingeflopen, welke
vooral dan vermeden moeten worden, wanneer' zij tegen den
gegeven' regel indruifchen. B. v. bl. 17 flaat onder de voorbeelden , om de meest hoorbare lettergreep te doen uitkomen, exarat, hetwelk zonder twijfel zal moeten zijn exorat.
In exarat komt die lettergreep daar geheel verkeerd uit.

Nouveau Dictionnaire Frangais - Hollandais et Hollandais Frangais , par n. n OM H OFF, H Z. In II Deelen. Te
Zutphen, bij W. J. Thieme. 1835. In ,gr. 8'o. Bij Inteek.
113 - 50.
]Bij al de betlaande Woordenboeken , van eenen w

t N K E L-

en anderen, deed
zich voor de beoefenaars der beide talen nog eene behoefte
gevoelen, daar de menigte nieuwe uitvindingen, in onze dagen elkander als verdringende, en de vorderingen, in bijna
alle wetenfchappen gemaakt, in de dagelijks uitkomende wer-

MAN, BLUSSÉ, LANDRIl, AGRON

126

D. BOMHOFF, HZ.

ken eene menigte woorden en uitdrukkingen doen aantref.
fen, welke men vergeefs in bovengenoemde Dictionnaires opzoekt. Geen wdnder dan , dat het Woordenboek, door VA N
M o o C K in den jare 1823 aangekondigd , grooten bijval vond,
en door eene ruime inteekening werd onderfleund. Daar dit
werk evenwel tot hiertoe onvoltooid is gebleven, zien wij
niet genoegen in deze behoefte voorzien , en dat niet fluks wijze , (hetgeen wij , in het voorbijgaan gezegd, voor Woor.
denboeken ook zeer ongefchikt vinden) maar in ééns.
Gaarne doen wij hulde aan de verdientten van den bewerker en den ijver van den Uitgever. De kooper vindt hier
waar voor zijn geld, twee lijvige boekdeelen, met eene duidelijke letter fraai gedrukt, en ruim 2500 bladzijden bevattende, voor een' betrekkelijk geringen prijs.
Wat nu den inhoud betreft, men vindt hier; behalve het
Woordenboek, achter elk deel eene alphabetifche lijst der
meest gebruikelijke eigennamen, en eene, volledige tafel der
ongelijkvloeijende en onregelmatige werkwoorden, met derzelver enkele tijden, voor beide talen; terwijl wij met genoegen zagen, dat de Heer B OM H o F F te regt begrepen
heeft , dat in een Woordenboek , hetwelk eenigzins op vol
wil aanfpraak maken , ook zoodanige woorden en-ledigh
uitdrukkingen dienen opgenomen te worden, die, offchoon
niet regtftreeks tot de Nederduitfche of Franfche taal behoorende, echter in maandwerken of dagbladen menigmaal
voorkomen , waardoor de lezer dan al weder genoodzaakt
is, tot het eene of andere Kunstwoordenboek de toevlugt
te nemen.
Tot deze cathegorie behooren in het Franfche gedeelte de
volgende, die wij bij her doorbladeren opgeteekend hebben:
4b hoc et ab hac, Appoggiatura, Carloeck, Conelufum , Concoctio, Glacies Mariae, Hornblend, Hornfchiefer, Lac -lak,
Omnibus paribus, en meer andere, waarbij men kan voegen
verfcheidene woorden met K en W beginnende, die men ver
-bij anderen zoekt.
-gefs
Dezelfde uitvoerigheid vindt men in het Nederduitfche gedeelte, daar alleen de zamenfellingen met aan achtenveer.
tig, die met be nagenoeg tweeënzeventig, die met in vijfendertig, die met op zestig, die met over tweeëndertig, die
met ver honderdzesendertig , en •die met voor achtenveertig
kolommen beflaan; terwijl ook de zoogenaamde bastaardwoorden zijn opgenomen, en door het teeken § aangeduid. Met
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dat al heeft men de noodige fpaarzaamheid omtrent de plaats
in acht genomen, en door dit teeken -- overal de herhalingen der zelfde woorden pogen te vermijden, zonder dat zulks
eenigzins der duidelijkheid kan fehaden. Hierdoor heeft men
te meer ruimte gewonnen voor eene en andere taalkundige aanmerking, welke men in de meeste Woordenboeken
geheel mist, en die wij nog wel gaarne in grooter aantal
hadden gezien.
Tot proeve der bewerking willen wij hier aan het volgende artikel eene plaats inruimen:
„ Main, f. Hand, vr.; — droite, Regterhand, vr.; -gauche , Linkerhand, vr. ; — Tenir à la — In de hand
houden; Avoir à on dans la —, In de hand hebben'; Joindre
les mains, De handen vouwen; Serrer la —, De hand drukken; Lever la — fur q. q. , De hand tegen iemand ophefen ;
Lever la —, De vingers ppßeken; Mettre 1'épée à la —,
Den degen trekken; Mettre la -- à l'épée, De hand aan
den degen Jlaan ; Prendre à la —, Met de hand vangen ;
Acheter à la —, In den roes koopen; Mettre la -- a 1'oeuvre,
De handen aan het werk (laan ; Mettre la — à un ouvrage,
Aan iets medewerken; Mettre ou, Donner Ia dernière — a un
ouvrage , De laatfie hand aan een werk leggen ; Cet ouvrage
est de — de maitre, Dat is een meesterwerk; Faire valoir
une terre par fes mains , Een goed zelf bebouwen ; fig. Mettre
la — à la pate, Zelf handen aan het werk flaan; Tendre
Ja — á q. q., Iemand de hand reiken, Hein Zijne hulp bieden; Donner on Prêter Ia — à q. q., Iemand behulpzaam•
zijn; Se tenir par la —, Se donner la — l'un à l'autre, Elkander bijJlaan ; Se laver Ie_s mains de — q. eh., Zijne handen
in onfchuld wasfchen; Avoir les mains nettes de q. eh.., Onfchuldig aan iets zijn; Etre (unis) comme les deux doigts
de la main, Twee hande,t op éénen buik zijn, In eene volmaakte
eensgezindheid leven; J'en mettrais la — au feu , Ik zou er
op zweren; Les mains lui démangent, De handen jeuken hem;
Aller bride en — dans une affaire, Voorzigtig bij iets te werk
gaan; Donner de la — à la —, Uit zijne handen in die van
eenen anderen doen overgaan ; Rendre une chofe en — propre, Iemand iets eigenhandig bezorgen; Mettre une ehofe
en — tierce, Iets aan eenen derde ter hand Jlellen; Faire fa —,
Zijne fchaapjes fcheren, Zijn naadje naaijen; Etre fous la—,
Voor de hand zijn, liggen; ook: In onze magt zijn, Van ons
.afhangen; De marchand á- marchand il n'y a que la —, Twet
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kooplieden kunnen zich gemakkelijk vereenigen; Mettre la --•
à ou fur la confcience, De hand in zijn' eigen' boezem ßeken ; ook: Onderzoeken , of men iemand beleedigd heeft, of
men eenen misjlag begaan heeft; Prendre óu Acheter de la
première —, Uit de eerfile hand koopen; Tenir une nouvelle
de la première —, Een berigt uit de eerfile hand hebben;
Mettre la — fur le collet à q. q. , Iemand pakken , vatten ;
Mettre la — fur q. q. , De hand aan iemand jlaan , Iemand
Jtaan; Cela est en bonne—, Dat is in goede handen; Prendre
en — les intér@ts de q. q., Iemands belangen behartigen;
Tenir la -- à q. eh., De hand aan iets houden ; Donner les
mains h q. eh., In iets toeflemmen , Genoegen in iets nemen ;
Tendre la —, Om eene aalmoes vragen ; Je vous baife les
mains, Ik maak u mijn compliment, ook: iron. Ik bedank u
wel; Prendre ou Recevoir q. eh. de la main de q. q. , Iets
van iemand nemen of aannemen; Tenir la -- haute à q. q.,
Iemand Breng behandelen ; Coup de —, Stout befiaan , o. ;
ook: Onverwachte aanval, m.; Homme de —, Man, die
doorzet, m.; En venir aux mains, Handgemeen warden,
Slaags raken; (En) être aux mains, Slaags zijn; Faire —
basfe fur..., Over de kling jagen; Jeu de —, zie Jeu;
•Etre fait à la —, Met opzet gedaan zijn; De longue fi—,
Sedert lang; — mife, Arrestatie, Aanhaling, vr.; Saifir
entre les mains de q. q., Zich verzetten tegen de uitlevering
der gelden , die in iemands handen zijn ; Plaider la — garnie,
Yoor eene zaak pleiten , die men in zijn bezit heeft; Vider
fes mains , Overgeven, Uitleveren; Etre fous la —_ de justice,
In beßag genomen zijn; Mainlevée, Opheffing van een behag,
vr.; Impofer les mains à .... , De handen opleggen; Sous —,
Onder de hand, In het geheim ; A deux mains , Met beide
handen; ook: Om met beide handen te worden gehouden; van
hier: Cheval h deux mains , Paard, dat onder den man en
voor een rijtuig kan dienen; Homme à deux mains, Man,
dien men tot ver fchillende dingen gebruiken kan; Prendre 1
toutes mains , Zich op allerlei wijzen pogen te verrijken ; A
pleines mains, Met handen vol, Ruim; En un tour de —,
In een omzien , In een oogenblik. *— , Hand, vr. ; Schrift,
o. *— , Haak aan het puttouw, waaraan de emmer wordt bevestigd, in. s—, naam van fommige dingen, die naar eene
hand gelijken. *-- , Poot (van fommige vogelen) , m. *— ,
Boek (papier), o. *--, foort van goudfmidstang. *—, klein
tangetje der korlogiemakers. *--, bij boekdrukk., zekere figuur,
-
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Hand, vr. , Ijzer, waarmede men het hengfel van ren'
ketel gr jpt, o. *—, als: — de briquetiers, Ploeg Jieenbakkers, m. *--, als: Main-brune, Tusfchenblad b ij kaartpapier, o. *—, in het fpel, Voorhand, vr. *—, Zijden kwast,
m. * -- , Bok (eener koets) , m. s—, Rank (aan eenen
wijnJlok), vr."
In het Voorberigt zegt de Uitgever met volle regt: „ Het
» fchrijven van een goed Woordenboek is niet zoo gemak
als men foms wel meent, dewijl de bewerker, be--„kelij,
„ halve de genoegzame bedrevenheid in beide talen, eenen
„ zekeren tact dient te bezitten , en vooral een taai geduld."
Dat nu deze beide hoedanigheden zich in den bewerker gelukkig vereenigen, heeft hij hier, zoo wel als in andere
werken van foortgelijken aard , voldingend bewezen ; en wij
hopen, dat hem verder krachten , lust en gezondheid mogen
verleend worden, om op eene zoo verdienftelijke wijze de
beoefening der levende talen te helpen bevorderen.
Nederland in 1572. (Loste Fragmenten) door s. P. O U D K E R It
P O 0 L. Te Enkhuizen , bij J. over de Linden. In 8vo.
VIII en 62 bl. f 1-:

S

edert de zoogenaamde romantifche poëzij in de mode gekomen is, fchijnt het, of fommige dichters en verzenmakers zich niet meer over eenheid en zamenhang in de voort
hunner al te vruchtbare pen bekommeren. Onder-brengfl
onze nog eenigzins jeugdige dichters zijn zelfs eenigen, wier
naam niet geheel zonder regt vermaardheid verwierf, van
dat gebrek niet vrij : wat wonder, zoo lieden van minder talent, na de gegevene voorbeelden, 'zich gelijke, ja nog
meerdere vrijheid veroorloven? Zoo deed ook de Heer ouDK E R K P 0 0 L met zijne ongemeen losfe fragmenten,. waarin
hier en daar wel vonken van dichtvuur te befpeuren zijn,
doch die over het geheel, naar ons gevoel, beter onuitgegeven
gebleven waren. Indien nu dat ordeloos dichtwerk door ftijl,
taal en versbouw zich onderfcheidde, dan zou het te dien
opzigte nog lof verdienen; maar ook daarin komt de Schrijver aanmerkelijk te kort. BI. 1 lezen wij : Ook Egmond!
Hoorne! ook die eedle helden vielen, met verwaarloozing der
finelting; eene fout, die meermalen begaan is. B1. 2, den
iaatften regel, vinden wij het aaAarangen, in plaats van bet
BOEKBESCH. 1836.
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ontwerpen. van een plan. Op bi. 3 hindert ons eene, hier
niets uitdrukkende , herhaling van het koppelwoord en, aan
het begin van vele regels. BI. 7 wordt er gefproken van
Spanjes rifts/croon te Raven: maar wat is toch eene gejlaafde
KROON? Aan geheel ondichterlijke uitdrukkingen ontbreekt
het ook niet, b. v. bi. 27: Broeder Piet bragt hein die tij
Bi. 28: En was dit wel vreemd te vinden ? Zonderling-ding.
is de vraag bi. 45: Zal ik verder u verhalen, wat gebeurd
is na dien Bond? Neen! zouden wij gezegd hebben, zwijg
er flecbts van! Evenwel de Dichter verhaalt tot op bl. 47.
Dan vraagt hij weder : En moet ik nu nog verhalen , wat na
jaren is gefchied ? Doch dit laat hij aan een' ander over.
Na nog een woordje tot lof van onzen Koning gezegd te
hebben, eindigt de Schrijver zijn eigenlijk werk, waarachter nog eenige aanteekeningen volgen.. Een ulotzang tot
lof onzer voorvaderen, waarin de tachtigjarige oorlog met
Spanje kortelijk wordt gefchetst, is niet beter, doch ook
niet minder, dan het voorafgaande. Ziedaar, waarde lezer,
wat gij in dit dichtwerkje vinden kunt !

Lambert Brousfard. Hisrorifche Roman uit de dagen der Belgifche Omwenteling, door C. H. CLEMENS. Te Corinchem , bij J. Noorduyn. 1833. In gr. 8yo. 166 bi. f 1- 80.
Waterloo. Verhalen en Krijgsbedrijven. Naar het Engelsch.
In If Deelen. Te Imjlerdam, bij C. L. Schleijer. 1834.
In gr. 8vo. 597 bl. f 6-50.

Van de beide hier aangekondigde werken levert Lambert Brouslard eene vrij levendige en getrouwe fchets uit de eerfte tijden
van den Belgifchen opftand. Indien het boek zoo treurig
niet eindigde, maar, even als de Luikenaar b. v., den lezer, aan het flot gekomen, zich nog eenigmate verheugen
liet, zou het denkelijk nog meerderen bijval vinden. Den
llijl hadden wij vooral wat gekuischter gewenscht. Men zie
b. v. den volzin bl. 25: Door het publiek verbranden enz.
hadden reeds langer enz. , waar volftrekt geen zamenhang in
is. Intusfchen ook dit boek zal zijne lezers wel gevonden
hebben , en kan met belangtlelling worden doorbladerd.
Met meer genoegen za! denkelijk de bundel Verhalen
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en Krijgsbedrijven , onder den titel »laterloo, worden ontvangen en gelezen. Als wij eene aanmerking wilden maken,
zou het alleen deze zijn-, dat men fchier verwart in de menigte der verhalen van mannen, die allen tot elkander, ten
tijde van den flag van Waterloo, als krijgsmakkers in be.
trekking liaan, maar wier vroegere gefchiedenisfen, welke
zij elkander mededeelen, geheel uiteenloopen. Dit nu ver
wanneer men de daden leest, welke aan dezen of-orzakt,
genen Officier omíireeks den tijd en ter gelegenheid van dien
veldflag worden toegefchreven, dat men zich dan moeijelijk
kan herinneren, welke lotgevallen te voren dien perfoon zijn
bejegend. Er is dus in dezen Roman, of liever deze fchakeI
van, door eenen enkelen fchalm aaneengehechte romannetjes,
overvloed van verfcheidenheid, maar tevens, naar ons inzien, zeker gebrek aan die eenheid, welke ons voorkomt
een vereischte van elk kunstgewrocht , ook In de Letterkunde , te wezen. Wij bewonderen echter den rijkdom van
vinding bij den oorfpronkelijken Schrijver, en mogen het werk
in elk opzigt ter lezing aanbevelen.

De mirakuleuze Medaille. Een woord, dat gefchied is, aan
alle Roomsch-katholjken, die in Rotterdam en in de andere Vorflenjieden van Holland wonen. Tot een Profeten kind. Te Amßerdarn, bij J. C. van Kesteren. 1835. In
8vo. VIII en 108 bi. f: - 90.
Even zonderling, als de titel van dit boekje is, is ook deszelfs inhoud. Het oogmerk van dit gefchrift, blijkbaar door
een' Roomsch.katholijken opgefteld , is, het bijgeloof tegen
te gaan, waartoe men des Schrijvers geloofsgenooren, ook
hier te lande , nog gedurig zoekt te verleiden, en dat thans,
bij onze Seeds toenemende befchaving, des te ongelukkiger
afheekt en des te onvergeeflijker is.
Blijkens den titel, is bet de mirakuleuze Medaille, welke
aanleiding tot dit werk gegeven heeft, en met welke wij
onze lezers in zoo ver bekend willen maken, als noodig is
om hun te berigten, wat zij hier te wachten hebben.
„ Omtrent het einde van het jaar 1830 zag de klooster
zich te Parijs bevond, in her gebed eene-zusterM.,di
fohijierij , vertoonende de heilige Maagd, gelijk zij ge_Wv0u.
12
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lijk vertoond wordt, onder den titel van onbevlekte ontvangenis," enz.; „rondom de fchilderij de volgende aanroeping:

0, VI A R I A, zonder zonden ontvangen, bid voor ons , die onze
teevlugt tot u nemen ! — Eerige oogenblikken hierna draaide zich
de fchilderij om , en op de achterzijde zag zij de letter M.,
boven deze een klein kruis , en onder dezelve dè H. H.
Harten van J E z us en MARIA , die zij heel ligt daaraan
herkennen kon, dat het eene eene doornenkroon omheeft,
en het andere met een zwaard doorboord is. Nadat de zuster nu dit alles wel befchouwd had, zeicie eene flem tot
haar : Gij moet volgens dit voorbeeld eene medalie doen /laan ,
[niet medaille, maar medalie] en de perfonen, die dezelve, met
aflaat begunfligd , zullen dragen , en godvruchtig dit kort gebed doen, zullen op eene b ijzondere wis door de Moeder Gods
befchermd worden."
„ Door toevallige verhindering werd de medaille nog eerst
op het einde van Junij 1832, volgens het opgegeven model,
geflagen, door M. V A C H E T T z, quai des Orf :'res, No.
54. (bis) te Parijs, met permisfie van den Aartsbisfchop
van Parijs."
Deze medaille is ook in ons Vaderland alom verkrijg
geheld. Zij is van koper, en kost fech.ts twaalf en-bar
een halve cent, of vijf gioot. „ Geeft men nog vijf groot
daarbij, dan krijgt men ook het berigt wegens het gebruik;
en die alles weten wil, den oorfprong en de uitwerkfels,
die geeft nog vijf lluivers ; maar dat' zijn dan ook zeker de
laatalen , en die krijgt een boek met 37 , zegge : zeven en
dertig authentieke berigten van verfchillende mirakelen, die
de medaille gedaan heeft , onder den titel van : Historifche
Befchrjj ving van enz. de mirakuleuze Medalie, door M...,
te'sHertogenbosch, bij C. VAN GENIERT EN ZONEN, 1835.
Alles te zamen: medaille, berigt, befchrijving en genezing
voor den zeer geringen prijs van vijftig centen."
Uit deze Historifche Befchrzjving haalt onze Schrijver het
een en ander aan, waaruit blijkt, dat het aan het lijf hat?
gen, kusfen door de lijdenden en het verbergen onder het
bed der medaille een onfeilbaar middel is tegen alle kwalen
en rampen , die, naar ligchaam en ziel, federt de opening
der doos van r AND OR A den mensch gefolterd hebben; tegen
de koorts, tegen de hartziekte (t), tegen de bloedbraking,
tegen de waterzucht en woede. Maar niet alleen in Frank
Belgil doet de medaille mirakelen, maar ook te,-rifken
-
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's Hertogenbosch is er een gefchied; één, maar dat tegen
vele andere kan opwegen. Mejufvrouw ANT 0 N IA van
Ertrjk is door her dragen der medaile („ men ziet wel
aan de fpelling, dat men nu nog al verder van Parijs afraakt") binnen weinige oogenblikken wonderdadig genezen
van eene hardnekkige veríhj ving en verlamming harer bee.
nen. Een attest, hetwelk de echtheid van het geval bewijst,
is voorzien van den naam van A. B o L s tu s , Md. Wie is .die
man? „ Een man van groot gezag, een man van diepe kun.
de, een man van groote geleerdheid." Is de man, die door
zijn attest de echtheid van het mirakel getuigt, dezelfde als
A. a o L s I U s, Medicinae Doctor, praktiferend Geneesheer
enz. te 's Hertogenbosch, mitsgaders N. B. Prefident der Ge.
neeskundige Commisfte van Onderzoek en Toevoorzigt in de Provincie Noordbraband? Is de man ook niet Lid van onder.
fcheidene geleerde Gerootfchappen ? Maar, hoe dit ook zij,
„ de zaak is uitgemaakt : het Ongeloof en de Vrijgeesterij
zijn een eeuwig zwijgen opgelegd. De mirakuleuze medaille
zegeviert , hare kracht is erkend , en door A. B o L s 1 u s,
Md., -onderteekend : maar daarmede ook zijn ondergang en
die zijner kollega's ten eeuwigen dage."
„ Wat hebt gij aangevangen, onvoorzigtige A. B o L Si us!
wat hebt gij , in uwe devotie, aangevangen! Ziet gij ze wel
vallen? de heele faculteit, de magtige, de bloeijende, de
heerfchende, de expertisfima enz., en in hare plaats is de
medaille, de mirakuleuze, geklommen, die alle aanwending
der geneesmiddelen , door hare wonderdadige , plotfelinge get.
neeskracht , nutteloos haakt."
„ Wie zal zich nu niet veel liever mirakuleus dan kunstmatig laten behandelen? Wat heeft men voor vijf groot in
de apotheek? Naauwelijks een potje, om het gemors in te
bewaren." De Schrijver bet}emt dit zijn profetisch woord
vooral voor de inwoners van Rotterdam; en dit geeft hem
aanleiding , om een levendig en breedvoerig tafereel op te
hangen van den toekomfligen uitlogt, ten gevolge van den
opgang der medaille, van alle Genees-, Heel- en Artfenij.
mengkundigen uit Rotterdam.
„ Wat is dat voor eene onoverzienbare rij van wandelaars,
die daar wegtrekken met lange, bleeke, hippokratifche gezigten, en met hunnen kleinen bundel onder den arm? —
Wat beduidt die zwerm roofvogels , die uitgehongerd boven
hunne hoofdden vliegt, en die groote trein vrachtwagens, vol
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kisten en potten en flesfchen en kolven en retorten, die hen
volgt? — Ach! het is het verarmde huisgezin van E s c u.
LAP tu s; het zijn zijne zonen en neven, zijne echte en on.
echte en bastaardkinderen ," enz.
„ Daar gaan de duizend en ééne doctor van onze goede
ftad; de Allöopathen met den Homöopaath; daar, naast die
vrachtwagens met medicijnen, die men geneesmiddelen noem.
de, toen er nog geene mirakuleuze medailles uitgevonden
waren, gaan de apothekers, die van de artfen , welken zij
fchatting-fchellingen betaalden, onderhouden werden."
„ Zwijgend trekken zij af, gelijk het overwonnenen past,
en voor het eerst in hun leven hebben zij vrede onder elkan.
der. B R o w N's boezemvriend gaat vriendfchappelijk met
BR. 0 U S S A 1 s' lieveling onder den arm ; daar gaan M E sM ER'S kinderen met die van H U F E LAND, en tusfchen
hen beiden wandelt, met langzamen tred, de eenige, leerling
H A H Ng MA N s. Te koop zijn de prachtige coupés en de til
: naar de markt zijn de fchoone , onvermoeide flaal -burys
paarden, die dezelve , zwanger van hunne geleerde meesters,
door de lijdende wereld trokken; maar zij zullen geene koopers vinden, want het is te bekend, dat zij geen huis vin
eenen voormaligen apotheker voorbij te krijgen zijn, zonder
even aan te rijden , en dat zij bij zekere chronifche lijders
en lijderesfen dagelijks ilil moeten houden, om in het leven
te kunnen blijven. Te koop zijn de keurigile homöopathifché
zak - apotheken , vol van fupra fijne glaasjes met mikroskopifche voorwerpen , die aan de iiekte -dekkende middelen, tot
in de dertigfte magt van verdunning, aangefreken zijn. Alles
zoo hoogstrationaal , zoo aan het onhoffelijke grenzende , dat
een Lilliputter,, of een Anthropoide uit de dwergplaneet Ceres of Juno, wiens maag zich aan een lepelvol melkfuiker
durft wagen, de heele apotheek zonder gevaar op zijne bo.
terham of bij zijn morgenbitter gebruiken kan."
Onze lezers zuflen uit deze proeve kunnen zien , dat het
den Schrijver niet ontbreekt aan de gave, om zijn onderwerp
op eerie luimige wijze te behandelen. Zoo deed ons de toe.
pasfing van het fraaije gezegde van SHAKESPEARE: Every
inch a King! „ Ieder Nederlandsch pond een Pater l" onwillekeurig glimlagchen. Op vele plaatfen is ook de toon
hoog ernflig. Eerie enkele maal vinden wij , en keuren
dit af, de uitdrukking: t, Zoo ver als het oosten is van
het westen," gebezigd in eene meer lachverwekkende dan
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ernflige vergelijking, omdat wij van zelve daarbij denken
aan de vergelijking, tot welke die uitdrukking omtrent
God in de H. Schrift wordt gebezigd. Over het geheel
echter moeten wij den Schrijver het getuigenis geven;
dat hij wel de onechte bijvoegfelen, maar niet de Godsdienst zelve hekelt. De Schrijver verhaalt ons, dat fommige geestelijken, ten bewijze dat zij verlichte mannen
zijn, die voortgaan met de befchaving hunner eeuw, aan
hunne gemeente hebben beloofd, den Mechelfchen Katechismus uit het kreupel -Vlaamsch in het Siegenbeeksch te laten
vertalen. Hij laat ERAS MU s, bij den blik op den hoogges
leerden monnik , die ontdekt heeft , dat de barbaarscbheid
van dien Katechismus in deszelfs taalfouten gelegen is, uitroepen: 0 lépidum caput, ft cerebrum haberet 1 „ Daar,"
zegt de Schrijver, „ de eene ontdekking de andere baart,
zoo, zullen nu ook eerlang : de Joodfche Wandelaar; de Ridder en de Zwaan; de vier Heemskinderen; Urzel en Valen
ijn , enz. Siegenbeeksch aangekleed , en zoo tot klasfieke-t
werken verheven worden."
De invoering der mirakuleuze medaille doet echter vooruitzien, dat men den Mechelfchen Katechismus „ den ketter
dien men voor hem in de maak heeft, fpoedig-fchenmatl,
wel weder zal afnemen."

Ewald en Augusta. Het Hoogduitsch van L. R 0 S E N vrij ge
Te Tiel, bij C. Campagne. 1835. In gr. 8vo►-volgd.
222 Bi. f 2 -:
Een' eigenlijk gezegden Roman vindt men hier niet, maar
meer de gefchiedenis van het hart , dan eene afwisfeling van
voorvallen. De jonge Asfesfor Ewald bemint een meisje; zij
fchijnt aanvankelijk hem weder te beminnen; ten minfte hij
vleide zich daarmede , tot dat hij ten laatfle onverwacht ver
dat zij aan eenen anderen verloofd was. Deze te -nemt,
kost hem eene hevige ziekte. Uit dezelve her--leurting
fteld, is hem de aanfielling tot een regterlijk ambt in eene
andere itad zeer welkom, daar hij hoopt, dat deze verwijdering hem eenige verilrooijing zaí erfchaffen. Dit gebeurt
dan ook in zoo ver, dat Ewald in zijne nieuwe woonplaats
een ander voorwerp voor zijne liefde vindt. Maar ook hier
loopt hij weêr een blaauwtje; want na eenigen tijd ontdekt
hij , dat Augusta, moge zij ook, gelijk het hem toefchijnt,
•
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r iet ongevoelig zijn voor zijne liefde, nogtans nimmer de
zijne worden kan. Eene welgeflaagde poging, om het leven
en den eigendom van zijne beminde en hare ouders te verdedigen, deed ons, vóór dat wij het boek geheel gelezen
hadden, verwachten, dat het verhaal nog een vrolijk einde
zou hebben. Maar niet aldus behaagde het den Schrijver.
Ewald wordt in den íirijd tegen de booze aanranders van
zijne geliefde en vrienden zwaar gewond, en ilerft.

Beoordeelen wij het boek, in zoo ver het al of niet gefchikt is om aangenaam te onderhouden , dan is de gefchiedenis , als gefchiedenis , niet belangrijk genoeg. Vragen wij :

welk zedelijk doel wordt hier beoogd en bereikt? dan vinden
wij de redeneringen ook niet van dien aard , dat zij met
vrucht eenig nuttig en gewigtig doel kunnen bereiken. De
tegenfpoeden, die Ewald te verduren.heeft, zijn niet zoo
buitengewoon, dat zij aan eenverßandig man voldoende oorzaken kunnen opleveren, om het geloof aan Gods voorzie.
nigheid te laten varen. Zijne aanprijzing, om, bij zijne onvoldaanheid over de wezenlijke wereld, zich te troosten, door
met zijne gedachten om te dolen in het rijk der verbeelding,
is ook weinig gefchikt, om den mensch datgene te doen behartigen, wat noodzakelijk is voor zijn geluk. Wij zijn niet
afkeerig van in eenen aandoenlijken toon geftemde, echt fentimentele werken; maar zuilen zij ons behagen, dan moeten
de zaken onze belangflelting waardig zijn. Wij ontkennen
niet, dat in het onderhavige werk veel is, hetwelk aan deszelfs oorfpronkelijken titel: Wanderbucl; eines Schwermüthi-

gen, beantwoordt, maar vonden over het geheel datgene
niet, wat ons in den aangeheven toon mede kon doen in
ilemmen.
De Abt. Een Tafereel uit den tijd van MARIA STUART.
Door WA LT ER S C o T T. II Deeltjes. Uit het Engelsch.
Te Nijmegen, bij J. F. Thieme. In kl. 8vo. Te zamen
613 ól.f4 60.
-

V v ij lazen met uitílekend genoegen dezen lang onvertaald
gebleven' Roman van wijlen den bekwamen Schrijver, wiens
roem genoegzaam gevestigd is, om onze loffpraak en aanbeveling te kunnen ontberen. Daar intusfchen het plan, om
dit verhaal Irret the Monastery in verband te brengen, bi-
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kans geheel is achterwege gebleven, zouden wij liever den
titel veranderd hebben in de Page, die eigenlijk de held des
verhaals is , en door wiens medewerking het ontwerp der
oncfnapping van M AR IA s T U A R T uit het kasteel van Lochleven eindelijk gelukkig volvoerd wordt, nadat het vroeger,
door toeval en onvoorzigtigheid , mislukt was ; en met die
vli gt en derzelver naaste gevolgen eindigt dan ook dit
tafereel.
De duistere geboorte van den held; zijn verblijf als page
in het kasteel, dat hij later als regtmatige erfgenaam bekomt;
de woelingen der kathohjke partij ter bevrijding der Koningin , waardoor hid, niet medewerking zijner tot krankzinnig_
heid dweepzieke grootmoeder, als werktuig gebruikt wordt;
zijne omzwervingen; zijne liefde; het karakter der ongelukkige, maar in ons oog niet geheel onfchuldige, Vorftin,
zijn zoo vele hoofdpunten, die met kunst ontwikkeld en met
belangttelling nagegaan worden, en die doorvlochten en ge
zijn met de avontuurlijke lotgevallen van den knaap,-fchakeld
dien men altijd in zijne vurige, onbefuisde, maar ridderlijke
inborst wedervindt. Voeg bij dat alles eene keurige fchildering van de zeden des tijds , doormengd met niet weinige
gefchiedkundige voorvallen, en de lezer oordeele, hoe veel
partij een voortreffelijk Romanfchrijver als s C OTT van dat
alles trekken kon, en ook werkelijk getrokken heeft.
De vertaling is vloeijend, en de correctie laat weinig te wenfchen over; alleen begrijpen wij niet, waarom de Uit_
gever het kleine formaat gekozen hebbe, daar toch de andere
romans van denzelfden Schrijver meestal in groot octavo zijn
uitgekomen, en vele bezitters er voorzeker belang in flehen,
die te zamen te kunnen laten inbinden.

Makanna, het Opperhoofd der Wilden, of Liefde en Roem
tweeden Druk uit het En--zucht.IDelnNard
gelsch. Te dmfierdam , bij J. F. Schleijer. 1835. In gr.
8vo. Te zamen 691 bl. f5 - 60.
Het is jammer, dat de Vertalers zich zoo haasten! dachten
wij, met een' (lapel boeken voor, en het boven aangekondigde werk nevens ons , waarin wij , al voortlezende, op eene
menigte onachtzaamheden , duisterheden en drukfeilen ílieten, die zoo gemakkelijk met eenige oplettendheid konden
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weggenomen zijn. Ons publiek moge leeslustig zijn; maar
wij gelooven niet, dat het zulk een' razenden geeuwhonger
heeft, om de Vertalers te nopen geen oogenblik te verliezen,
en hunne producten half gaar op te disfchen. Wij althans
zouden liever zien, dat zij, bij blijkbare bekwaamheid, met
meerdere bedaardheid te werk gingen. Wij willen den lezer
niet vervelen met eene lijst van misstellingen, welke wij
aanflipten, maar laten die rusten, tot dat ons bewijs voor
hetgeen wij ter nederfchreven gevraagd mogt worden, en
gaan liever over, om verflag te doen van het werk, dat
wij lazen.
De Schrijver noemt zich niet, maar, indien coo r E a er
zijn' naam voor gezet had, zouden wij het voor een zijner
vroegere werken houden, hetwelk hem later het denkbeeld
van zijnen kruistogt in de Noordzee aan de hand gaf, en
keuriger deed uitwerken. Hoe dit zij , hid kent bij onder.
vinding het tooneel, waarop zijne perfonen handelen. He
woelige fcheepsleven met deszeifs gevaren en genoegens ,
zeeroof en fchipbreuk, zoo wel als de verfchijnfelen in de
Indifehe Zee, %worden met levendigheid gefchetst, en zijn
verblijf aan de Kaap de Goede Hoop, thans helaas ! onder
Engelsch beheer, heide hem in Raat , de zeden, gewoonten,
leef- en handelwijze der kolonisten, de oorlogen, krijgslisten
en het karakter der wilde bewoners van dien uithoek der
oude wereld naar waarheid te fchilderen , en de natuurtooneelen van dat woeste maar bekoorlijke land hier en daar
fchitterend te doen uitkomen. Niemand, dan een ooggetuige, kan dat alles in zulk eenen vorm gieten, als hier ge
L I C H T E N S T E I N'S Reizen ontvangen dikwerf
-danis,e
bevestiging of opheldering; gelijk wij meenen, dat ons Mengelwerk, (zie No. 1, bi. 17 en volg.) hetgeen op de twee
laatfile bladzijden van het eerfle deel van dit werk wordt
aangevoegd, niet weinig toelicht en te regt wijst.
Wij loopen minder hoog met het romantifche gedeelte,
4aar (le karakters weinig uitfiekends hebben , en de lotgevallen der perfonen vrij onwaarfchijnlijk zijn. Makannu, die
eerst in het tweede deel verfchijnt, is de eigenlijke held van
den roman geenszins , dien wij in zekeren Paul Laroon aantreffen, wiens dubbelzinnige zending ep handelwijze ons den
Franfchen Kreool doen zien , die zich tot een' zoogenoemden
agent provocateur der Franfehe flaatkpnde in de Indiën laat
gebruiken I v-au welke ban4elwize iv ij het digpfte afgrijzen
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hebben, ondanks den vloed, de volharding en de bekwaam.
heid, welke hij aan den dag legt, en de gelukkige ontknooping , die hem, als Graaf, in de armen eener bevallige Engelfche dame voert. Niettegenstaande dat alles en nog veel
meer, wat ons tegenftaat en wij kieschheidshalve verzwijgen,
leest men het werk met onafgebrokene deelneming. Uitgever
en Vertaler zullen alzoo voorzeker hunne moeite niet onbeloond zien, daar zij op de belang(telling van den Hollandfchen lezer in alwat de Kaap betreft, bij hunne allezins geoorloofde fpeculatie, gerekend hebben.

Groninger Studenten - Almanak voor 1836. Te Groningen, b j
W. van Boekeren. f 1- 60.

Met veel genoegen lazen wij wederom dit product van de
vereeniging: Vindicat atque polfit. De rangfchikking van
den inhoud draagt evenzeer onze goedkeuring weg; en dat
Merl de ruimte onder vele verzen gebruikt heeft tot het plaat.
fen van korte aanteekeningen in proza, maakt, dat de lezer
minder wit papier voor zijn geld krijgt. Aiwat men in een
jaarboekje kan verlangen, is onder de rubriek Almanak ge.
bragt. Daarop volgt, onder het hoofd: Staat der 4iademie, alles, wat daarop betrekking heeft. Wij hadden er echter niet ongaarne het Programma der Lesfen voor het loo.
pende Akademiejaar bij aangetroffen, zoo als zulks door H. H.
Redacteuren van den Amflerdamfchen Scudenten- Almanak gedaan is. Het gefchiedkundig verflag is ivèl gefield, en kenmerkt zich gelukkig niet door bijzondere belangrijkheid; gelukkig , zeggen wij , omdat ook wij van meening zijn, dat
overvloed van ítof niet altijd een goed voorceeken is. Vier
bladzijden over de Mathefis openen het Mengelwerk; wij
houden ze voor perfiflage , en zouden ze hier, hoe geestig
ook, liever gemist hebben. De verzen zijn over het algemeen vrij goed, fommige keurig, enkele voortreffelijk, ook
de Duitfche , welke wij hier , even als in vorige jaren , ei
aantreffen. Onder de navolgingen troffen wij ver.-genardi
fcheidene aan naar BAR BI E it, die bijzonder wèl bewerkt
zijn, maar tegen wiens fchriften wij jonge lieden welmeenend
waarfchuwen. Kracht en gloed , offchoon met veel bombast gemengd, bezit die Schrijver voorzeker, czais eest la
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force des forts de la Halle, en zijn gloed heeft iets affchuweIijks ; de beelden zijn veeltijds onedel , onkiesch , en gemeen
in de détails, getuige hier bl. 23; wij hebben er in het oor
wel erger gelezen, en raden daarom Studen--fpronkelijg
ten vooral, B A R B I E R en zijn Republikeinsch gefchreeuw,,
met de geheele Romantifche fchool, te laten voor hetgeen
zij zijn, en liever modellen ter navolging te zoeken bij de
Ouden, of bij die Modernen, die den toets van gekuischten
fmaak hebben doorgellaan , waarvan wij , tot onze vreugde ,
ook in dezen bundel verfcheidene met genoegen lazen.
Slechts ééne navolging getuigt, dat men aan de Hoogefchool te Groningen ook nu en dan de Latijnfche lier ter
hand neemt. Het (ukje kon echter gelukkiger zijn. Door
een aantal zamentrekkingen , (wij telden er meer dan een
dozijn) waarvan audio ego een der ergfte is , wordt de weIluidendheid niet bevorderd. In den eertien regel is pristini
verkeerd gefcandeerd; 't moest, volgens de maat, een Molosfus zijn : of had V 1 R G I L I U S ongelijk , toen hij zong :

Gonjux ubi pristinus , cet. P Wij bejammeren het, dat er niet
meer aan die poëzij, den Student zoo wèl paslende, gedaan
wordt, en dat men dan bij dat weinige niets voortreffelijkers
bekomt. De ílukjes van Mr. A. MODD ERMA N munten bijzonder uit , en wij danken het H. H. Redacteuren', die
van den geestigen Schrijver hebben kunnen verkrijgen om den
Zendbrief te plaatfen , die in het luimige genre allerfraalst
en tevens alleszins gepast te noemen is, en op eene aangename wijze dit jaarbundeltje befluit.
Tijdkorter in ledige oogenblikken , of Almanak voor 1836.
Door A. H A Z E L H O F F. XXI1lfe .Jaargang. Te Groningen, bij A. Hazelhoff. f : - 25.
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en welmeenenden opfteller van dit jaarboekje troffen zware
huifelijke rampen, welke hem verhinderden, zijn boeksken
van het vorige jaar ons to te zenden. Thans gewierden ze
ons beide te gelijk. Geest en ftrekking zijn fleeds dezelfde.
Waarom zouden wij hem dan ook nu de zoo hen sch verzochte
aanmoediging weigeren ? Ook de eenvoudig[ie middelen zijn
fomwijlen vruchtbaar in heilzame gevolgen.
Boekbefch. No. II. bl 66. reg 14. leze men e s s aT T.
Meng. bl. 73, reg. 8. fiaatksr¢d,.

BOEKBESCHOUWING.
Ilet Evangelie de u'eg der zaligheid. Een Christel jk
Huisboek. Door N. D E G R A A F F, Predikant te
Bloemendaal. II Deeles. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1834. In gr. 8vo. 488 bl. f 4-50.

W ij kunnen dit Christeljk Huisboek allezins aanprij-

zen , offchoon wij de dingen wel eens meer of min uit
een ander oogpunt befchouwen , dan de Schrijver doet.
De Inleiding begint niet de zoo dikwerf herhaalde en
helaas ! niet ongegronde klagt over onverfchilligheid omtrent de leer des Evangelies en over flaauwheid in het

betrachten van hare heilzame lesten en weldadige voor=
fchriften. Hier wordt melding gemaakt van de godsdienJlige ge/leldheid des Christendoms in onze dagen.
Blijkbaar is de Christenheid bedoeld, of de Christelijke
Kerk , zoo als men ook wel fpreekt. Het Christendom
zelve , Goddelijk van oorfprong en onveranderlijk in zijn
wezen , ondergaat geene wijzigingen. Alleen de vormen
kunnen verfchillen , waarin menfchen het opvatten , bewaren en overbrengen. De Weleerw. N. DE GRAAF P
zegt : „ Naar mate men meer met den heerfchenden
geest onzer eeuw en met veler bedoelingen en handelingen bekend wordt, ontwaart men ook meer een doorgaand gebrek aan hartelijke ingenomenheid met j E z us,
aan reine liefde tot Hem , en aan een blijmoedig en ijverig volbrengen zijner wijze en liefderijke bevelen." Wij
moeten bekennen , dat deze aanmerking maar al te veel
waarheid bevat. Doch eene andere vraag is , of dat
kwaad juist in onze dagen zoo bijzonder toeneemt, als
men wel eens onderfrelt. Zoude het ook kunnen gebeuren , dat iemand bij toenemen in jaren het gebrek
meer begint op te merken , en nu de verandering-kige
in zijne wijze van zien op perfonen en zaken rondom
hem meent te moeten overbrengen ?
BOEKBESCH. 1836. NO. 4.
K
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De redenen, waaraan het is toe tc fchr jven , dat
het Evangelie niet meer kracht uitoefent op deszelfs
belijders , liggen , volgens bl. 3, in de geaardheid der
menfchen zelve, die met de verkondiging dier Goddeljke leer bevoorregt zin. Wij geven in bedenking, of
niet onderfcheidene oorzaken daartoe kunnen medewerken. De eigenlijke geaardheid der menfchen heden ten
dage zal misfchien niet zoo veel verfchillen van die der
Joden en Heidenen, onder welke *de Apostelen met zoo
heilzaam gevolg predikten. Een zamenloop van omflandigheden heeft daartoe medegewerkt ? dat ligtzinnigheid
en onverfchilligheid in de zaak der Godsdienst toenamen
bij zekere uitwendige befchaving. Wij zijn het volkomen eenas met den Schrijver, wanneer hij betuigt: Het
ontbreekt , helaas I zeer velen aan genoegzame kennis
van den aard, den inhoud en de heilzame bedoelingen
der Evangelieleer. Ja, het is zoo ; onkunde is de verderfelijke bron van veel kwaad. Wij juichen dus elke poging
toe, die ten doel heeft , de leere der waarheid , die naar
de godzaligheid is , den noodigen invloed op verftand en
hart der menfchen te doen erlangen. Wij verblijden
ons, ook dit werk van DE GE n A F F met ruimte te
kunnen aanprijzen. Moge het onderwerp niet nieuw
zijn , het blijft toch altijd even belangrijk, terwijl eene
andere manier van behandeling welligt kan toebrengen,
om de belangíl elling te verlevendigen.
Het werk beftaat uit drie Afdeelingcn, onder de volgende opfchriften : I. De leer van het Evangelic, zoo
als die in de Schriften der Apostelen en Evangelisten
begrepen is. H. De oogmerken der Godheid met de
bekendmaking en uitbreiding des Evangelies onder het
menschdom. III. Gefchiedkundig onderzoek , of en in
hoe verre het oogmerk van God met het Evangelie ver
bereikt is. De eerffe Afdeeling heeft vijf Hoofd--kelij
ukken, waarin gehandeld wordt over de kerVtis van
God, de kennis van den mensch , het Goddeljke plan
-

ter her/Jelling des menfehelijken geflachts , het Christeljke geloof en de Evangelifche deugd, en de leer on-
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zer pligten volgens het Evangelie. Deze Afdeeling,
de uitvoerigíle der drie, maakt den inhoud van het
eerfle boekdeel uit. Met hetgene hier gezegd wordt ,
kunnen wij ons in, het algemeen zeer wel vereenigen.
Misfchien had hier en daar iets bekort moeten worden.
Ook vindt men op enkele plaatfen uitdrukkingen, waaromtrent wij meer of min hebben aan te merken; doch
dit weinige betreft geenszins de hoofdzaak. Zoo bevalt
ons, bl. 36, de uitdrukking niet, dat God den mensch
uit plof en klei boetfeerde. Dit plaat niet eens letterlijk
in den Bibel. En kan men, gelijk op bl. 52, in een'
eigenlijken zin wel zeggen, dat de Schepper de meeste
kunst befleed heeft aan het zamenfiel des menfehelijken
ligchaams P Uit de redenering over den oorfprong des
kwaads , bl. 59-64, blijkt, dat de Schrijver aan de
leer van zijn Kerkgenootfchap getrouw blijft. Hij noemt
j E z u s, bl. 95, den eenigen reinen uit een onreine ,
en zegt, bi. 98, dat Hij , die Heer en eigenaar van
alles was , een beestenkribbe tot zijne wieg en baker.
mat verkoos , is dit juist uitgedrukt•? Hij gewaagt,
bl. 101, van de vereeniging der Goddeljke en men
natuur inden Godmensch (?) , doch merkt, bl.-fcheljk
te
102, regt aan: In zijn gedrag zien wij de handel
ijze van God; in zijn )preken hooren w ij de fiem des-w
Vaders; z ijne gezindheden zijn het affchijnfel en uitdruk/el van Gods gezindheden. Dit is hoofdzaak,
waaromtrent men het eens kan zijn , al deelt voor het
overige niet ieder in dezelfde leerilellige begrippen.
Verder wordt als Bene weldaad onzer verlosfing voor
dat het geweten des zondaars thans zwjgt,-geftld,
daar he woord des Evangelies ons toeroept : Zoo is
er dan nu geene verdoemenis , enz. De uitdrukking is
onnaauwkeurig, en Rom. VIII: 1 wordt iets anders bedoeld. Wanneer ook het geweten zwijgt, is en blijft
de zinnelijke mensch tot alle zedelijk kwaad bekwaam.
De Schrijver maakt , bl. 1,68 erg*., zeer juiste aanmerkingen over zaligheid; doch, zijn die wsarfchuwingen
K2
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tegen den waan van verdienilelijkheid thans wel zoo gepast ?
Zonderling luidt, bl. 180, de vraag: Kan er dan nog
langer eenigen (eenige) tw jfel b ij ons overbhven , of
er web' een JE zus geweest z ij ? Het boek zal niet ligt
in handen van iemand komen , die hieraan twijfelt. Perpligting aan onze medemenfchen, bl. 214, drukt niet
juist uit, wat de Schrijver bedoelt.
Het tweede of laatlle Deel bevat de tweede en derde
Afdeeling. Kort is Afd. II, daar de Schrijver in 9
§ § op 40 bladzijden behandelt, wat hij te zeggen had
over Gods oogmerken met de bekendmaking en uitbreiding des Evangelies ; en , volgens bl. 12 , zijn deze z
De door/Idling en bevordering van het geluk van menfchen , door middel van .zedeljkheid en deugd. Tegenwerpingen des ongeloofs worden, bl. 26 en volgg. ,
vrij goed beantwoord. Minder kunnen wij ons vereenigen met den uitroep, bl. 31-32: Maar hoe weinig
beantwoordden over het algemeen die middelen (Gods
leidingen vóór de tijden des Christendoms) aan het liefderíjk doel der Godheid 1 Iemand zou dus kunnen vragen , of dan niet de voor dien tijd beste middelen gekozen waren ? Een blik op de gefchiedenis des menfchelijken gellachts doet ons duidelijk zien , waarom het
meer krachtig werkend middel (bl. 32) eerst later aan
kon worden.
-gewnd
Afd. III behelst een onderzoek , of en in hoe verre
het oogmerk • van God met het Evangelie werkel jk bereikt is. Hier wordt niet gevraagd, of de Christelijke
leer , volgens Gods bedoeling, algemeen moet worden
op aarde; de Schrijver wilde bewijzen , dat het Evangelie bevonden is, de eenige ware leer der zaligheid te
zin. Hij heeft dit gedeelte des onderwerps behandeld
in vier Hoofdstukken , waarvan de opschriften zijn: Be-

fohouwing van den float des menschdoms 'vódr de invoering van het Christendom. De heilzame uitwerk/elen
der Evangelieleer, in de eerjie Christeneeuwen, op bij
gemeenten. Beschouwing van den-zonderpf
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iritwendigen voorfpoed, offchoon wezenhyken teruggang
des Christendoms, en van het nadeel, daardoor aan de
wereld veroorzaakt. De leer van het Evangelie uit de
nevelen van bijgeloof en priesterdwang her/leld in deszelfs oude klaarheid, en de gevolgen daarvan voor het
menschdom.
Wij hebben vooral dit gedeelte des werks met bijzon
genoegen gelezen , alhoewel hier of daar ook eenige-der
aanmerking te maken ware. Op bl. 59 Raat : denkbeelden der Godheid, en denkbeelden aangaande de Godheid
worden bedoeld; zoo ook bl. 62: verhalen der Goden,
in plaats van verhalen aangaande de Goden. Wij zouden,
bl. 63, het hoogf}e goed van E P 1 K U R us liever genoegen, dan vermaak noemen, en, bl. 64, v jsgeerige
gezindten of aanhangen beter keuren, dan wijsgeerige
gezindheden. Eene uit c i c E R o aangehaalde plaats is,
bl. 78 , aldus vertaald : Een regtfchapen man is h ij ,
die zich gelukkig maakt voor zoo velen, als hi kan.
Buiten twijfel is hier eene drukfout, daar de Heer DE
GRAAFF vertaald zal hebben: Een regtfchapen man
is hij,, die zich nuttig maakt — liever zouden wij zeggen: die nut doet aan zoo velen enz. Volgens bl. 128,
gaf Keizer K O N S T A N T IJ N in 313 aan de Christenleeraars vrijheid tot het bekleeden van burgerlijke lastposten; dit moet, ook blijkens den zamenhang , vrijheid van (immunitas) zijn.
Wij achten het niet noodig, aan te wijzen, waar wij
over zekere punten anders zouden denken. Wij hopen
flechts , dat dit boek veel gelezen, en het doel des
Schrijvers bereikt moge worden , daar wij met hem gelooven , dat , naarmate het Evangelie meer in deszelfs
oorfpronkel jke zuiverheid en eenvoudigheid wordt gekend, geéerbiedigd en geloofd, ook naar die mate meer
echte godsdienflige kennis , meer werkdadig geloof,, mier
blijde troost en ware vroomheid gevonden wordt; en dat
uit dien hoofde het Evangelie van onzen Heer j E z US
e H R r$ T us het groot/le , edelfie en uitnemend/le ge -,
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[henk is, hetwelk de Goddelijke liefde immer aan het
menschdom heeft gegeven. (*)
(*) Eene zini}orende drukfout wordt bl. 104 gevonden,
alwaar wee Joodfche mannen flaat , in plaats van twee.

Eerie Catholffke Nederlandfcbe /em b ij de tegenwoordige Godsdienstwoelingen in ons Vaderland. Naar
aanleiding van het ter uitlegging opgeven der „ moei„ jeljke" Bijbelplaats, 1 P E T R. III: 18-22, als
prjsonderwerp , door de Leydfche Hoogefchool. Te
's Hertogenbosch, bij J. J. Arkelleyn en Zoon. 1831i.
Kerkelijk goedgekeurd. In gr. 8vo: 72 bl. f : - 40.
,

Gedachten omtrent den toe/land der Nederlandfche Gereformeerde Kerk. Een woord aan alle,, die bet
met die Kerk wet meenen, gefchreven na de Synode
1ía47 1835, door G. j. F. CRAMER VON BAUM"
GA R T E N. Te Groningen , bij R. J. Schierbeek.
1835. In gr. 8vo. 117 bl. f 1- 25.

De ans geheel onbekende
schrijver van het eerfte boerkent"

in de Voorrede „ plegtig ,
ven gemelde Rukje „
„ dat geen vak van wetenfch'ap hem zoo ten eenemale
„ vreemd is , als de eigenlijk gezegde Godgeleerdheid" ;
en is dit zoo, dan verwondert het ons, dat hij zich
gewaagd heeft aan een onderwerp , dat met de Godgeleerde wetenfchappen in veelzijdige aanraking komt. `dij
willen 'hiermede hem en anderen „ ongewijden en otige„ ordenden Catholijken" het regt niet betwisten , - om
„ het geloof, 't welk zij belijden, met hunne penne
„ -ten dieníle te 1laan" ; maar wij m eenera toch , dat zij
dan hiertoe wèl berekend moeten zijn , en zien dus met
bevreemding onder de „ beroemdfle Protestanten ," op
welke hij zich beroept , als die 'dit ook gedaan hebben ,
DA c o S T A 'en CAPADoSE geplaatst, en wel in,dezelfde reeks met onzen eenigen 11 ui G D E G R 00 T;
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en onder de met hen als zoodanig op ééne lijn geftelde
Katholieken treffen wij geen anderen beroemden naam
aan dan VOND E L, doch die zijnen roem immers niet
van de Godgeleerdheid , maar van de Dichtkunst ontvangen heeft.
Uit dit werkje intusfchen , en deszelfs „ veelvuldige
„ aanteekeningen" , waardoor het er meerendeels uitziet
als H I N C MAR VAN R E P K O W'S Noten zonder tekst ,
blijkt het, dat deszelfs Opfleller eene groote menigte van
Schrijvers , en daaronder zeer ve!e Protestantfche , ge.
lezen, of zich althans met hunne fchriften eenigzins bekend gemaakt heeft. Welke aanleiding hij tot zijn fchrijven genomen heeft, ziet men op den titel aangeduid;
en blijkens zijn gefchrift heeft hij er zich aan geërgerd a
dat de Theologifche Faculteit van Leiden gefproken
heeft van eene „ moelelijke" Bijbelplaats : de zoodanige
fchijnen er dus volgen's hein niet te beftaan , of althans
door een krachtig hulpmiddel te verklaren te zijn. Geert
wonder,, want dit ganfche ftukje heeft ten oogmerke,
om, door middel van het uit die veelvuldige Schrijvers
onthoudene of aangeteekende , te beweren, dat de Pro.
testanten het met elkander oneens zijn in de uitlegging
des Bijbels , en in bijzondere gevoelens ; en dus , (maar
al was het vQorgaande nog meer waar,, dan zouden wij
dit gevolg ten fierkíle ontkennen en geenszins als nood
aanzien) dat men hoog noodig heeft een on--zakelij
feilbaar kerkelijk gezag , dat zonder eenige de miníie
dwaling bepaalt , wat eeniglijk de ware zin en leer des
Bijbels is ; en dit is (volgens den Schrijver) nergens
elders dan in de Roomsch-katholieke Kerk te vinden. —
Legt dus , alle gij Roomsch-katholieke en Protestantfche Godgeleerden! legt gerust uwe Hermeneutifche en
Exegetifche , Philofophifche en Theologifche fludiën en
fchriften ter zijde ! gaat te Trente, en, zoo men u daar
niet helpen kan , te Rome vragen , wat de echte Godsdienstleer op elk punt, de zin van elke Bijbelplaats is!
dan is immers niets meer moeijelijk ! En alle gij Roomschkatholieke en Protestantlëhe Lecken ! 'legt uw hoofd ge-
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rust in den fchoot van lieve Moeder neder,, en laat u,
als zoete kinderen, vöórzeggen , wat gij, het moge er
ftaan of niet Itaan , nazeggen en gelooven moet ! Valt
u dit vooreerst nog wat zwaar, Protestantfche Leeraars
en Gemeenten ! wel nu , daar zijn er thans onder u,
die u van de redelijke Evangelifche vrijheid, waarin gij
ílaat, willen afroepen, en onder een verouderd kerkelijk
gezag terugbrengen : welaan ! fcheurt u met hen van
uwe broeders af, en gewent u alzoo allengs , om uwen
hals te buigen onder het immers nog zachtere juk eener
eenige en onfeilbare en alleen zaligmakende Kerk! Vraagt
gij , waarom zij dit is ; denkt toch niet , dat het is ,
omdat zij zelve dit zegt! neen, zegt zij, omdat het
daar en daar in de H. Schrift ílaat. Ja maar , zegt
gij , dit is volgens gezonde en goede uitlegkunde der zin
van die plaatfen niet. Zwijgt toch ! zij zegt u immers , dat zij alleen de ware meening des Geestes weet.
— Het zou wel een aardig pendant van bovenftaand gefchrift zijn , indien eens iemand een dergelijk uittrekfel
wilde maken , niet alleen uit Roomsch-katholieke Schrijvers vats latere tijden , fnaar ook uit de Kerkvaders , ja
uit de oudfle en uititekendfle , om aan te toonen , hoe
veel zij , zelfs omtrent de voornaamfte punten, nog onderling verfchillen , en hoe veel er van de latere bepalingen is , waarvan men bij de vroegste zelfs geen fpoor
vinden lean. Ree. echter heeft hiertoe noch gelegenheid
noch genegenheid; en hij vreest ook, dat het voor
Schrijvers , als die van het gemelde boekje , vruchtelooze moeite zou zijn. Aan 's Mans individuéle wel
overtuiging, al rust deze dan ook, naar-mendhi
zijn inzien, op een' zwakken grond, wil hij , naar
Christelijke liefde , niet twijfelen : maar bij het gefchrijf
van eenen Man , die der Protestanten onderling verfchillen breed en niet zelden verkeerd uitmeet ; die alles ,
wat tot de Roomsch-katholieke Kerk , zoo als zij thans
is , betrekking heeft , hoog prijst en roemt ; die Silezié
„ rampzalig" noemt , omdat eenige Geestelijken aldaar
naar verbetering dezer Kerk #taan ; die , ja , van fom-
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mige Protestanten met lof fpreekt, maar bijzondere voor
te geven aan de zich alleen regtzinnig wa--keurfchijnt
nende Hervormden ; hierbij dan wil Ree. toch zijnen
Protestantfchen Geloofsgenooten den bekenden versregel,
hetzij dan van C A T o, of van iemand anders , maar
toch altijd eene wijsheidsles, die hij in zijne jeugd geleerd heeft , in gedachten brengen : Fistula duke canit , yolucrem quum decipit aueeps dat is : Zoet
(peelt het fluitjen , als vogelaar 't vogeltje knipt.
Het beige den Heer CRAMER VON BAUMGART E N niet , dat wij hem in het gezelfchap van zulk
eenen Man laten optreden ; echter niet om eene lijn van
vergelijking tusfchen hen beide te trekken, maar omdat
zijn ffukje tot diezelfde Godsdienstwoelingen , waarop
gemelde Schrijver doelt , niet alleen betrekking heeft ,
inaar ook (het fmart ons , dit van een anders niet onverdienílelijk Man te moeten zeggen) dengenen , die de
herflelling van een in de leer ffrenger verbindend kerke
gezag wenfchen , in de hand werkt, en de ontevre--lijk
denheid en fcheuring, hoewel hij zegt die niet te willen, nogtans waarlijk bevordert. Wij willen en kunnen
desniettemin omtrent zijn ftukje, dat met groote langwijligheid en veelvuldige herhaling van hetzelfde gefchreven is, kort zijn. Het bevat eerst zeker overzigt van
den toefland van het Hervormd Kerkgenootfchap hier te
lande; doch waarin ons veel voorkomt, meer op fommigen in Duitschland, dan op Nederland in 't algemeen
toepasfelijk te zijn, en dus, door onbeftemde en overdrevene befchuldigingen, noodeloos wantrouwen te kun
verwekken. Maar liet eigenlijke doèl van het Rukje-ne
is, deels op het antwoord, dat de Synode der Hervormden , in 1835 , op het Adres van den Pred. E NGELS C. f., onder welke de Heer VON BAUMGART E N was, gegeven heeft, zeker repliek te geven; deels
om de Hervormden in Nederland op te roepen, dat zij
zich bij de volgende Synodale Vergadering, in 1836,
in denzelfden geest, als de genoemde Adresfanten, laten
hooren. — Wat het eerffe betreft, wij laten het gaarne
;
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aan de wijsheid der Synode over , of zij zich door een
conctra-repliek tegen den Schrijver zal willen verdedigen ; maar achten dit ook te minder noodzakelijk en
waarfchijnlijk , onder anderen omdat het voortreffelijke
en zeer belangrijke Rapport van hare Commisfie in deze
zaak thans niet alleen in hare gedrukte Handelingen ,
maar ook in de Godgeleerde Bidragers , IX , 6, voor
iedereen te lezen ftaat , en dus ook hare meening en
beweegredenen genoeg bekend kunnen zijn , waardoor
het door CRA ➢IER VON BAUMGARTEN aangevoerde van zelf wederlegd wordt ; en wij zijn van gevoelen , dat zij in de gegevene omílandigheid met de meeste
VVat het tweede aangaat,
wijsheid gehandeld heeft.
waarbij wij onwillekeurig aan de Belgifche politieke Petitionarisfen en de hen opruijende Geestelijken dachten ;
wij konden ons niet genoeg verwonderen , dat een ver
denken • kan , dat de Synode aan velen-ftandigmesch
toeflaan zal , wat zij ons zeer goede redenen aan weinigen geweigerd heeft. Ook meenen wij er te moeten bij
wat in het bewuste ftukje niet gemeld wordt,-voegn,
maar toch ontwijfelbaar waar is , dat een aantal van 173
Predikanten aan de Synode van 1835 verzocht heeft,
tot geen de minfte verandering , wijziging of verklaring
van het bekende Onderteekeningsformulier te befluiten.
Wij kunnen ons dus hoofdzakelijk zeer wel vereenigen
met hetgene, dat een ander Recenfent, in de Godgel.
Bijdr. t. a. p. , over dit gefchrift breeder gezegd heeft.
Voor het overige doen wij , met de Synode , gaarne
hulde aan de, naar den aard der liefde onderftelde ,
goede bedoeling van den Heer C RAM E R V 0 N B A U MG A R T £s N ; maar meenen , dat hij beter zou gedaan
hebben , met zijne deelneming aan het bedoelde Adres
en de uitgave ' van dit zijn gefchrift achterwege te laten. — Eindelijk, (zoo als wij meermalen gezegd hebben) wij gevoelen geen lust, om ons in die kerkelijke
twisten, die ons zeer bedroeven, te verdiepen ; maar
flechts ééne vraag willen wij den voorftanders van een
in de leer meer beperkend kerkelijk gezag voorleggen :
--

EENE CATHOLIJKE NEDERLANDSCHE STEM, ENZ.

151

Meenen zij, indien zij eens hunnen wensch kregen,
hiermede den menfchelijken geest aan banden te zullen leggen? Zij, die met hen van dezelfde overtuiging zijn,
al ware die ook nog zoo dwalend, zouden die desniet«
temin wel volgen; maar wat zou het bij hen, die dit niet
zijn , uitwerken ? Dat zij zich in vrij en redelijk onder.
zoek zouden belemmerd vinden , en hierdoor of tot affcheiding, of tot eend, voor verftand en geweten moeijelijke, gedwongene houding en handeling, of tot onnadenkend napraten en blind ijveren , of tot huichelarij gebragt , worden. En wat zou er dan voor Christelijke
waarheid, godsvrucht en liefde gewonnen zijn?!
De Otorrhoea, atque de variis modis , quibus pus efftuere 4 et quorfum delabi foleat , Specimen anat. path.
inaug. quod— G. A. F. QUARIN WIL.I.EMIERe
Chir. aril. fecundi ordinis. Traj. ad Rhen. typis, N,
van der Monde. 1835. 8vo. f. m. p. 76.

Die het door den Heer

QUARIN WILLEMIER

gekozen onderwerp, volgens het Motto, onbeduidend
noemde, zoude verraden weinig ondervinding te bezitten, of over hoogst belangrijke aandoeningen los heen
te loopen. Die met de ziekelijke verfchijnfels in het oot
of van het gehoorwerktuig Hechts eenigermate° is bekend
geworden , wien het fluipende dezer gevaarlijke ziekte.
vormen slechts eene enkele maal gebleken is, zal dus.
danig onderwerp voor eene Disfertatie niet gering noemen; integendeel hij zal wenfchen, dat het in banden rulle van iemand , opgewasfen voor zulk eene ifof,
dien het noch aan ondervinding ontbreke, noch aan de
noodige bekwaamheid om haar behoorlijk te bewerken.
Deze Verhandeling, welke den oovénvioed zal befchouwen, Cplitst zich in twee Hoofdíiukken , ten einde in
het eerfte de oorontfteking (otitis) te vermelden , zon
welke pia oorenvloed niet behooffjk ken afgehafldeld-der
worden. in de niese gevallen .zal de oio wCl
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het gevolg van oorontileking zijn ; zij is dus meer ver
dan oorfpronkelijke ziekte , in elk geval gevolg,-fchijnel
liet zij van ontileking of geprikkelden toefland van het gehoorwerktuig, onverfchillig welke prikkel als oorzaak van
den oorenvloed werke , hetwelk meer tot het bijzonder
onderzoek der verfchillende vormen behoort. — Na korte.
lijk de oorontíleking vermeld te hebben , gaat de Schrijver in het tweede Hoofdftuk, beginnende met § 7, over,
om zijn eigenlijk onderwerp , de otorrhoea , te behandelen. Deze § behelst de gewone verdeelingen. De Schrijver blijft ons echter in § 8 de bepaling van dezen ziektevorm fchuldig, hetwelk ook zeer moeijelijk is. Uit
§ 9 blijkt, dat de zwarigheden, ter juiste bepaling van
den idiopathifchen oorenvloed, in even ruime mate op
den fympathifchen toepasfelijk zijn. Het flot van § 9
met het reeds vooraf gezegde vergelijkende , zoude men
geenen anderen oorenvloed dan eenen etterachtigen heb
(vergelijk p. 55 , waar dit beter wordt uiteenge--ben;
zet. ) De grenzen, waar het weiachtig vocht etter wordt,
zijn wel moeijelijk aan te wijzen ; maar uit des Schrijvers vroegere befchrijving wordt hier te bepaald gezegd,
effluvium purls enim adest ex aure , p. 14, daar hij
vroeger zelf vele wijzigingen der uitvloeijende ftof opgeeft. Terwijl de Schrijver op p. 9 ook van e E L s us
ten opzigte der prognofis gewag maakt, baart het verwondering , dat hij niet weder op dezen Schrijver terugkomt, die in het vijfde boek onderfcheidene hoofd(lukken aan de befchouwing der oorziekten toewijdt. Men
ontmoet daar eene zekere uitvoerigheid, welke te belangrijker wordt naar den toenmaligen ítaat der kunst, en te
meer aandacht verdient, dewijl de voortgangen gedurende
al dien tijd niet de voorfpoedigfte zijn geweest. De
Schrijver geeft van § 10-20 de verfchillende wegen op,
langs en door welke de Plof bij den oorenvloed zich
eenen uitgang zoekt te banen. Hij tracht elk dezer uitgangen door voorbeelden te flaven , van dezen of
genen Schrijver ontleend, of hem welwillend medegedeeld, onder anderen door de Heeren S. C H R 0 $ D E- IY
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V A N D$ 32 K 0 L K (op wiens aanraden deze fof gekozen werd) en. K E A S T. Eigenlijk , gelijk men in de

Voorrede leest, had de Schrijver de Cholera naar eigene
waarnemingen willen behandelen ; zeker een onderwerp, tot
meer dan verzadigens toe behandeld; desniettegenfiaande
zouden goede waarnemingen uit eigene ondervinding, met
naauwkeurige lijkopeningen vergezeld gaande, Reeds op
onderfcheiding aanfpraak gemaakt hebben. S T 0 I. L zeide
toch , dat waarnemingen over eenig onderwerp zoo lang
mogen en moeten herhaald worden , tot dat het ten vasten regel gebragt is ; en zoo verre is het op verre na
nog niet met de Cholera gekomen , ondanks den overvloed van gefchriften. Dan, laat ons in des Schrijvers
keuze berusten. De medegedeelde waarnemingen van anderen ontleend zijnde , verbiedt zulks van zelf,, den
Schrijver bedenkingen mede te deelen over hetgeen niet
het zijne , noch door hem verrigt is. — Het derde
Hoofdituk is aan de overweging der toevallen gewijd.
Ook hier treffen wij veel aan , hetwelk onbepaald is.
Beftonden er echter bepaalder verfchijnfels , de herkenning van den waren zetel dezer gebreken zoude aan niet
zoo vele zwarigheden onderhevig zijn. Bij de vermelding der verfchillende geluiden , het gevolg van ooraandoening, welke zoo vele mïaleidingen kunnen voortbrengen, mist nogmaals , bij de vermelding van vroegere
Schrijvers, c E L s u s, die in het 5de boek No. 8 zegt:
aliud viii genus est , ubi cures intra fe ipfae fonant.
Als een der iandvastigfle verfchijnfels wordt het uit
opgegeven. Of deszelfs afwezigheid-vloeijnaft
Reeds moet gezocht worden in het niet fcheuren van het
trommelvlies, blijkt niet, dewijl er een etterachtige vloed
uit het oor kan beftaan zonder beleediging van het trom
uit het uitwendig gedeelte. Dit verfchijn--rnelvis,
fel zal ook in het begin der ontíieking afwezig zijn.
Ook zonder hetzelve kan men dikwijls tot eene hevige
aandoening van dit zintuig befluiten, welke de krachtdadig e hulp vordert, om te voorkomen hetgeen zoo gevaarlijk kan worden , wanneer de ziekte zich door den
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In 5 26 wordt
oorenvloed zigtbaar begint te uiten.
win § 27 over
otorrhoea
primitiva
cerebra/is
over de
,
in
het
medegedeelde
de confecutiva gehandeld. Zouden
geval van den Hoogl. S. VAN D B R K 0 L K, de belang
ontaardingen niet van den hevigen fchok , welken-rijke
het hoofd ondergaan had , zijn af te leiden ? .— Van
5 28 tot het einde worden de veranderingén in het ilaapbeen door het beenbederf overwogen ; ook de wegen na.
gegaan , langs welke de etter zich eenen uittogt baant.
Zoo ergens , zal hier eene groote verfcheidenheid opgemerkt worden. De wet der zwaarte , het celachtig weeffel , hetwelk bloedvaten en zenuwen omgeeft , de vele
fpieren , dit alles kan het doordringen van den etter ge
maken. Waar de etter zenuwen raakt of drukt,-makelij
zullen de fchromelijkfte toevallen en de zonderlinguie ver
waargenomen worden. -- De Schrijver, deze-wikelng
ziekte meer op het gezag van anderen dan uit eigene onder
hebbende, heeft zich waarfchijnlijk om-vindgbefchr
die reden onthouden, iets over de behandeling mede te deelen , waardoor zijne Verhandeling evenwel des te belang
geworden. Eerie oordeelkundige , van ílelfel--rijkewa
zucht en eenzijdigheid verwijderde befchouwing ware wenichelijk , dewijl onkunde hier dikwijls zulke verkeerde
middelen bezigt , en de kwakzalverij zulk een gevaarlijk
fpel fpeelt. Moge de Schrijver zich hiertoe opgewekt
gevoelen , wanneer in zijnen werkkring gevallen van dien
aard hem mogten voorkomen ! Daartoe zij hem opgewektheid en verder datgene toegewenscht , waardoor men
de wetenfchap met lust beoefenen en in hare beoefening
volharden kan !
--

Etat de la Civilifation morale et religieufe des Grees
dans les fiècles heroïques , par P. V A N L I M B U R G
B R o u w E R. Tame II. Groningue , chez W van
Boekeren. 1834. In gr. 8vo. 588 pag. f 5-55.

In onze vorige beoordeeling (zie Leteeroef. Junij 1835,
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bi. 289) befchouwden wij het Griekfche volk in de Hel
naar deszeifs afkomst, karakter en zedelijke-denu,v
befchaving : dit Deel bevat de godsdienftige vorming en
denkwijze van hetzelve. Ook hier vonden wij menigvuldige gelegenheid tot bewondering der groote belezenheid,
der uitílekende vlijt enz. des kundigen Schrijvers. Hij
heeft een onderwerp van zoo groote uitgebreidheid, en
waarover in den jongflen tijd, vooral in Duitschland,
zoo veel gefchreven is, zonder langwijligheid, maar toch
met de behoorlijke ontwikkeling, in dit Deel omvat ,
hetwelk daardoor ook bijna nog eens zoo uitgebreid is
als het vorige. Wij zullen den hoofdinhoud daarvan
opgeven, en intusfchen onze bedenkingen den geëerden
Schrijver befcheidenlijk mededeelen. De Heer VAN L i MB UP. G B R 0 U W ER is , gelijk wij reeds in het vorige
Deel gezien hebben , een groot tegenftander van het gevoelen , dat de Grieken hunne meeste befchaving en
godsdienflige denkbeelden van andere Volken, vooral van
de Egyptenaren , zouden hebben ontleend; terwijl onze
Schrijver beweert, dat die zich uit den eigen' boezem der
Natie, vooral der oude Pelasgen, ontwikkeld heeft. Hij is
dus, gelijk men begrijpen kan, geheel afkeerig van de fymbolisch-allegorifche verklaring van c R E u z E R, en helt
meer over tot deszelfs tegenftander v o s s, wien hij echter ook fomtijds tegenfpreekt. De zonderlinge opvattingen van H E R M A N N worden vooral met nadruk afgewezen (b. v. op bi. 107, Noot 217). Reeds dadelijk in den
beginne ontmoeten wij echter de volgende wonderfpreuk
(p. 2) : Je Tuis perfuadé qu'on ne faurait DÉMONTRER
rexistence de cefentiment, que quelques auteurs ont d6fani
fentiment réligieux. Je ne crois pas que l'homme , dans

le Pimple état de nature, resfente par iui-mdme, fans
quelque impulfaon extérieure, le befoin de croire en Dieu;
en ter Raving daarvan beroept hij zich , in eene Noot,
op H U BZ E, met wien hij daaromtrent volkomen een ftemmig denkt. Demonjlreren
neen, dit kan men het
godsdienftige gevoel zoo min als het zedelijke , en welk
een gevoel is er , vatbaar voor demonfiratie Maar de
behoefte , de innige behoefte van dat gevoel voor den
—

?

156

P. VAN L I:1IBUK G BROUWER

zwakken mensch , ook buiten de lage aandrift van vrees
of belang, moet de Schrijver in 't vervolg zelf erkennen,
wanneer hij zegt (p. 569) : Quoique l'intérét foit tou-

jours le motif du culte qu'on vouait aux Dieux, l'histoire prouve eependant , que le pieux Grec n'adorait
pas feulement fes Dieux par crainte et par la conviction de leurs 'forces fupérieures , mais ausfi bien , et
peut-etre avec plus de ferveur encore, par amour et
par reconnaisfance. Wat is toch godsdienflig gevoel ,
wanneer het dit niet is ? Wij willen daarom de bepalingen van eenen BENJAMIN CONSTANT volffrekt
niet verdedigen , die op dit gevoel de geheele Godsdienst,
zelfs die der Openbaring , doet rusten; maar de zaak
zelve is , onzes inziens , boven alle bedenking verheven.
Het negende Hoofdituk , waarmede dit Deel begint ,
bepaalt de Volken, van welke de Grieken iets van hunne
fabelleer zouden hebben overgenomen, doch wil onder
dit getal de Egyptenaars zoo min, als maar eenigzins
met de klare getuigenisfen der Oudheid is overeen te brengen , anders dan door tusfchenkomst der Pheniciers , er
Zelfs aan c E K R o r s wordt de Egyptifche oor.-ken.
fprong ontzegd. Omtrent de afkomst uit Indië wordt
$ T R A B o aangehaald, even alsof de nieuwere ontdekkingen omtrent taal en overeenkomst van Godenleer geen
licht ontlloken hadden , waarvan s T u A B o niets weten
kon. In de Centimanen en in B R i A R E u s met honderd
armen en vi ftig hoofden is toch wel een fpoor van de
Indifche Afgodsdienst te erkennen , hoewel het nog onzeker fchijnt , of deze wel zoo oud is. Ook uit Klein4zié wil onze Schrijver naauwelijks iets van eene afkomst der oudere Griekfche fabelen weten; maar des te
milder is hij omtrent het Noorden van Griekenland of
Thracië. — Het is ons niet mogelijk, dit ílelfel des
geleerden Schrijvers hier te beoordeelen of zelfs uiteen te
zetten ; wij vergenoegen ons dus , hetzelve hier aan
te duiden.
Hij verdeelt de Godheden der Griekfche fabelleer, waaromtrent HE9I'ODUS en HOvIERtTs, en onder de
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lateren , als bewaarders der overlevering , A P 0 L L 0 i 0R. us en P A U S A NI A S Zijne voornaamile gidfen zijn ,
naar derzelver oorfprong , in drie klasfen : natuurl jke
voorwerpen, zedelijke begrippen, en perfoonl jke wezens. De
eerften zijn de Aarde, de Hemel en derzelver veelvuldige
kinderen , in zoo verre die zigtbare voorwerpen zijn , de
Oceaan , de Rivieren, (deze , niet de Bergen , werden
vereerd) Zon en Maan , (de Starren weinig of niet) de
Dageraad (A u R o R A) en de Regenboog (I u i s), twee
bekoorlijke perfoonsvcrbeeldingen, vooral de eerfle. Ook
de tVinden genoten goddelijke eer; en onder dezen behoorden vooral ook TYPHON en de Harpijen ; deze
waren, ook volgens onzen Schrijver, Stormwinden. Zelfs
in T Y P H 0 N wil de Schrijver geenen Egyptifchen oorfprong erkennen ! (Het huur werd door de Grieken
niet aangebeden.) Reeds vroeg verhieven zij zedelijke
eigenfchappen tot perfonen, niet het Geluk; dit was llun
een te afgetrokken denkbeeld ; maar den Rijkdom , de
tiet, de Orde, het Regt, den Prede en de Tweedragt.
De Schrijver fpreekt met regt zoo dikwijls van de geheele kinderlijkheid en onbefchaafdheid der oudfte Grieken;
maar hoe kwamen zij dan aan zulke afgetrokkene denk
Dit heeft hij niet genoegzaam opgelost. Het-beldn?
komt ons voor,, dat wij hier heilig aan uitheemfchen ,
vooral Egyptifchen of Phenicifclíen oorfprong te denken
hebben; te meer, daar cHAMP0LLIoN in Egypte
eene Godin van regt en waarheid, T AM E I (THE MIS),
eene dochter der Zon , heeft gevonden. De Uren van
den dag, of Saizoenen van het jaar, waren eensdeels zedelijke, anderdeels natuurlijke perfoonsverbeeldingen; zij
werden Orde, Regt en Vrede genaamd. Deze bijeenvoeging vatte men dus op, dat deze laatfie eigenfchappen
onderfiellen , dat alles geregeld en op zijn' tijd gefchiedt.
De Tweedragt daarentegen was de dochter van den Nacht.
De Faam is eene dochter van j u P I T E a, en de Liefde
bij ii E s i o B u s een der oudite Goden. (Het dartele
V E N u s'-kind is van lateren oorfprong.) Bevallig was
het denkbeeld der drie Gratiën. Ook de flerontwaardiL
BOEKBESCH. 1836. N0. 4.
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ging, de Schande, de Schrik , de Frees , het Medelij
het Verfland , het Geheugen (M N S M 0 S Y N E,-den,
de moeder der Muzen), de Verblinding (A T L), de Gebeden, de Overreding, de Overwinning werden vergood.
Alle deze Goden werden niet als zedelijke wezens, maar
slechts als magtiger dan de menfchen befchouwd, en
konden dus ook geenen gunftigen invloed op de zedelijk
hunner aanbidders hebben. Ditzelfde was in nog-heid
'grootere mate het geval met de perfoonlijke Goden der Grieken. Deze waren van drie tijdperken ; de Hemel met
de Aarde, SATURNUS , RHEA en de Titans, en
j U r I T E R met zijne broeders en de jongere Goden. De
Schrijver heeft zich hier vooral vele moeite gegeven, om
de begrippen en de eerdienst der Heldeneeuwen van die
der latere tijden , welke hij nog hoopt te behandelen, af
te fcheiden. Wij kunnen hem hier onmogelijk volgen ,
en zullen ons flechts tot eenige , onzes inziens vooral
belangrijke, punten bepalen.
De dienst van RHEA en V ENU S is , volgens den
Schrijver,, toch blijkbaar uit het Oosten , en wel van de
algemeene Godin, in Syrië , Pheniciè , Babylonië , Perzië en Arabië onder de namen van A S T A R O T H,
ASTARTE, DERCETO, MYLITTA, MITHRA

en A L I T A T H vereerd; — dus heeft ook de dienst van
MoLoC H, BEL, BAäL, die met het offeren van kinderen gepaard ging , aanleiding gegeven tot de vereering
van den kinderetenden s A T U R N u s, en de dienst van
A D ON I s in Syrië is eene navolging van de o s i R r s-dienst
in Egypte. V E N U s is door de Pheniciërs uit Cyprus
over zee (de Godin uit pekelfchuim geboren) , R H E A
over Klein-Azië naar Griekenland gekomen. Het ver
ons , dat de geleerde Schrijver,, die hier toch-wondert
eene Oosterfche afkomst erkennen moet , niet nog een'
flap verder gegaan is , door, even als H A M A K E R ,
(wien hij , ten aanzien der Karthaag/che Goden T H oL E T H en T H 0 L A D, aanhaalt) het doorgaande denkbeeld in de oude Godsdienften te erkennen van een tiverkend of mannelijk , en een l jdend of vrouwelijk begin-
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fel, wier vereenigde werking alles heeft voortgebragt ,
en die, onder de namen van B A ä L en B A ii L T I S
Of 4STARTE, van BILL en MYLITTA, Van MIT HR A S en MI T HR A (in de Perzifche leer v6ór ZO ROASTER), van DAGON en DERCETO, van osIRIS en Isis, van ATYS en CYBELE, van SATURNUS en RHEA, van ADONIS en VENUS, it$
de of derfcheidene landen , hetzij afzonderlijk , hetzij bij
fommigen (wanneer men hen vereenigd befchouwde) als
manwijf of Hermaphrodiet , voorgefteld werd. De gemeenfchap der fekfen en de vruchtbaarheid werden door
het zinnebeeld van duiven en visfchen uitgedrukt , en de
fchandelijke buitenfporigheden in de tempels hadden me
de daartoe betrekking. De aard der werking deed dan
ook nu eens Hemel en Harde , dan weder Zon en Maan
als de mannelijke en vrouwelijke Godheden befchouwen,
misfchien zelfs in Egypte wel den Nijl en zijne oevers,
en vandaar, dat I s I s nu eens als de Maan, dan weder
als het 1lardr jk voorkomt. In lateren tijd ve eeni de
men die werking, door, gelijk te Hiérapolis, een beeld
der Natuur te vertoonen. Als zoodanig kon dan ook
,wel de latere D IAN A van Ephefus dienen , die (wij er
kennen zulks gaarne met onzen Schrijver) veel van de
oude Griekfiche Jagtgodin verfchilde.
,

-

(Het vervolg en I/o: in het andere No.)

Verzameling van fferre- en zeevaartkundige Tafelen , bene
uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver-vens
gebruik in de werkdadige Sterre. en Zeevaartkunde, ten
dien/le der Zeelieden , door A C 05 s WA R T. Derde verbeterde en veel vermeerderde druk. Te AmJlerdam, bij
de Wed. G. Hulst van Keulen. 1835. f7 -•50.
)

Deze belangrijke verzameling, die in eene zoo gewigtige behoefte onzer Zeelieden voorziet, en in een weten fchappelijk opzigt mede merkwaardig is, verdiende gewis
wel eene aankondiging, wel eene aanbeveling bil het Pn.
L2
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bliek, en mogt die evenwel niet genieten, finds dezelve,
bij het verfchijnen van den eerflen druk , door een weten
wegens het menfchelijke, in enkele-fehaplijktdcr,
gedeelten , in rangfchikking enz. te vinden , met groote geftrengheid werd beoordeeld. De tijd heeft echter een ken.
merk van goedkeuring op dezelve gedrukt; en de groote aftrek, dien dezelve door de voorkeuze onzer Zeelieden ondervinden mogt, deed welhaast eenen herdruk en thans zelfs
een' derden druk te voorfchijn kométi , bij elk van welke
de verzamelaar zich beijverde, om niet flechts van eiken
wenk ter verbetering en befchaving zijner verzameling -gebruik te maken, maar ook om, door raadpleging der verbeteringen, die andere zeevarende natiën in hare verzamelingen allengs invoeren, voor geene andere vereeniging van
Zeemanstafelen in naauwkeurigheid en volledigheid onder te
doen. Het is toch met de wetenfchappen , bij uitnemend.
heid met de fciences exactes, bovenal met de toegepaste wis.
kundige wetenfchappen, zóó gelegen, dat 'dezelve gefladig
voortgaan; welke voortgang wel niet altijd even fnel, maar
echter onmiskenbaar aanwezig is ; een kenmerk , dat te regt
voor ieder welgefleld hoofd derzelver hooge voortreffelijkheld moet voldingen. Wij zeiden , dat de verzameling van
den Heer s w A R T gewis meer dan gewigtig enoeg was, om
eene aankondiging te verdienen. Immers gat dezelve niet
voor bet Publiek in den eigenlijken zin befiemd is, heeft zij
met vele andere werken gemeen, die men daarom ongaarne,
als eener nadere aandacht onwaardig, achteloos voorbijgegaan
zou zien.
Het werk is noch als eene loutere compilatie van tafelen, noch als een leerboek der Stuurmanskunst aan te zien.
Het is veeleer een handboek, dat hem, die met de noodige
kennis der Zeevaartkunde voorzien is, en zich behoorlijk in
eenig leerboek dezer afdeeling der Wis- en Sterrekunde geoefend heeft, in ftaat moet ftellen , om al de hem noodige
vraagftukken, nadat hij de vereischte waarnemingen verrigt
heeft, op te losfen. Het bevat dus , behalve de tafelen,
ook de aanwijzing van derzelver oorfprong, en inzonderheid
van derzelver gebruik , met vele en gepaste voorbeelden opgehelderd. Het moet, vereenigd met den fextant en den tijd.
meter, den kundigen Zeeman in ftaat flehen, om ten allen
tijde het plekje van den aardbodem , waarop hij zich bevindt, en alle andere bijzonderheden ten aanzien van zijne
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vaart, die van flerrekundige waarnemingen afhangen, te
leeren kennen. Ziedaar het nuttige en tamelijk uitgebreide
doel dezer verzameling.
Laat ons thans den inhoud van dezelve kortelijk doorloopen. Na een' uitvoerigen algemeenen Inhoud en de alphabetifche opgave der fortnulen , regels, namen, Zaken enz.,
met opgave der bladzijden , volgen eerst de verklaring der
tafels en daarna de tafels zelve, de eertien 192 bladzijden,
in gr. 8vo. vrij digt gedrukt, de laatfien 370 bi. innemende.
Tafel 1. logar•itlnnen der getallen. Deze bevat, in 45 bladzijden, de logarithmen der getallen tot 10,000 toe, benevens
van getal 992 af derzelver verfchillen. Dat de verfchillen
dus voor de eerlle 1000 ontbreken, is gewis beknoptheids.
halve, omdat de logarithmen der getallen van 1000 — 10000
tevens die van derzelver lode, 100ííg en 100011e deelen, en
dus ook van gemengde getallen met breuken, doen kennen.
De karakters hadden , even als in de tafelen van C A L L E T,
achterwege kunnen gelaten worden. Of zes decimalen voor
de naauwkeurigheid, die zeevaartkundige bewerkingen toelaten, voldoende zijn, durft Recenfent niet befisfen; maar hij
meent, dat de Heer S w AR T tiiet ten onregte zeven behouden heeft, al ware het Hechts, dat deze logarithmustafelen daardoor voor velerlei ander gebruik en zelfs ter afzonderlijke uitgave gefchikt zijn gebleven; terwijl het hem, die
van het zevende getalmerk geen gebruik wil makeh , vrij
hetzelve niet over te nemen. De verklaring derzel--lat,
ven is met doelmatige voorbeelden voorzien. Tafel 3, de
logarithmen der finusfen , tangenten en fecanten bevattende,
vertoont, met dezelfde tafel der eerfle uitgave vergeleken,
eene aanmerkelijke wijziging. Dezelve bevat eene zeer nut.
tige uitbreiding, 10. door de bijvoeging eerier kolom voor
de minuten en feconden tijds naast de kolom voor de minu..
ten der bogen , 2°. door eerie afzonderlijke kolom voor de
verfchillen a. der finusfen en cofecanten, b. der tangenten
en cotangenteir, c. der fecanten en cofinusfen, welke tevens
eene andere plaatfing der kolommen heeft noodzakelijk gemaakt. Deze verfchillen Bellen den Zeeman in ílaat, om
met weinig moeite de logarithmen der goniometrifche lijnen
voor feconden, en niet flechts voor minuten te bepalen, en
door dezelven is in een wezenlijk gebrek voorzien. Behalve
deze wijziging verdient nog opmerking de onderfcheiding der
minuten en feconden , naarmate dezelve een gedeelte van den
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tijd of van eenen boog zijn , door de letters M en S in het
cerfe en door de bekende accenten (3' 10") in het tweede ge.
val, welke Recenfent niet weet, of vroeger in gebruik of althans
eenigzins algemeen gebruik geweest is , maar ter vermijding
van onzekerheid zeker in algemeen gebruik komen zal. Voorts
verdient opmerking, dat bij deze tafel nog een klein tafeltje
(Tafel 2) als toevoegfel behoort, bevattende de vermenigvuldigers van de tweede verfchillen der logarithmen, welke produkten bij de logarithmen moeten gevoegd worden, bijaldien die
tweede verfchillen eene zekere waarde te boven gaan. Dit tafeltje fielt dus bij die bogen, die fnel en ongelijkmatig aan
lijnen hebben, den berekenaar-groeijndmtfch
tot eene meerdere naauwkeurigheid in Raat; terwijl de formule, waarnaar hetzelve berekend is, opgegeven, en later,
bl. 88, ook gedemonftreerd wordt. Eindelijk voor die bogen,
wier goniometrifche lijnen zeer fnel en onregelmatig aanwasfen,
d. 1. die zeer weinig van 0 3 of 90 0 verfchillen, vinden wij nog eene
andere methode aangewezen, waardoor van 00 tot 20 en van
90°-88° eene afzonderlijke kolom, die der gewone verfchillen
vervangende, voor finus en cofec. , tang. en cot. , cof. en fec.
is ingeruimd. De laatfte berust op de meerdere beftendigheid
van de rede der finusfen van een' zeer kleinen boog en den
boog zelven boven die van de finusfen van twee zeer kleine
maar verfchillende bogen. Tafel 4, eenige algemeene opgaven bevattende, levert geene flof tot bijzondere aanmerkingen. Tafel 5 verfchilt zeer veel van de overeenkomfiige
der eerfte uitgave door het geheel weglaten van de natuur
tangenten, en fecanten , wier gebruik in de zeevaart-lijke
trouwens zeer gering is. Tafel 6, de vergrootende breedte
bevattende, is dezelfde gebleven. Tafel 7, de veranderde
breedte en afwijking bevattende, is in de verklaring met vele
doelmatige voorbeelden op de fchuinfche koersrekening toegepast. Daar dezelve echter de oplosfing van een groot getal regthoekige driehoeken met de tophoeken van minuut tot
minuut bevat, is dezelve van veel algemeener gebruik. Tafel 8 is in zekeren zin een vervolg op de vorige, daar dezelve de afwijking in lengte overbrengt. De Schrijver heeft
in de verklaring, als doorgaans, de formule aangegeven, volgens welke dezelve berekend is. Tafel 9, de beroemde tafel van n 0 U w a s, om den waren t ijd en de breedte door twee
hoogten te vinden, heeft insgelijks eene aanmerkelijke verbetering ondergaan door de bijvoeging van twee kolommen , be-
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vattende de evenredige deelen , eene voor de kunstgetallen ,
door D o U W E S met de namen van log. verloopen tijd,
en log. middeltjd, en de tweede voor de kunstgetallen, kg.
rijzingtijd genoemd, beflemd; alsmede door de bijvoeging
van de verbeteringstafelen van B R I N K L E Y. Tafel 10 bevat
de amplituden , en heeft eene verbeteringstafel voor de refractie. Uitfluitend be(lëmd zijnde voor de bepaling der miswijzing van het kompas , daar namelijk de plaats, voor de
opkomst der zon uit de tafel gevonden, met de aanwijzing
van het kompas vergeleken wordt, had dezelve,. wegens de
onregelmatigheid der refractie nabij den horizon, wel kunnen
achterblijven , en hadden wij liever verwezen gezien op het
azimuth alleen. Trouwens wij vinden achter de verklaring
van de volgende tafel, bevattende de halve dag- en nachtbogen , om den tijd van opkomst en ondergang van een hemelligchaam te vinden, eene aanmerking van den Schrijver,
die ons toont, dat hij meer uit toegevendheid voor Zeelieden , die aan de methode der amplituden enz. gewoon zijn ,
dan wel uit eene bepaalde voorkeuze , deze tafels geplaatst
heeft. Tafel 12, om gedeelten van den aequator tot tijd te
brengen, Tafel 13, het omgekeerde van de vorige, Tafel 14,
evenredige gedeelten van veranderingen in 24 uren voorgevallen , Tafel 15, evenredige gedeelten van veranderingen in 12
uren voorgevallen , hoewel zeer nuttig, leveren geene aattleiding tot bijzondere aanmerkingen. Tafel 16, verbetering„
dienende om de zons onderrands gefchotene hoogte tot de ware
en fchijnbare hoogte te herleiden, is ongetwijfeld eene der
nuttigíte, en bevat op eene enkele bladzijde opgaven, die in
de praktifche Zeevaartkunde onophoudelijk vereischt worden.
Tafel 17, kimduiking, Tafel 18 , duiking der zee op onder
Tafel 19, zons fchijnbare middellijn,-fcheidnal,
leveren mede geene bijzondere ítof tot opmerkingen. Tafel
20 der middelbare flraalbuiging bij een' gemiddelden barometer- en thermometerßand, is uit de Connaisfance des Temps overgenomen , en naar de formule van LA PL ACE door B o UV A R D en AR A G o berekend. Dezelve is dus door het gezag der beroemdfle namen als de beste geijkt. Bij dezelve
behoort eene hulptafel, beltemd voor de correctiën, die een
andere barometerfland of warmtegraad te weeg brengt; eene
correctie , die niet altijd mag verwaarloosd worden , gelijk
uit het tweede voorbeeld blijkt, hetwelk ons aanwijst, dat
dezelve onder zekere omltandigheden tot 3 minuut en nog
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hooger klimmen kan. Het verwonderde ons eenigzins, in
het voorbeeld Engelfche duimen (op den barometer) vermeld te zien, terwijl de tafel alleen voor Nederlandfche ellen, Parijfche en Rijnlandfche duimen ingerigt is. Bij de
verklaring der 21fte Tafel, zons verfchilzigt in hoogte, vinden wij eene korte herinnering ten aanzien van al de correctiën, die aan de zons waargenomene hoogte toegebragt moeten worden, welke des te leerzamer is, daar fommige derzelven voor alle hemelligchamen toepasfelijk zijn. Achter
dezelve volgt een klein tafeltje voor de parallaxis eener planeet,
wier hoogte en horizontale parallaxis gegeven is. Tafel 22,
vermeerdering van de maans halve middellijn. Wij vinden in
de verklaring, bl. 72, reg. 17: gebruikt men de halve mid-

dellijn van het oppervlak der aarde, of de middelpunts halve
middellijn. Dit is waarfchijnlijk onder de onnaauwkeurigheden van den íäj1 te rekenen. Immers de maans middel
oppervlak der aarde en uit het middelpunt ge -lijn,vahet
niet alleen onderfcheiden; maar de tafel wijst-zien,s
juist het verfchil aan. Recenfent zou meenen, dat de eerfte
helft des opgenoemden volzins of achtergelaten of veranderd
moet worden, b. v. dus: gebruikt men de halve middellijn,
uit het middelpunt der aarde gezien , enz. De volgende
voorbeelden nemen, wel is waar, den twijfel weg, welke de
ware bedoeling zij ; maar dezelve had niet behooren te
ontftaan.
(Het vervolg en /lot in het andere No.)
Nieuwe Reizen van een befchaafd Roomsch-Katholijk , ter op/poring van eene ware Godsdienst. Naar de Hoogduitfche
vertaling van j. w. C. A U G US T I, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Bonn, enz. In II Deelen. Te 4mJlerdam ,
bij J. F. Schleijer. 1835. In gr. 8vo. X en 454 bi. f 4- 80.
De vorm en de inkleeding van dit werk zijn hunnen oor
aan het in 't licht komen van eenen-fprongvechuldi
Roman van den vermaarden Ier fchen Dichter T. M 0 0 R E,
onder den titel van: Travels of an Irish Gentleman in fearch
of a Religion (*) , waarin met fcherpte tallooze befchuidi4 ) Reizen van een Iersch Edeluran , ter op/poring van
eene Godsdienst.
(
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gingen tegen het Protestantismus worden bijgebragt. Offchoon vol drogredenen en fpitsvindigheden, is dezelve echter,
door deszelfs wegfiependen ftijl, gefchikt, om minkundigen
in hun geloof te doen wankelen, en in den afgrond der twijfeling te forten. In ílede nu van eene beoordeeling dezer
ongerijmdheden, verdraaijingen en fophisterijen te geven, en
daardoor een twistfchrifc te leveren, heeft de ongenoemde
Schrijver dezes werks eenen anderen en beteren weg ingefagen. Onder bijkans denzelfden titel als het werk van M o oR E , heeft hid den Roman van M o o RE zeer geestig en met
zielkundige waarheid en fijnheid voortgezet, en tot een' lijnregt firijdigen uitdag gevoerd. „ Het is (om de woorden
van den Nederduitfchen Vertaler te bezigen) 11reelend, te
zien, hoe de ijdele, baatzuchtige, hartstogtelijke verdediger
der Roomfche Kerk, door liefde en vriendfchap, tot zelfkennis en ootmoed gebragt , en in Rome zelf in een' belijder
van het zuivere Christendom herfchapen wordt." Daar de
Vertaler' onderrigt meende te zijn, dat ons land weldra met
eene vertaling van m o o RE'S werk zal befchonken worden,
oordeelde hij het niet ongepast, van deze Nieuwe Reizen,
naar de Hoogduitfche uitgave van A U c U s T i, eene vertaling onzen landgenooten aan te bieden. Het noodige, om
eenigg kleine toefpelingen op het werk van M OOR E te kunnen verflaan, is door den Vertaler in het Voorberigt aan
-gemrkt.
Het vermelde zal, vertrouwen wij, genoeg zijn, om onze
lezers met het doel van dit werk bekend te maken. Wij
gelooven, dat ook de wijze, waarop de Schrijver getracht
heeft dit doel, namelijk de krachtige ontzenuwing van de
bewijsredenen der Roomschgezinden tegen het Protestantismus , te bereiken , bij de lezing van het werk zelf de goed
zal wegdragen van elk, die een redelijk onderzoek-keuring
van de heilrijke leer des Evangelies befchouwt als een pligt,
zoo wel als een regt, van ieder denkend mensch.
Offchoon de lerfche Edelman nu juist niet naar Rome had
behoeven te reizen, om overtuigd te worden, dat men aldaar de paarden zegent en op gewijde haver vergast, en gezegend komijnzaad gereedmaakt voor de zieken (waarfchijn_
lijk voor perforen , die Irret winden behebt zijn) , zoo is
geheel deze Reis, en het verhaal , waarin dezelve voorko nt , niet ongefchikt, om zoodanige lezers, die zich door
velerlei inkleedingen der Roomschkatholijken welligt had-
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den laten verlokken, te bewegen, om ook deze verdediging
van het Protestantismus hunne aandacht waardig te keuren.
Tot eene proef van de voor het gezond verftand overtuigende wijze, op welke de aanmatigingen der Roomfche
Kerk beflreden worden, kiezen wij het volgende, waar de
Schrijver fpreekt over de voorgewende onfeilbaarheid van de
uitfpraken dezer Kerk in geloofszaken : „ ZOO P E T R U s, deze
vooronderßelde bezitter van de Paufelijke voorregten, het
een of ander van deze eerfie grondhelling gekend had — dezen grond der regtzinnigheid — deze bron van bellendigen
vrede en van beftendige eenheid onder de Christenen;dan
moest hij toch zoo iets ten ßerkfle aanbevolen, en zijn Goddelijk gezag, zoo wel voor zijn' eigen leeftijd, ale voor
alle toekomflige eeuwen , bekend gemaakt hebben , in het
bijzonder, toen hij hun , die zich door hem tot de ware
Godsdienst bekeerd hadden, zeide : „ Gelijk ook onder u val
leeraars zijn zullen , die verderfelijke ketterijen bedekte.-fche
lijk invoeren zullen, ook den Heere , die hen gekoèht heeft ,
verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hunne verderfenisfen navolgen , door
welke de weg der waarheid zal gelasterd worden." (2 P E T R.
II: 1, 2.) Kan eenig opregt mensch twijfelen, of deze
plaats (om van verfcheidene andere dergelijke plaatfen geen
gewag te maken) niet eene zeer gefchikte gelegenheid zou
aangeboden hebben, om een zoo krachtig middel , als een
Goddelijk privilegie zou geweest zijn, aan te bevelen, om

doer hetzelve de Christelijke waarheid tegen naderende onheilen altijd te vinden en te verklaren? Was het niet voor
het bellaan van dat verhevene centraal gezag, voor hetwelk
de Roomschgezinden te veld trekken , een noodzakelijk gevolg, dat de Apostelen , wanneer zij van verkeerde begrip.
pen en ketterijen gewag maakten, er moesten bijgevoegd
hebben: „ Derhalve, broeders, verwaarloost den zegen niet,
waardoor u de Heer voor de verderfeljke dwalingen zijner
Kerk behoed heeft. Rigt u tot het levendige (levende) orakel der
Christelijke waarheid. Vraagt (dus had P E T R u s kunnen zeggen) mijzelven gedurende mijn leven , en vraagt na mijnen
dood mijne opvolgers, de Bisfchoppen van Rome, welke (op
zekere wijze) voor de uitlegging en inflandhouding der waarheid Goddelijke ingeving zullen ontvangen."
Ook zoodanige Protestanten, die alleen hunne eigene bijzondere begrippen voor regtzinnige waarheid willen doen
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doorgaan, ontvangen in dit werk veel, hetwelk te wenfchen
ware, dat door hen behartigd wierd. „ Zij (namelijk de
zoodanigen onder de Protestanten) hebben ondergefchikte of
figuurlijke verklaringen onder de wezenlijke Godsdienst -artikelen gerangfchikt ; en daar zij dit uit geen hooger grond
dan hunne eigene meening deden , doch in deze meening dikwijls niet met andere Protestanten overeenftemden, die een
even goed regt bezaten, om deze ondergefchikte verklarin_
gen zoo wel als zij aan te nemen; en daar allen van gevoelen waren , dat zulke verklaringen de ware wezenlijkheid
des Christendoms uitmaakten, en dat zonder deze geen za
te verwerven was ; wat kon daar de meerderheid der-lighed
Christenen doen, dan voortdurend onder de leiding eener
Kerk blijven, die, met eenige fchijnbare gronden, aanfpraak
op eene Goddelijke gaaf maakte, welke haar in ítaat Relde,
deze vooronderftelde wezenlijke punten te bepalen?"
„ Aan hunne vruchten zult gij ze kennen," is alles, wat
gij met zekerheid over menfchelijke voorflellingen van zulke
onzigtbare zaken zeggen kunt. Twijfel niet, dat, wat men
ook van ondergefchikte begrippen of beelden aannemen of
verwerpen moge, wanneer de uitkomst zoodanig is, dat ieder bijzonder perfoon zichzelven meer en meer door den geest
geleid toont, die in CHRIS T U s was; eene daadzaak, welke
door de gemoedsgelleldheid en door den aard en de wijze
van zijn geheele gedrag bevestigd worden moet; twijfel dan
niet, ik herhaal het, dat zulk een perfoon tot de kudde van
CHRI STUS behoort, en dat niemand hem uit zijne hand
zal rukken."
Wij gelooven, dat dit werk, daar het dengenen, die niet
enkel fmaak heeft in het avontuurlijke van den Roman, maar
gaarne het nuttige met het aangename gepaard ziet, op eene
onderhoudende wijze zal bezig houden, gefchikt is, om godsdienßige waarheid te verbreiden, en bevelen het, als zoodanig, gaarne onzen befchaafden landgenooten aan.

Een woord ter aankweeking van rust en vrede in de Christelijke Kerk van Nederland; naar de behoefte van onzen tijd.
Te Groningen, bij J. Oomkens. 1834. In gr. 8vo. 61 bl.
,f: -50.
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Vereeniging der onderfcheidene Kerkgenootfchappen is fe
tijd een geliefkoosd denkbeeld bij velen. Men-dertguimn
begrijpt wel, dat Roomsch en bnroomsch van te ftrijdige
beginfelen uitgaan, om ooit weder in Kerkgemeenfchap te
kunnen treden; maar de verfchillende Afdeelingen der Protestanten konden en behoorden, meende men, te vereenigen.
Te onregt en geheel tegen het doel des Sprekers werd meer
A n. X: 16 aangevoerd. Dat verlangen naar ver-malenjo
buiten twijfel verfchillende oorzaken. Velen-enighad
hoopten van daar aanmerkelijke voordeelen voor de belangen
der Christenheid in het algemeen; minder zuiver waren echter misfchien de bedoelingen van anderen. Die vereeniginszucht komt bijzonder wel overeen met monarchale beginfelen en met de overdrevene centralifatie van onzen tijd. In
Pruisfen werd eene gedwongene Kerkgemeenfchap tusfchen
Lutherfchen en Hervormden daargefleld. Ook in ons Vaderland fcheen men huishoudelijke vereeniging der Protestantfche Genootfchappen in het verfchiet te beoogen, en wel
in dier voege, dat de kleineren door de grooteren opgenomen moesten worden. Veel heil, meende men, zou daaruit
voortvloeijen. Doch, hoe nietig zijn menfchelijke berekeningen! Men wil vereenigen , en in het Kerkgenootfchap ,
dat verreweg de meeste leden telt, ontflaat nieuwe verdeeld
dreigt fcheuring , zoo niet het Staatsbeftuur zulks-heidn
verhoedt. De Godsdienstvr iend van LE S A GE T E N B R 0 E K
(Jan. 1835) meent reeds de affcheiding der Dordsch-Gereformeerden van de hedendaagfche Hervormden met zekerheid
te mogen voorfpellen.
De Schrijver van het boven aangeduide Rukje zegt: „ Wij
waanden fteeds (reeds?) het heerlijke gebouw voor ons te
zien, op welks gevel gefchreven fond: tempel des algemeeti en Christendoms; maar wij hebben ons bedrogen." Teleur
lireelende hoop , fchreef hij dit woord ter aan -getldin
(bevordering) van rust en vrede. De titel luidt-kweing
algemeen; doch uit den inhoud des gefchrifts blikt, dat de
Christelijke Kerk van Nederiand hier bepaaldelijk de Hervormde, of, gelijk anderen dezelve liever noemen, de Gere
Kerk in ons Vaderland is. Offchoon wij niet alles-formed
uit hetzelfde oogpunt befchouwen, hebben wij echter met
veel genoegen dit werkje van eenen ongenoemden gelezen,
en wij gevoelen ons verpligt , hetzelve allezins aan te prij.
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zen. Met loffelijke onpartijdigheid en gematigdheid behandelt de Schrijver de volgende punten: I. Treurig is de toehand der Nederlandfche Hervormde Kerk. II. Per fchillende ,
verwijderde en meer nabij liggende redenen hebben dien toefland veroorzaakt en bevorderen denzelven. III. Bedroevende
zullen de gevolgen van een' zoo bljvenden float van zaken
worden. IV. De tot hiertoe inge/lagen weg van herfiel is, in
allen opzigte, niet de gelukkigfle. V. Er kan en moet veel
gedaan worden , om den treurigen float van zaken te herffellen. Omtrent de oorzaken der beweging (temmen wij niet
in allen opzigte overeen met den Schrijver. Ook verontrusten wij ons minder over de gevolgen. — Wij prijzen het
zeer, dat hier geene namen genoemd worden. De vreedzame
firekking van het ílukje kan daardoor te beter doel treffen.
Wij meenen echter te moeten twijfelen , of woorden des vredes wel overal ingang zullen vinden. De gemoederen van
fommigen althans zijn nog te zeer opgewonden. Wat bl. 49
en 50 van de Formulieren wordt gezegd, zal misfchien aan
beide partijen niet voldoen. Zijn ze verbindend, of niet verbindend? en in hoe verre ? dit blijft nog altijd de vraag.
De Schrijver fchijnt geen' heilenden, onfeilbaren band, ook
geene affchaffing van alles, maar vrijmoedige aanwijzing van
het nu niet meer pasfende, wijziging naar omJlandigheden en
behoeften des tijds te willen. Doch juist hierover verfchillen
de meeningen.

.dardrijks- en gefchiedkundig Woordenregister, ten dienfle van
aankomende beoefenaars der fchriften van C O R N E L I U S
N E P o s. Te Zutphen , bij W. J. Thieme. In 8yo. IV,
60 bl. f :- 40.

D

e vervaardiger van dit Woordenregister meent, dat hij
door dezen arbeid den Latijn leerenden jongelingen eene niet
onbelangrijke dienst heeft bewezen. Recenfent ziet er het
belang volftrekt niet van in. Hij gelooft, dat het veel beter is, indien de onderwijzer aan zijne leerlingen mondeling
en fchriftelijk zoodanige ophelderingen geve, als hij tot ver
nuttig en noodig acht. Ten andere-ftandvechrij
heeft dit Woordenregister nog al eenige gebreken. Overtollig mag men noemen alle namen der mannen , wier levens
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Nepos befchrijft. Wat nut heeft het b. v., wanneer men
leest: canon, een beroemd 4theensch veldheer, welks (wiens)
leven C. Nepos befchrijftP Ook zijn in dit werkje onnaauwkeurigheden, welke men vooral in een leerboek moest
vermijden. ,fcharnanus is op zijn minst zeer twijfelachtig.
Bij legos Potamos werd geen eigenlijke teeflag geleverd.
Aemylianus is de naam niet van Scipio. .4rcidamus was de
vader niet van Agefilaus, maar Archidamus. Agis, Koning
van Sparta, broeder van Agefilaus. Hij werd door zijne onderdanen in de gevangenis geworgd, omdat hij de wetten van
Lycurgus met alle gefirengheid weder wilde achtervolgd heb
Vooreerst geeft het een verkeerd denkbeeld, Wanneer-ben.
men de medeburgers van Agis zijne onderdanen noemt. Ten
tweede is het eene grove dwaling van den Schrijver, dat hij
Agis, den broeder van Agefilaus, die te Sparta aan eene
ziekte overleden is, verwart met Agis den III, met wien
vele jaren na dien tijd dat koninklijk geflacht uitflierf; deze
is geworgd.
Wij zullen dit lijstje van gebreken niet vervolgen; want,
het boekje verder doorloopende, hebben wij nog • eene menigte van onnaauwkeurigheden, ook druk- en fchrijffouten,
ontdekt. Het is goed, dat de fchrijver zijnen naam niet
voor zulk werk geplaatst heeft.

M. T U L L I I C I C E R 0 N I S Cato Major, five de Senectute
c et. D. 1. c I e ER o, over den Ouderdom , naar de uitgave van on. EI. L (I) verbeterd, met aanteekeningen opgehelderd en ten dienfie der Scholen uitgegeven door j. 1. DE
GELDER. Te Leyden , hij J. C. Cijfveer. 8vo. XIT, 79
bi. f 1_:

H

et boekje van c IC ER o over den Ouderdom is, wat flijl
en zaken betreft, altijd- voor een echt meesterßuk gehouden, en boeit de aandacht van jong en oud. Het vindt met
regt zijne plaats onder de klasfeke werken, welke men den
leerlingen op de hoogere klasfen in handen geeft. Offchoon
Recenfent het ,beter vindt, dat op de fcholen correcte uitgaven zonder aanteekeningen, enkele gevallen uitgezonderd,
gebruikt worden , moet hij toch verklaren , dat deze aanteekeningen, offchoon voor het grootíle gedeelte bekende za-
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ken bevattende, wederom blijken dragen van het gezonde
oordeel, de geleerdheid en den goeden fmaak van D E GE LD ER, die ook hier en daar zijnen eigen' weg gaat en een
nieuw gevoelen voor den dag brengt. Wij hebben dezen arbeid met genoegen doorbladerd , doch met leedwezen eenige
onaardige drukfouten, zoo wij ons niet bedriegen, opgemerkt. Zoo iaat in de Voorrede: imitaverint, utruin functus Jim, meum non est judicium, pag. 74, eene zeer gebrekkige
plaats uit vs R G if. I u s, en in de Corrigenda nobis efugerint.

Levensberigt van J. T E R P E L K W UJ K, 2. L. M., J. U. et
Phil. Dr. , Ridder enz. Uitgegeven van wege de Commisfie ,
door den E. J. Raad der flad Zwolle benoemd, ter uitvoering
van deszelfs be/liuit van 22 Nov. 1834, waarbij de oprigting
van een Gedenkteeken ter eere van TER P E L K W IJ K is
vastgejleld. Te Zwolle, bij J. J. Tijl. 1835. In gr. 8vo.
89 b1.f 1-:
In dit welgefteld Levensberigt vindt men den verdienfielij.
ken, helaas! der maatfchappije, naar ons menfchelijk inzien,
te vroeg ontrukten T ER P EL K WIJK naar waarde gefchetst.
Men leert hem kennen, niet Hechts als beoefenaar van onderfcheidene vakken van wetenfehap , maar vooral als werkzaam vooríiander en bevorderaar van het openbare , inzonderheid het lagere onderwijs , waaraan hij zijne krachten en
veelzijdige kennis onvermoeid en gaarne dienstbaar maakte.
Zijn aandenken blijve in zegening, en het in 't licht gegeven
Levensberigt doe zijn voorbeeld nuttig zijn , ter opwekking
van anderen, om hetzelve, voor zoo ver hunne bijzondere
pligten en omftandigheden zulks toelaten , in meerdere of
mindere mate na te volgen !

Het flaatkundige Leven van den Maarfchalk s 0 U L T, door
ALEXANDER S A L L L. Prij uit het Fransch vertaald door
J. M. A. E. VAN S W JET E N. Met het Portret Van S O U L T.
Te Zaltbommel, bij J. Noman en Zoon. 1835. In gr. 8vo.
XVI en 208 bl. f 2 - 40.

B ehoefte aan de vertaling van dit voor Nederlanders niet
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bijzonder belangrijk werk beflond er niet: want allen, voor
wie het dan zou vertaald zijn, kunnen, des verkiezende,
het oorfpronkelijke met even veel gemak, als de vertaling,
lezen. Blijkbaar is het een vijand des Maarfchalks , die hier
deszelfs ilaatkundig leven gefchetst heeft; en de gevoelens
des Schrijvers zijn van dien aard, dat zij gelukkig hier te
lande wel op weinig bijval kunnen rekenen. Veel van hetgeen hij nopens de gedragingen van s o U LT zegt , wordt
intusfchen behoorlijk gellaafd; en wij zien er uit, boe
s o U LT, even als zoo vele Staatslieden en Veldheeren in
Frankrijk, gedurig van partij verwisfeld heeft, om tleeds
zoo veel mogelijk aan het hoofd of ten minfle van gewigt
en invloed te blijven. Eene groote mate van dapperheid en
krijgskundige verdieníten zal niemand den Maarfchalk ontzeggen ; maar, wij herhalen het, het boek behoort in ons
Land niet te huis.

Mengelingen en Fragmenten, nagelaten door Mr. W. BI L D E RD u K. Te Imflerdam , bij J. Immerzeel , Jun. 1834. In
gr. 8vo. 188 bl. f 3 -:

I n dezen bundel vindt men wederom eenige nagelatene OpBIL DER DIJ K over allerlei, meest letter- of ook
enkele ffaatkundige onderwerpen , benevens eenige uittrekfels
uit brieven, medegedeeld door de Heeren W I S ELI U S ,
PA c o S T A en I :YI ME R Z E E L, een' brief aan des Schrijvers Broeder, en eindelijk „ een' brief in beeldfpraak, be„ hetzende de aankondiging eener geboorte, waarvan de ver„ Jere ontcijfering den fchranderen lezer blijve overgelaten":
(zoo leest men, op het einde van den inhoud , omtrent de
logogriphifche figuurtjes, die men achteraan vindt, en die
gefchikte ítof zijn voor ulevellenpapiertjes.)
Over de uitgave van deze Op/Je//en oordeelt Ree. over het
algemeen op dezelfde wijze , als over die van godgeleerden
en zedekundigen inhoud, in dit Tijdfchrift voor 1835, No.
IV, bi. 141, geoordeeld is ; en dat zoo veel te meer,, daar
de hier voorkomende „ veelal onafgewerkt" , fommige zelfs
naauwelijks ten halve gebragte Fragmenten zijn , b. v. No. 1,
B IL D ER D Ij K's Levensbefchrijving , loopende Hechts .tot zijne
ballingfchap , en de twee volgende politieke {lukken, of No. 6

flehen van
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, zijne ellendige (*) Aanmerkingen; hoedanige dus hoogst waar
niet voor de uitgave beflemd waren. Alzoo zou-fchijnlk
Ree. voor zichzelven ook zwarigheid' maken, om iets uit de
briefwisfeling met eenen overleden' Vriend aan het Publiek
mede te deelen, zonder daartoe vergunning bij deszelfs leven
verkregen te hebben. Waren het hoogst belangrijke ontdekkingen of opmerkingen, die den Schrijver tot groote eer
en der wereld tot groot nut konden verftrekken , men zou
nog eenige verontfchuldiging voor de genomene vrijheid kunnen aanvoeren; maar of men de zoodanige hier doorgaans
aa ntreft , mag men met reden betwijfelen: men vindt er zekerlijk wel goede dingen, die van her vernuft of de geleerd
Schrijvers getuigen, en waaruit men Benig nut of-heids
genoegen zal kunnen trekken: wie kan dit van eenen Man,
als B t L D % R DIJK, anders verwachten? maar de geheele ver
niet van die groote en duurzame waarde,-zamelingfchjt
dat het gemis van dezelve groot zou geweest zijn. Som.
urige , vooral politieke flukken "waren belangrijker in den
tijd, toen zij gefchreven verden, dan thans; b. v. No. 2,

(Ironifche) aanbeveling eener publicatie uit de eerfle dagen
der Bataaffche Republiek; No. 3, oprecht verhaal van de
ongelukkige reis van het ƒchip Europa; No. 7, de anders
welgefchrevene Memorie, be,ielzende een ontwerp •van colonifatie voor de Nederlandfcbe uitgewekenen, na de omwenteling van 1795. Sommige andere zijn meer of min duister,
omdat zij op bijzondere omllandigheden van tijden of perfonen zien, die niet algemeen bekend of belangrijk zijn, zoo
als de brieven No. 12. 14 en andere.
De meening des Uitgevers is intusfchen niet ongerijmd ,
„ dat er in dergelijke flukjes hier en daar niet weinig mogt
„ zijn, dat over het oorfpronkelijke en buitengewone van
B 1 L D E RD ij K's karakter, denkwijze en genie meer licht
zoude kunnen verfpreiden, dan menige levensbefchrijving
„ van groote Mannen vaak in flaat was te doen" ; en mogt
het hier medegedeelde dan nu in (raat zijn, om daarop een
gunftiger licht te werpen , dan wel eens anders het geval

(*) Ellendig beteekent hier buitenlandsch, zegt dé Uitgever. Nog meer bepaald beteekende het oudtijds balling;
welk laatfte hier ook de bedoeling van B t L D ER D IJ K fcMjnt
geweest te zijn: in dezen zin echter is het thans verouderd,
en fchijnt dus niet wet gebruikt te kunnen worden.
M
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was, men zou zich mogen verblijden, en het ten minlie
daarom ten goede houden, dat men deze flukken aan het
licht gebragt had. Nu vindt men, ja, wel wederom blijken
van 's Mans uitgebreide geleerdheid en zelfdenkend ei alles
aangrijpend genie ; maar ook , helaas ! van eenen gedungen
geest van tegenfpraak, betweterij en overdrijving, van een
aangematigd en door magtfpreuken alles verpletterend univerfalismus in het Rijk der Wetenfchappen. Zoo vindt men
ook, ja, hier en daar zekere vrome uitboezemingen en gods.
dienftige opmerkingen , waarmede men zich over 't geheel
wel vereenigen kan; maar ook , helaas I wederom gansch onvrome uitboezemingen , die van eigenwaan, haat, bitterheid
en andere gebreken treurig getuigen.
Wilde men er bewijzen voor hebben, waarom Rec. dus
minder gunilig meent te moeten oordeelen, het zou hem aan
geen ftof ontbreken. Het is b. v. gemakkelijk, met eene
magtfpreuk te zeggen, bl. 67 : „ Het fystema der Ooster„ fche Talen , door ALB. S CHULTE NS ingevoerd, die alles
„ tot wortels van drie letteren brengt, is valsch. Alle won.
„ tel beítaat uit eene letter"; maar dit te bewijzen ! — of
omtrent de Oosterfche conjugatie, wanneer men den wortel
in den 3den perfoon van het praeteritum fielt, bl. 68: „Dit
alles is valsch. De wortel van alle werkwoorden is de
imperativus, en de Ifte perfoon is de oorfpronklijke in
„ ieder tijd. Het praeteritum is afgeleid en zelfs vermeer„ derd met de toezetting van de tandletter d of t, maar
„ welke in de andere perfonen verloren gaat, en alleen in de
„ life zichtbaar is"; alsof men niet reeds overlang in de
eenvoudigfte form van den infinitivus den wortel geheld, en
den imperativus in zijn' oorfprong niet anders dan als een'
infinitivus befchouwd hadde; alsof de 3 per/. fing. m. g.
niet eenvoudiger ware , dan de 1 per/. met de afor.

( '1110

mans enz.; alsof de t (waar wordt hiertoe de d
aldaar gebruikt?) ook geen plaats hadde in den 2 perf. fing.
en zoo ook in het fem.) en zelfs
et plur.

(x177 , anr,7

in het Arabisch en Syrisch, in het fern. fing. van den Sden
perfoon , hetwelk ook in het Hebreeuwsch niet geheel on.
bekend is. Het zou wel geen fchande zijn, dat BI L D E RD IJ i, in andere opzigten reeds groot en beroemd genoeg,
geene of althans geen grondige kennis van de Oosterfche
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Talen bezat; maar wanneer hij meent hierover niet alleen te
kunnen medefpreken, maar zich ook vermeet, om zich hierin
boven Mannen , die hun ganfche leven aan de Oosterfche
Taaliludie befleed hebben, als meester en regter te verhef.
fen, en nogtans zulke dingen zegt, hoe moet men dit
noemen? -- Wat de hedendaagfche Tklen aangaat, wil Ree,
nu niet ftiltiaan bij de naar zijn inzien ongegronde meening,
die men bi. 100 vindt,• dat het Hoogduitsch niet anders is,
dan „ tine corruption manifeste du Hollandais": maar moet
men zich niet bedroeven , dat een Man, als BI L D E RD )j g,
in die Mémoire, in den tijd der inlijving van Nederland in
Frankrijk, aan zekeren Franfchen Monfeigneur of AItesfe•ge.
adresfeerd , hoewel hij de beoefening der Nederlandfche Taal
voor de algemeene Taalfiudie nog aanprijst, en hieromtrent
eenige goede opmerkingen in het midden brengt, nogtans
toen fchrijven kon, bi. 92: „ L'intérét commun parat: exl-

„ ger avee l'introduction de la Lan geie Francalfe la fuppresPion du langage Hollandais" ; en bi. 93: „ Le monde ne
„ [era pas plus malheureux de das/er les beaux vers de Pus.
del et de Poot parmi les antiquités, que d'y ranger les
„ chants Gallics ou Er/es des contemporains d'OsJan ou tie
„ Fingal"; en dat hij , na van de toenmalige Nederlandfcbe
„

Taal- en Letterkunde met veel minachting gefproken te hebben , van de eene zoo wel als van de andere zeggen kon:

„ Peu il importe pour le bien politique ou national de la conferver" P Men zie daarentegen eens, In welk eenen ge„

heel anderen geest de Hoogleeraar E EM r E R dit onderwerp
aangeroerd heeft, in zijne twee Redevoeringen , in 1814 uitgekomen, welker eene zelfs in dat ongelukkige tijdperk (1812)
door hem uitgefproken was; en men zal niet twijfelen, waar
de ronde taal der waarheid en der vaderlandsliefde, die
geenen vreemdeling vleide, maar zelfs in den tijd der verdrukking zich flout liet hooren, het meest te vinden is.
Doch wat moet men niet verwachten van eenen Man, die
alles zoo zonderling tegenfpreekt, en omkeert, en door elkander werpt, dat bij , bl. 76, S O CR A T ES en pi. A T o Sofisten noemt, en s o C R A T E s bijzonder „ een' trotfchen wel
meenenden dweeper,, even fofzstlek als de rest", en wien hij-„
reeds In een ander (lukje, bi. 49, bij een' „ druiloor van
„ een' hond, die aan de deur ligt," vergeleken had 1
Ree. wil niet voortgaan met dergelijke proeven aan te
voeren , of zoodanige beweringen, als hem geheel of gedeeh
M2
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telijk verkeerd of ongegrond voorkomen , te wederleggen.
Nog minder wil hij de genoemde hatelijke uitboezemingen
uitfchrijven, die hier op meer dan ééne plaats te vinden
zijn , en tot welker openbaarmaking althans hij geen de min.
fte reden weet. Ach! waarom moet men toch alles van
B I L D B A D If K — waarom althans alles, wat zijne hypochon.
drifche klaagzucht, zijn gemelijk humeur, zijne kwade luim
hem ingegeven heeft, nu nog uitgeven? Het gelijk of ongelijk, dat hij daarin moge gehad hebben, zij zelfs nu eens
voor een oogenblik daargelaten; maar heeft hij er bij zijn
leven niet genoeg blijken van aan den dag gelegd , zoodat
men waarlijk niets meer van dien aard verlangt ? Gaarne
gelooven wij, dat zijne hoogfchatters en vrienden het wèl
met zijne nagedachtenis meenen; maar inderdaad, op zulk
eene wijze komt het ons voor, dat zij voor de eer derzelve
niet zeer gelukkig zorgen. Mogen zij dus het Publiek van
zulke Mengelingen en Fragmenten verder goedgunilig ver
naam buns Helds ten minfle hierdoor niet-fchone,d
willen vereeuwigen ! Molliter osfa cubent!

Die freie Maurerei in drei Gefangen. Haag, bei Door man. 1834. gr. 8vo. VI und 66 Seiten. f : - 80.
-

Het Baskifehe Meisje in den Burgeroorlog van 1834 -1835.
Romance, door Mr. L. P H.- C. VAN DEN BERGH. Te
Utrecht, bij N. van der Monde. 1835. In gr. 8vo. 7 bl.
f:-20.
Vrij algemeen èn met lof is het dichtwerk van onzen
S C a OUT K N, De Vrjmetfelarij genaamd, in ons Vaderland
bekend. Maar ook in andere landen is het niet onbekend
gebleven. Een Duitsch broeder Vrijmetfelaar heeft hetzelve
ten grondtag gelegd van zijn gedicht Die freie Maurerei,
insgelijks in drie Zangen, en heeft dat alzoo gedaan, dat hij
in den eerften Zang s CH o u TEN op den voet volgt,
doch in de twee volgende meer zijnen eigenen weg bewandelt. Ook dit dichtwerk zal wel de algemeene goedkeuring ,
vooral van de broederfchaar, wegdragen: en wie kan zon.
der bijval en aandoening lezen, b. v., de beide epiicdcn bl.
37 tot 47 Ingefloten? En echter, hoe gaarne wij de moeije-
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lijkheid erkennen, om zich anders duidelijk uit te drukken,
ons hinderen in die zelfde epifoden de bastaard- en vreemde
woorden, gelijk bi. 37:

Ein fränk'fcher Officier, allein, entfernt vom Heer`;
Bl. 43, DE J ON G H, ein Officier im flüchtend Franken-Heer'.
Bl. 44. Macht dieter als Gen'ral v ON R 0 SEN flick bekannt.
B1. 46. Ein rusfisch Corps, an des/en Spitz' ein R o s E N land,
Und dieter Namen wird genannt kaum in dem Saale
Von Gronings Werkjatt : L'UNION PROVINCIALE.
Juist om het fraaije dier beide epifoden fluiten ons die
vreemde woorden in dichtmaat des te meer; terwijl ook de
laatst aangehaalde regels wat prozaïsch zijn. Doch, in plaats
van verder naar vlekjes en leemten te zoeken, willen wij
liever in het algemeen onze goedkeuring over dezen dichtarbeid betuigen.
Minder kunnen wij dit doen over he dichtílukje Het Bas
ki/che Meisje van den Heer Mr. VAN D E N B ER G H. Wij
willen den Opfleller zijne vrijheid niet betwisten in de keus
van zijn onderwerp. Wil hij de Spaanfche Carlisten toejuichen , het zij zoo ! Maar verdiende zulk een, onbeduidend
Rukje afzonderlijk te worden uitgegeven? Ware het eene
vaderlandfche opwekking in een' tijd van gevaar, dan, al
ware het de helft korter, en al bezat het zelfs, gelijk dit,
weinig of geen dichterlijke waarde, zou die toon eener va
lier het Nederlandfche harte welkom zijn. Maar-derlanfch
hier betreft het een onderwerp, dat ons als Nederlanders niet
bijzonder aangaat. Kunstwaarde alleen moet bet doen gelden.
Schoon het Rolnancetje nog al los gedicht is, verdiende het
waarlijk niet, te worden uitgegeven. Voor het Mengelwerk
in een' Almanak ware het niet geheel ongefchikt. Alleen zouden wij altijd nog gewenscht hebben, dat de verfifieatie wat
minder wild ware ; dat onder de zeer onregelmatige trippelverzen geene jambifche regels waren ingefchoven, gelijk
coupl. 1, vs. 2, en de laatfle regel van het laatfte couplet, dat
bultendien geen gelukkig gekozen flotvers is. Het zoete .lizus
op bi. 6 bevalt ons almede niet, noch ook het wilde laatf'e
couplet op die bladz., en evenmin de woordherhaling, bij
gebrek van een' rijmklank, in het eerfte coup]. van bl. 7.
Maar genoeg over dit nietig Ilukje!
-
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P E T-B R 1 W A N 0 W I T$ C H. Een Tafereel van Rusfifche Karakters en Zeden, en Vervolg van de Lotgevallen en dvonturen van den Rusftfchen G 1 LB L A s, door den Graaf T A »»20 B U E.G A R I N. III Deelera. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Go or. 1834. In gr. 8vo. 485 bi. f 5 - 80.
De Ballingen , of de Leerfchool des Ongeluks ; door A. n. P ET I $ C U s, Hoogleeraar te Berlijn. Te 's Gravenhage, bij
A. IKloots. 1834. In gr. 8vo. 257 bi. f2- 40.
De Gunfieling, of drie dagen uit de Regering •van m A R I A,
Koningin van Engeland. Historisch Romantisch Tafereel uit
den fare 1555, door II. Z E E :VI A N. Te Amjlerdam , bij
J. C. van Kesteren. 1834. In gr. 8vo. 192 bi. f1 - 90.

A

ls Roman befehouwd, zal de PETER IWANOWITSCrI
van de drie bier aangekondigde werken wel verre de voorkeur
verdienen . of wie zou niet met belangflelling eene zoo ingewikkelde gefchiedenis met zulk eene heugelijke ontknooping lezen , waarin de karakters van Rusfen van verfchillenden hand en onderfcheiden denkwijs ons zoo naar het leven
worden afgemaald? Terwijl de voornaamfte gebeurtenisfen
-uit den veldtogt der Franfchen in Rusland, met al de rampen
.pan N A P 0 L E 0 N's Groote Armee, en de wijze van verdedi.
gend krijgvoeren der Rusftfche legerhoofden, tevens naar waar
worden gefchilderd , en in de lotgevallen der hoofdper--heid
Wenfehelijk ware het, dat men
fonen zijn ingevlochten.
zich gewacht had voor zulke hinderlijke fouten , als b. v.
D. I, bl. 28 , drieduizend, in plaats van dertigduizend roebels; bi. 127, fchoone dochter voor fchoondochter; D. II,
bl. 71, mijne bruid voor mijn bruidegom.
Welligt zullen niet alle lezers, en vooral niet alle lezeres fen, even veel behagen fcheppen in de Ballingen, door den
Hoogleeraar P ET I s c u s. De Schrijver is met lof bekend,
én het is weder een Roman in de door hem geliefkoosde
foort. Eene zedelijk• godsdienllige ftrekking is de heerfchende, maar niet zóó, of hetgeen in een' Roman onmisbaar is ,
wordt er niet door verdrongen. Het is wel geen gewone Roman, geene enkele intrigue met eenige epifoden doorvioch--
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ten , en met eene gelukkige of ongelukkige ontknooping ein
epifche eenheid ontbreekt er aan. Maar-digen.Dfortva
het is eene onderhoudend gefchrevene , vrij avontuurlijke familiegefchiedenis, die niet geheel ongelukkig afloopt; en het
boek is wel waardig gekocht en doorlezen te worden. Ook de
achteraangevoegde toste bladen uit A D o L F's nalatenfchap en
uit ER I K's nagelatene papieren verdienen wel gelezen, overdacht , en grootendeels in beoefening gebragt te worden. Wij
vreezen alleen, dat de meeste Romanlezers, na vlugtig gezien te hebben , wat er zoo al te vinden is , geenen zin zullen hebben aan die lectuur ; gelijk zij veel van de in ERIK'S
en R tI I, I K's verhaal voorkomende befpiegelingen eenvoudig
zullen overflaan. Het is wel jammer; maar wie zal de menfchen anders maken , dan zij werkelijk zijn ? Gelukkig , dat
de voorgedragene lotwisfelingen, al waren er geene lesfen en
overdenkingen tusfchengevoegd, en al worden deze bij de
lezing voorbijgegaan , van zelve ieder gevoelig hart tot ernst
en godsdienfUgen zin zullen ílemmen. — BI. 25 is in de
uitdrukking, zijnen REDELIJKEN vriend, het Hoogduitfche
redlich ten onregte aldus vertolkt; het beteekent braaf: dien
Germanismus ontmoet men in de meeste vertalingen uit het
Hoogduitsch.
Wat den Heer ZEEMAN toch bewogen hebbe, om v t c T o R
x U G o's Marie Tudor van een Drama in een' Roman te ver
begrijpen wij niet. Het oorfpronkelijke is, ja, een-vormen,
beroemd Tooneelítnk ; in vele opzigten moet men het talent
van den Schrijver huldigen ; maar het zedelijk gevoel vindt
in dergelijke Tooneelfiukken weinig bevrediging. Had de Heer
z E EM A N nu flechts vertaald, dan zou men het nog hebben
kunnen befchouwen als eene overtollige proeve, om ons publiek met den tegenwoordigen gedrogtelijken ítaat van het
Franfche Tooneel bekend te maken. Doch, daar de vervormer het ftuk in een' Roman heeft overgegoten, fchijnt hij
op meer dan ééne wijze den inhoud van hetzelve in ieders
hoofd te willen prenten; en zoo heeft hij dan zijnen tijd ver
het compileren van een' Roman, waarin de niet-beuzldmt
karakters
hoogst onzedelijk, en de zedelijke hoogst
befpottelijke
befpottelijk zijn. Wij zien het wenfch'elijke — wat zeggen
wij ? het geoorloofde der in het licht verfchijning van foortgelijke boeken niet in, en hopen, dat de opfteller van dezen
Roman zijnen tijd voortaan edeler en nuttiger zal bededen.
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Helena, of Waarheid en Logen. Eene fchefs der hedendaagfche groote wereld. Naar het Engelsch van M A R 1 A E D G Ew o R T H , door j. J. A $ B 1 N IC. III Deelen. Te dmJlerdam ,
bsj M. H. Schonekat. 1835. In gr. 8vo. 820 bl. f7 - 50.
Weinige Romans vereenigen zoo zeer het nuttige met het
aangename, als deze. Van het begin tot het einde wordt de
aandacht des lezers gefpannen en geboeid. De gelukkige
uitkomst is bevredigend voor het gevoel. De karakters zijn
uitmuntend volgehouden en behoorlijk van elkander onder
ont--fcheidn.Evrlopeítaingvzdlsfe
moet men nergens ; maar het verhaal zelve heeft de heil
daar men er overtuigend uit ziet, hoe-zamfteírking,
men, door ééne onwaarheid te fpreken, zichzelven en anderen verflrikt, ja tot eene voortdurende veinzerij verlokt
wordt, die de fchromelijkfle gevolgen heeft; terwijl de openhartige belijdenis der waarheid eindelijk nog alles te regt
brengt, fchoon die belijdenis ook te laat had kunnen ge.
fchieden. Wij bevelen dus dit welontworpene, welgefchrevene en goed vertaalde werk onzen lezeren aan.

Udo en dmanda. Een Gefchenk voor Verloofden en Echtgenooten. Door F. j A C 0 B S. Vrij gevolgd naar de tweede
Hoogduttfche Uitgave. IJle Deel. Te 4mJlerdam, bij J. H.
van Heteren. 1834. In gr. 8vo. 180 bi. f 2 -:

M et ruimte durven wij dit werk, waarvan tot heden
flechts het eerf'ce deel is uitgegeven, ter gezette en aan
lezing, niet flechts aan verloofden en echtgenooten,-dachtige
maar ook aan ouders en tot jaren van onderfcheid gekomene
kinderen, aanbevelen, wegens de heilzame eirekking en de
onderhoudende wijze, waarop de veelvuldige lesfen en verma.
Hingen worden medegedeeld. De romantifche inkleeding zal
niet weinig medewerken, om het nuttige tevens behagelijk
te maken. Wij verlangen naar het tweede deel. De naam
des oorfpronkelijken Schrijvers is ons borg, dat het vervolg
des werke even aangenaam en leerzaam, als het begin, zal
wezen. Iets van den verdicht-gefchiedkundigen inhoud te zeg
zou verkeerd zij» , daar velen dan minder nieuwsgierig-gen,
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naar het geheel zouden worden, en cius al die wenken en
opmerkingen voor hen verloren zouden gaan, die hun ongevoelig, bij de doorbladering van het boek zelve, worden gegeven.
De adellijke Bruid; of de Fran/the Republikeinen in Italië.
II Dee/en. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1834. In gr.
8vo. 828 bl. f7 20.
Bij den verbazenden vloed van vertaalde Historifche Ro.
mans, met welken wij uit Duitschland en Frankrijk, uit Engeland en Amerika overfiroomd worden, is het niet te vergen, dat de boekbeoordeelaar van die alle een breedvoerig
vertag of opzettelijke Recenfie levere. De Vertaler van dezen Roman, H. VAN DER SPRONG, deelt in eene korte
Voorrede het volgende mede uit eene Recenfie van het oor
voorkomende in de Zeitung für die elegante-fpronkelij,
Welt : „ De inkleeding van dezen Roman noopt mij, den„ zelven, boven vele anderen, die als zoodanig het licht
„ zien, eenen historifchen Roman te noemen. In xöNIG'S
„ adellijke Bruid vereenigen zich gefchiedenis, plaatfen, karakter, omftandigheden zoo innig, dat het eene van het
„ andere niet is af te fcheiden ; in het kort , alles is voor
treffelijk, alles is fchoon." Dit gunflige oordeel fpoorde-„
hem aan tot de lezing, en deze weder tot de vertaling. Offchoon wij nu op dit oordeel van onzen Duitfchen Collega
Recenfent nog al het een en ander zouden afdingen , hebben
wij er niets tegen, dat deze twee lijvige boekdeelen het Vagevuur der tallooze ffedelijke en dorpelijke Leesgezelfchappen , even als vroeger de WALTER SC OTT S , en tegen
SPINDLERS, COOPERS # BULWERS enz.-wordige
enz. , rustig pasferen.

Macneil, of de Schot/the Weezen , door w. W A R D LA W,
naar den tweeden Druk uit het Engelsch. Te Rotterdam,
bij van der Meer en Verbruggen. 1835. In gr. 8vo.
f 2-25.

E en werkje, even bevallig van vorm als onderhoudend en
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leerrijk van inhoud , dat in Engeland en Schotland grooten
opgang maakte, en zulks ongetwijfeld ook onder ons zal
doen , gelijk het verdient door lezers van onderfcheiden
hand op prijs gefteld te worden. Het heeft ten hoofddoel,
om, In de lotgevallen van ALLAN en JEANIE MACNEIL,
de ouderlooze kleinkinderen van eenen braven bediende, die
door den gegoeden zoon van diens voormaligen meester opgevoed en tot nuttige leden der maatfchappij gevormd worden, de voorbeelden van echt-Christelijke deugd en braafheid te fchetfen, en tevens aan te toonen, hoe die beloond
worden door kalme tevredenheid, de achting van alle wel.
denkenden, de zelfvoldoening van voor anderen nuttig te
zijn, en het genot van tijdelijke welvaart; terwijl daarente.
gen het voorbeeld van K ARE L G OR D O N, den zoon des
genoemden braven Iandedelmans, ons leert, hoe zwakheid
van karakter,, te groot zelfvertrouwen in het trotferen van
zedelijke gevaren, en het verwaarloozen der raadgevingen
van ouders en welmeenende vrienden, zelfverwijt, te laat
berouw en huifelijke verdrietelijkheden naar zich fiepen.
Deze en velerlei andere gewigtige lesfen, allen uitloopende in de aanprijzing van hartelijke en werkdadige godsdienfigheid, als hoofdbron van zielevrede en waar geluk, zijn
ingevlochten in een geleidelijk en tevens afwisfelend verhaal,
dat zich niet het minst onderfcheidt door de fchets eener
reize naar de belangrijkfle punten van Europa en het Heilige
Land, door den jongen G OR D 0 N, onder het geleide van
ALLAN MACN EI L , ondernomen, her verflag waarvan den
Schrijver gelegenheid geeft tot het invlechten van dikwijls
belangrijke aanmerkingen, omtrent den toeiland , vooral met
betrekking tot het godsdienflige en zedelijke, der verfchil.
lende landen en lieden, welke de reizigers bezoeken.
De waarde der Nederduitfch_e vertolking wordt verhoogd
door enkele juiste teregtwijzingen van den Vertaler; terwijl
ook de motto's, aan de werken van Engelfche Dichters ontleend, goed zijn overgebragt, en het geheel verfierd wordt
door een ongemeen bevallig titelvignet.
Indien aan dit werkje ook in het Nederduitsch eene tweede uitgave te beurt valt, zal de Vertaler welligt met Rec.
goedkeuren (bi. 70) het in onze taal vreemde woord Romanisme met iets anders , b. v. de- leer of het llelfel der
Roomfche Kerk , te verwisfelen, en (bi. 224) niet meer van
,

MACNEIL.

183

het volk van eenen Leeraar, maar liever van zijne Gemeeete,
of de hem toevertrouwde kudde, te fpreken.

De Joden dezer Eeuw, of de Booswicht zoo als er weinige zin.
Naar het Hoogduitsch van F. T H. WA N G EN H E I M. II
Deelen. Te Amflerdam, b ij J. C. van Kesteren. 1835. In
gr. 8vo. 491 bl. f 4 - 80.
fl erinnert gij u, lieve Lezer 1 uit de dagen uwer jeugd ,
de eerie vertooning van ,ballino te hebben bijgewoond ?
Hebt gij VEI T W'E B ER'S Sc/let/en uit de Middeleeuwen gelezen , aan Rinaldo Rinaldini uw' tijd verbeuzeld , of s C H I LL E R'S Geestenziener verflonden ? Wel nu, dan kunt gij u
een denkbeeld vormen van den indruk, dien deze Roman op
u zal maken! Eenmaal begonnen, fluit gij op onwaarfchijnlijkheden, die wel voor onmogelijkheden mogen doorgaan;
dikwerf roept gij pij uzelven uit: Wat is dat zot, gewron.
gen, tegen alle gezond verf'and in! En toch weet de Schrijver u, door levendigheid van 1äj1, afwisfelende voorvallen,
verrasfende uitkomfien, fraaije fchilderingen, zoodanig bezig
te houden , dat gij , ondanks uzelven, het boek met weérzien nederlegt , het met gretigheid bij de eerfle gelegenheid
weder opvat, om uwe nieuwsgierigheid te bevredigen en
uwe zenuwen zelfs in fpanning te brengen: en wanneer gij
het ten einde toe gelezen hebt, zijt gij onvoldaan over uzelven , onvoldaan over den in vele opzigten bekwamen Schrijver, en over den kostelijken tijd, dien gij verbeuzeld hebt.
Mogen wij eene gisting wagen, dan zouden wij den Ver
dezen Roman voor eenen overbefchaafden Jood,-vardigen
of .Ïodengenoot , houden, die zijne jeugd onder de zonen Israëls in Imflerdam heeft doorgebragt, met Londen, Berlijn , Parijs en fommige badplaatfen vrij goed bekend, maar
wiens verwilderde verbeelding door de nieuwfte Franfche
Romans gevormd en gevoed is , waar het einde afgrijfelijk
en affchuwelijk moet wezen, om indruk te verwekken en
achter te laten. Liever had hij zijn werk moeten noemen:
De Duivel ín Jodengedaante, of het gevaar, om, ook in
fcherts, zelfs in J. D. 1834, z ijne ziel aan den Booze te
verpanden.
De Vertaler heeft zijne keuze niet zeer gelukkig bepaald,
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maar zijne taak zeer goed volvoerd. Om de pij te vergulden,
is het laatfte hoofdtluk van zijn eigen maakfel. Waarom dat
Hoe aardig gevonden , is het model daardoor toch altijd gefchonden , en de elpenbeenen fchouder van P EL OP S vergoedt nimmer den echten, al had j u P I T ER zelf dien ver
Wij zouden den Heere J. n E Q.... raden, zijnen-vardig.
tijd en bekwaamheid liever aan minder zedelooze fchriften te wijden, zoo hij zelf niet iets oorfpronkelijks wil
leveren, waartoe wij hem wel bekwaam kenren. Wij zijn
het niet met hem eens, dat het zedelijke doel van den oor
Schrijver zou geweest zijn, het gevaar van-fpronkelij
eene toegeeflijke opvoeding_ en losbandig levensgedrag ter
waarfchuwing te fchetfen. Neen ! dergelijke Romans hebben
geene zedelijke trekking in 't geheel ; en het onmenfchelijke,
verfchrikkelijke, tegen alle geiond verfland aandruifchende,
dat niet alleen in het originele laatfle hoofdiluk, maar in
het geheele werk te vinden is, is misfchien nog het beste
tegenwigt , om den indruk te verzwakken van den geheelen
Roman, dien wij oneindig liever onvertaald hadden gelaten. -- De Joden dezer Eeuw zullen den Schrijver ook
voor zijnen malfhhen Titel weinig dank weten!
De Uitgever heeft voor eene goede correctie, netten druk
en keurig vignet gezorgd , en zal , ondanks onze waarfchuwing, helaas! wel een goed debiet hebben aan de menigvuldige Leesgezelfchappen en openbare Bibliotheken , voor welke het eene maar al te begeerde lectuur is. Indien wij ech_
ter aan ouders eenigen raad fchuidig mogten wezen , zou
het die zijn , van het werk niet op den fchoorfleenmantel
in de huiskamer ter inzage van hunne aankomelingen te laten liggen.

In de jongfle Boekzaal vinden wij eene foort van teregtwijzing van ons Tijdfchrift, welke wij mits dezen de vrijheid
nemen, op de Redactie van den Friefchen Volksalmanak over
te dragen, als op wier gezag wij een door ons overgenomen
gedichtje van 'wijlen Prof. B O R GE R onuitgegeven noemden,
hetwelk de Boekzaal ons nu verkondigt, dat reeds bij haar
is te lezen geweest.

BOEKBESCHOUWING.
Twaalf Leerredenen van M A T T H IJ S S I E G E N B E E K.
Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1835. In gr.
8vo. XVI en 332 bl. f 3-:
De achtingwaardige Hoogleeraar s I E G E N B E E K is
door zijnen vroeger uitgegeven kanfelarbeid, zon wel als
door zijne andere letterkundige verdienílen , te zeer en 'te
gunftig bekend, dan dat wij dezen nieuwen _uitvoerig
zouden behoeven te kenfchetfen en in deszelfs lof uit te
weiden ; maar wij zullen ons met eene korte aankondiging kunnen vergenoegen , ons verzekerd houdende, dat
de genen, die 's Mans vorige Leerredenen bezitten , zich
ook deze gaarne zullen aanfchaffen en met welgevallen lezen.
De bundel wordt voorafgegaan door eene Opdragt (in
plaats van Voorberigt) aan S I E G E N B E E K'S oudften
Vriend , A. D E V R I E S, Predikant bij de Doopsgezinden te Haarlem , en gevolgd door eene .anfpraak
en een Gebed , bij de inzegening van het huwelijk van
zijnen Zoon, Mr. D. TIEBOEL SIEGENBEEK
en E. VAN H E U K E L O M, op den 7 Nov. 1833. In
beide Rukken herkent men , hoewel in verfchillende opzigten, denzelfden hartelijken en Christelijken Vriend zijner geliefde betrekkingen , die zijn gevoel voor dezelve
met de grootfie welwillendheid aan den dag legt ; gelijk
dit ook blijkt uit hetgene, dat hij in het eerste omtrent
zijnen overleden Vriend , den Hoogleeraar K E M v E It ,
mededeelt.
Men ontvangt in dezen bundel (wat vreemd is) meer
Leerredenen , dan de titel en de lijst beloven , namelijk
ten getále van dertien. Zij zijn de volgende : 1. Over
den gelukkigen toefland der aarde , wanneer het Christendom daarop algemeen beleden en beleefd zal worden.
0 P E N B. XXI : 1-4. II. Gods bejluur over de natuurlijke en zedelijke wereld. P s. XCVII. III. ChrisN
BOEKBESCU. ló36. NO. 5.
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Lelijke heilbede van een' Leeraar aan zijne Gemeente,
bij de nederlegging der gewone predikdienst en den aan,ang van het nieuwe jaar. 1 T H E S S. V: 23---25.
IV. Overbrenging der fchildering van den Vredevorst
door JESAIA op onzen Heer IEzus CHRISTUS.
JE S. XI: 1-9. V, VI , VII. Drie Leerredenen over
de gefchiedenis der Sunamitifche vrouw. 2 K 0 N. IV:
8-37. VIII. Aanhoudende en lojfeljke werkzaamheid,
de voornaam fle pligt van den Christen. J o A N. IX: 4.
(niet XI: 4, zoo als hier overal ftaat.) IX. Regelmaat
b# het onderzoek der godsdien/lige waarheden, en ter
bbejluring van ons Christelijk gedrag. •D E u T. XXIX: 29.
X. ME L C H I 2 E I3 E K, als voorbeeld van een' Christel jk' Huisvader. H E B R. VII: la. (XI. op de lijst
niet vermeld. Nieuwejaars-leerrede. L u c. XXII : 35m.
XI. (XII.) Over de dwaasheid en verkeerdheid der bever
eigen leed. E s T H. V: 13. XII. (X111.) Dank--kersvan
en Bededags preek. M i C H. V: 1-8. -- Men vindt in
allen dezelfde welbekende , nette bedaarde , doorgaans
als eene effene beek zachtkens heenvloeijende welfprckendheid van den Heer S I E G E N B E E K maar ook dezelfde ernflige en liefderijke zucht, om, met het oog op de
behoeften des tegenwoordigen tijds , het geloof aan de
heiligende en vertroostende hoofdwaarheden des Goddelijken Christendoms , en dc werkzame beoefening van
deszelfs reine Eedeleer,, in alle Randen en omflandiglleden , te bevorderen ; een nieuw en aangenaam bewijs
tevens, dat de verlichtfte en bekwaamfie Hoogleeraars en
Leeraars van alle Protestantfche Kerkgenootfchappen , in
ons Vaderland , (*) in de groote hoofdzaken en eenen
„

(*) Met reden en blijdfchap zeggen wij „ alle Protess, tantfche Kerkgenootfchappen;" want, nevens deze Leerre.
denen van S 1 E G EN B EE K uit dat der Doopsgezinden , mogen onder anderen die van V A N DER P A L M en D E R M o U T
uit dat der Hervormden , die van D E s AM o R 1$ VAN DER
li o E v E N uit dat der Remonstranten , en die van s T A T 1 U s
MULLER uit dat der Evangelisch -Lutherfchen het hier ge.
stelde bewijzen.
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echt Christelijken geest overeenremmen , en dat er dus
geen reden tot meerdere affcheuring , maar wel tot naauwere aanfluiting befiaat , om de waarheid te betrachten in liefde.
Elke van deze Leerredenen naauwkeurig te ontleden
en te beoordeelen, acht Ree. om bovengemelde reden
volíirekt onnoodig ; bij drie van dezelve , namelijk die
over de gefchiedenis der Sunamitifche vrouw, welke
hij onder de voortre ffelijkste van dezen bundel rekent,
wil hij dan toch een oogenblik ftilftaan. -- In de eerfie
fielt s 1 L o E N n E E K, na opheldering van het verhaal,
2 K o N. 1V: 8-17,die vrouw voor , als een voor
daaruit gefprotene blijmoe.-beldvangosithe
dige tevredenheid met haar lot, ook bij het gemis van
een der dierbaar(le voorregten; en wel zoo, dat hij
dienvolgens aantoont , dat echte godsdienfligheid vooree st de vruchtbaarile bronnen der onvergenoegdheid toef opt , en ten andere de ware vergenoegdheid regtílreeks
en ten krachtig[le bevordert; welk een en ander in eenige
bijzonderheden gepast ontwikkeld wordt, en één fchoon
geheel uitmaakt. -- In de tweede wordt die vrouw uit
het wèl voorgeílelde verhaal, volgens vs. 18-30, aan
als een voorbeeld van fälle godsdienílige groot--geprzn,
heid van ziel onder den grievendflen tegenfpoed , en
hierdoor de Christen opgewekt, om haar voorbeeld te
volgen, en onder allerlei bedroevende rampen vooral in
de Godsdienst van j p- z ti s den waren troost te zoeken.
Ook deze is zeer gepast uitgewerkt; offchoon het practifche gedeelte misfchicli nog meer eenheid kon hebben ,
indien het zich , overeenkomflig het geval in den, tekst ,
meer bepaald hadde bij de noodige zielsgefteldheid onder
het verlies van een eerst hoog dierbaar geworden voor.
regt. — De tekst der laatile van deze drie Leerredenen
heeft oppervlakkig minder flof voor het • toepasfelijke ;
en dit verwijdert zich dan ook in deze verder, dan in
de vorige, van het onderwerp : s t E c E N s R E x vult
het echter gepast aan door opmerkingen over de ineerderheid van j E z u s boven EL IZ A bij lie t doen van
N2
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zulk een wonderwerk, en over de meerderheid der troost
gronden van het Evangelie bij 2oodanige verliezen , bij
ook door de hoop des wederziens , als eene-zonder
vrucht van hetzelve ; welk een en ander tot eene ernftige
aanprijzing dient , om het te waarderen en te behartigen.
Voor het overige zou Ree. op de behandeling van fommige onderwerpen nog wel eenige bedenking te opperen,
of eenige vraag te doen hebben ; maar zij zijn welligt niet
van dat aanbelang , om er lang bij fill te ftaan , en elk
heeft zijne wijze van zien en zijn oogpunt van befchouwen. — In de eerfte Leerrede b. v. vindt hij , na
verklaring van den tekst , betoogd , dat het Christendom
tegen de drie hoofdbronnen der menfchelijke rampen, ver
anderen , en meer on--kerdhnvaoszl,ie
middellijke beftellingen der Voorzienigheid , in zijne drie
beftanddeelen, geloof, liefde en hoop, even zoo vele
geneesmiddelen aanbiedt. .Op zichzelf is dit betoog zeer
goed en nuttig ; maar het is , meent Ree. , een geheel
ander thema , dan de titel belooft , doch hetwelk een
zeer moeijelijk onderwerp is , niet alleen zeer fpeculatief,
maar ook grootendeels af hangende van de wijze , waarop men zich die algemeenheid van het beleden en beleefd- worden des Christendoms op aarde voorilelt. —
Dat de Prediker, in de negende Leerrede, den moeijelijken tekst, 5 B. van M o z E S , XXIX: 29, in een' ruimer' en algenfeener' zin , dan dezelve daar in den zamenhang waarfchijnlijk heeft , tot Christelijk nut aanwendt ,
wil Ree. hier niet onbepaald afkeuren; maar vergelijkt
hij den titel met de Leerrede zelve, dan fchijnt hem het
thema niet juist uitgedrukt , want dan is het eigenlijk
hetgene, dat er in de Goddeljke Openbaring verborgen blaft ; maar hoe kan het verborgen blijvende gezegd
worde}i de regelmaat van onderzoek en wandel te zijn i
Voor het overige vinden wij hier veel gezegd, dat zeer
behartigenswaardig is en dit 1114k tot eene nuttige Leerrede maakt : alleen zouden wij op de redenering, bi. 219,
220, die er uit het meerdere practifche nut, ten voor
deze of gene wijze van voorflelling eeniger-delvan
--
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historifche geloofswaarheid , afgeleid wordt , als op een
argument um ab utili, hoe dikwijls ook door anderen
met een goed oogmerk gebruikt, niet onbepaald durven
bouwen. — Ten aanzien der tiende Leerrede zou Rec.
wel in bedenking willen geven , of de overbrenging van
ME L C HI Z E D E K'S voorbeeld , als Koning en Priester, (gelijk hij eerst gefchetst wordt) op een' Christelijk'
huisvader niet wat • al te ver gezocht en gedrongen is :
maar over het aanvoeren van vaderlandfche voorbeelden
van zulke huisvaders behoeft de Prediker, naar Rec'.
oordeel, die zelfverdediging niet, welke hij, in de Opdragt aan zijnen Vriend , met zoo veel zorgvuldigheid en
befcheidenheid geeft: bij wijze en fpaarzame aanwending,
zou er van voorbeelden uit de dusgenoemde ongewijde
Gefchiedenis door Kanfelredenaars welligt nog meer partij
te trekken zijn, dan er doorgaans gedaan wordt.
Het gezegde moge genoeg zijn, om Rec. belangflelling in deze Leer-redenen te bewijzen , den geëerden
Schrijver daarvoor dank te betuigen , en dezelve ook als
nuttige godsdien[lige lectuur aan te prijzen.

Tweetal Leerredenen ter gelegenheid der Gedachtenisviering van het eerfie Eeuwgetijde der Doopsgezinde
Kweekfchool, den 6 December 1835 uitgefproken door
A . D 0 IJ E R en J. B 0E K E, Leeraren bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te 44ín lerdam. Te
4mJlerdam , bij J. Müller en Co. 1836. In gr. 8vo.
VIII en 56 Bi. f : - 80.

H

et honderdjarig beílaan van de Kweekfchool der
Doopsgezinden, ter opleiding van bekwame Leeraren,
was eene gebeurtenis van te veel gewigts , om niet dankbaar herdacht te worden door al de Gemeenten van die
geloofsbelijdeni3 , welke aan dezelve onderfteuning, kennis , bloei en welvaart te danken hebben , en trof juist
te zamen met het derde Eeuwgetijde van M E NW o's uit-
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gang uit de Roomfche Kerk en het bijkans vijfentwintigjarig bedaan van die School , als Seminarium der ge
Doopsgezinde Societeit. Beftuurderen van dezelve-hel
kwamen op het voor die Gemeente, welke op eenvoud
en nederigheid nog altijd boven andere fchijnt prijs te fiel]en , hoogstgelukkige en volkomen gepaste denkbeeld ,
om de viering dier gewigtige gebeurtenis niet als een
Akademisch Feest te behandelen , maar,, de inrigting ter
vorming van Evangeliedienaren op den voorgrond llellende, dezelve te maken tot eene godsdienftige en Gemeen.
telijke Feestviering, waaraan door at de afzonderlijke
Gemeenten op den 6 December des afgeloopen jaars voldaan werd, en ook het tweetal Leerredenen , dat wij
aankondigen , zijn beílaan te danken heeft.
Na eene korte inleiding, werd het gefchiedkundige
gedeelte door den ouditen der Leeraren behandeld , naar
aanleiding van 2 Timoth. II: 2, waaruit hij betoogde :
1. dat de behoefte van het Leeraarsambt in de Christelijke Kerk van de vroegfle tijden af is erkend; 2. op
welk eene wijze aan die behoefte te allen tijde is voldaan; 3. hoe de Doopsgezinden in ons Vaderland in die
behoefte hebben voorzien ; fluitende 4. met opwekkingen en wenfchen ter gelegenheid dienende. Het geheele
vrij uitvoerige ftuk draagt blijken van bedaarde degelijk
ernst , die den vaardigen man tot eere verítrekt.-heidn
Bij het eigenaardig drooge eener historifche behandeling,
vonden wij , in weerwil van den zuiveren ftijl , er echter
niet dien gloed en die verheffing , niet dat toepasfelijke
voor leven en wandel in, dat wij vóór alles in elke Leerrede als vereischte vorderen, waardoor wij deze Redevoering in gemoede niet anders dan eene Kerkelijke Feestrede
kunnen noemen , die het veríkand bevredigt, maar waarbij
het hart alleen door het gebed wordt opgewekt; welk gebed
wij om die reden wel gewenscht hadden hier aan te treffen.
Hoe verfchillend zijn de gaven verdeeld ! dachten wij
na de lezing van het tweede fluk, hetwelk, na eene doel.
treffende vooraffpraak , 2 Timoth. I: 3a. , 5-7 tot tekst
heeft , en , na eene keurige kritifche toelichting , zich
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in drie deelen fplitst: 1. dat de Doopsgezinden voor
het behoud van het Christelijk geloof hunner voorvade.
ren God kunnen en moeten danken; 2. opwekking , om
de voorregten, in en met dat geloof verkregen , te waar
te handhaven, en 3. nadere opwekking en aan--dern
drang, door heenwijzing op den aard en de Eirekking
van den geest, met dat geloof verbonden. Nooit vond
wel de fpreuk, dat Leerredenen gehoord en niet gelezen
moeten worden , bij ons krachtiger wederfpraak, dan door
de lectuur van dit ftuk, dat in fikfche en voorzigtige behandeling uitmunt, flout gelleld is, waar het pas geeft,
en , in den warmuien toon volgehouden , tot Richting ,
opwekking en vermaning van den Christelijken toehoorder
onmisbaar moet bijdragen. De ruimte verbiedt ons ,
zulks door aanhalingen te ftaven ; liever geven wij een
gedeelte van het Plot der voortreffelijke Leerrede: „ Doch
ook in het ijveren voor de waarheid , en het voorftaan
onzer overtuiging, bef'ure ons die wijze en zachte ge.
matigdheid, die de vrucht en de gezellin der ware liefde
is, en de werking van Gods Geest kenmerkt. Die gematigdheid (waarom zouden wij de waarheid ontveinzen ?) kenmerkte niet evenzeer, noch altijd, onze Voorvaderen ; getuigen de droevige oneenigheden en fcheuringen , welke hunne anders zoo fchoone gefchiedenis droevig ontfieren, Dat zij dan hierin niet tot navolging, maar tot ernf}ige waarfchuwing ons uirekken ! Daartoe mag ik ook met groot vertrouwen U vermanen ; want , G•ode zij dank ! de dwaling der Vaderen
was het nageflacht ten waarfchuwend baken, dat het gevaar hun deed ontwijken. Gode zij dank! alle breuken,
door een' driftigen en onberaden ijver veroorzaakt, zijn
in den loop der tijden , door voorzigtige wijsheid en
liefderijke toegevendheid en verdraagzaamheid , geheeld
geworden; de partijnamen zijn verdwenen, of hebben
hunne beteekenis verloren, en de Nederlandfche Doopsgezinden ftaan daar,, in den fchoonen bloei van inwendigen vrede, aan elkander verbonden, niet door uitwendige banden maar door eenheid des geestes , in broe,
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derlijke liefde. Blijven wij dan dien geest der kracht,
maar ook der liefde eh der gematigdheid, bewaren , zoeken en aankweeken , Br. en Z. ! Dat de treurige uit
wij elders ontwaren van eenen ijver zon--werkfln,di
der verfland en zonder liefde, ons mede dringend daartoe aanfporen; want, bloeit en werkt die geest in ons
en onze broederen , dan moge het afzonderlijk beftaan
van ons Genootfchap , naar het welbehagen Gods, korter of langer zijn van duur: het zal dan, zoolang het
beftaat, krachtig medewerken tot uitbreiding van het
Rijk en tot verheerlijking van den Naam desgenen, die
der zondige wereld van God gegeven is tot wijsheid,
iegtvaardigheid , heiligmaking en verlosfing. Amen !"
Kon de geachte Schrijver van zich verkrijgen, zijnen
anders voortreffelijken ftijl van eene overmaat van
woorden en participia te zuiveren, en de zinfneden te
verkorten , dan zou dezelve , onzes inziens, in gloed
en kernachtigheid nog winnen.
Het Doopsgezind Kerkgenootfchap , gekenmerkt door
het flreven naar Christelijke vrijheid. Gelegenheidsrede , uitgefproken te Rotterdam , den 6 Dec. 1835 ,
door A. J. VAN p E S C H , Leeraar der Doopsgezinden aldaar. Te Rotterdam, bij C. Dijferinck Cupérus. 1836. In gr. 8vo. IIf, 32 bl. f : - 40.

O

m de gelijkheid van het onderwerp laat Recenfent deze preek op de twee bovenftaande volgen. Het Voor
geeft reden van de uitgave. Dit welgefleld woord-berigt
getuigt evenzeer van befcheidene vrijmoedigheid , als van
Christelijke verdraagzaamheid. Naar aanleiding, niet naar inhoud, van Galaten V: 1, bepaalt de Eerw. VAN r'E s C H,
I. wat wij door Christelijke vrijheid te verflaan hebben ;
hij wijst II. aan , hoe het Doopsgezinde KerkgeneQtfchap zich kenmerkt door het ftreven naar deze Christelijke vrijheid, en wekt III. 'op, om den geest , welke die
Gemeenfchap kenfchetst, te handhaven. Deze loop van
gedachten mag op zichzelf allezins geleidelijk genoemd
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worden, en wij hebben er niets op aan te merken. Minder
bevalt ons de ontwikkeling , vooral van het eerfile deel ,
waarin de aanwijzing , ontvouwing en voorílelling van
de vrijheid, die in den tekst door P A U r. u s bedoeld
wordt , ontbreekt. Wij ontvangen , in plaats daarvan ,
een betoog over „ vrijheid van wil, ook wel (zegt
V A N P £ S C H) zedelijke vrijheid genoemd," (!) en
eene befchrijving van Christelijke vrijheid, die echter meer
het negatieve , dan het pofitieve omvat. Dit gebrek is ,
naar ons oordeel , daaraan toe te fchrijven , dat men hier
alle tekstverklaring mist, waardoor de gelegenheid afgefneden is , om in den diepen zin van den tekst behoor
te dringen. In het tweede deel, dat zeer veel-lijkn
goeds bevat , en bewijst , dat V A N P E S C H zijne
Kerkgemeente kent , heeft hij , naar ons inzien , zich
al te zeer laten vervoeren door de zucht , om het
denkbeeld van vrijheid vast te houden en overal te doen
uitkomen. Die vrijheid vertoont zich, volgens den Schrijver,, 1) in het onderling verband der Gemeenten, 2) in
de Voorgangers in leer en wandel, 3) in de afzonder
Leden, en 4) in de Aankomelingen bij het Genoot-lijke
derde deel heeft ons het meest voldaan. Het--fchap.Het
zelve frrekt , om de Gemeente op te wekken, de belang
haar Kerkgenootfchap bij voortduring te open--fleing
baren , en de vrijheid binnen de grenzen , door j E z u s
aangewezen , te beperken. Het geheeld f}uk is met keu
warmte gefield. Tot eene proef van geest en-righedn
ftijl , kiezen wij eene plaats uit de inleiding en het Plot
van de preek :
„ Meent niet, dat ik in eene vergelijking der ver
te treden. Al-fchilendKrkgotapwensch
fcheen het ons ontegenzeggelijk waar, dat de Christelijke
vrijheid zich in ons midden op de volkomenfle wijze
heeft ontwikkeld , ook dan behoorden wij te bedenken ,
dat het onze overtuiging is. Ik zoude bovendien vree zen , een partijdig oordeel te vellen over andere eerwaar
wat mij hier van het grootfte ge -digeInrt.E
waarheid, dat elk Christelijk Ge--wigtfchjn,sde
-
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npotfchap nimmer door de gebreken van gelijkfoortige
Infrellingen, maar door voortreffelijkheid van eigene werking moet uitmunten. Het kan iemand wel tot eer gerekend wordën , wanneer hij de onvolkomenheid, die anderen aankleeft, weet te vermijden; maar bezit hij inderdaad waarde, dan is geene vergelijking met meer of
minder gebrekkigen noodzakelijk, om de uitnemendheid
zijner hoedanigheden aan het licht te brengen. Op dezelfde wijze is het met onze Kerkgemeenfchap gelegen.
Verdient zij onze belangftelling , dan mag het haar aan
geene eigene waarde ontbreken. Doch moet deze haar
toegefchreven worden, en mag men beweren, dat zij aan
het oogmerk van den gezegenden Verlosfer beantwoordt,
dan zal zij met regt onze volledige vreugde uitmaken.
Het is daarom, dat ik zelfs niet gewagen zal van de
gevoelens, in andere Afdeelingen van j E z u s' Kerk op
aarde gekoesterd. Het moet ons genoeg zijn, dat in ons
midden de vrijheid van c u it I s T u s gevonden wordt.
Willen wij daarenboven het oog naar elders rigten, zoo
moet dit gefchieden met het doel, om ons te verheugen ,
dat onder de met ons verbroederde Christenbelijders zoo
velen, fchoon op hunne wijze, naar de vrijheid trachten,
waartoe allen door j E z u S C HR I s T US geroepen zijn."
BI. 7 en 8. -- „ Men heeft in den laatflen tijd op bitteren toon durven vragen, of de Doop der Bejaarden,
en derhalve geheel het Doopsgezind Kerkgenootfchap, als
hetwelk voor een groot deel door dien Doop vertegenwoordigd wordt , zoo veel voortreffelijker Christenen te
voorfchijn brengt ? .... Indien op deze vraag een ontkennend antwoord volgt, zoo is er eene zware befchuldiging ingebragt tegen u, Doopsgezinden! Aan uwe Vaderen kon dergelijk een gezegde niet voorgeworpen worden. Het woord in hunnen mond was waarheid, en hun
wandel was onberispelijk , ten minfte voor de menfchen,
en, gelijk wij hopen, ook voor God. Daarom waren zij
boven anderen geacht wegens hunne vroomheid , en genoten alom een onbeperkt vertrouwen. Op hen moet ik
u wijzen in deze ure; op hen, die, ter behoudenis der
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godsvrucht , zich banden konden aanleggen , die hun in
alle andere betrekkingen hatelijk waren. Volgt hen na,
en maakt geen misbruik van de u verleende zegeningen ,
opdat om uwenwille geene fmaadredenen worden uitgefproken tegen het Genootfchap , hetwelk gij liefhebt!"
BI. 30 en 31.
Het Leven van j a z u s. Een Nederlandsch Handfchrift uit de dertiende Eeuw. Met taalkundige Aan
voor het eerst, uitgegeven door G. j.-teknig,
II E Ij E a, Hoogleeraar te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1835. In gr. 8vo. XXIY ,
431bl.f4-80.

li et Handfchrift van bovenftaand werk, afkomflig uit

de oude Abdij van Sint Trinen , en ontwijfelbaar een
opf'cel uit de dertiende eeuw, werd den Hoogleeraar
M E ij E a, ten jare 1828 , toen hij nog aan de Hoogefchool te Leuven onderwijs gaf, overhandigd, Het werk
is , behalve eene voorafgaande Inleiding des Schrijvers,
in korte Kapittelen verdeeld, en loopt tot bl. 246. Dan
volgt de inhoudsopgaaf tot bl. 271. Daarna vindt men
de Aanteekeninge'n des Uitgevers , waarin , van de Inleiding af en voorts alle Kapittelen door, naar volgorde dier
Hoofdf ukken , de minst verftaanbare uitdrukkingen worden opgehelderd; terwijl een Register van woorden en
fpreekwijzen , van bl. 399 tot het einde des hoeks , naar
alphabetifche orde, de verouderde woorden en fpreekwijzen aanduidt en verklaart, met verwijzing naar de plaatfen in het werk , waar zij voorkomen. Zeer veel vlijt,
oordeel en kunde heeft de Hoogleeraar aan zijnen arbeid
be[teed. Gaarne willen wij erkennen , dat hier en daar,,
gelijk in den Kunst- en Letterbode wordt aangetoond,
iets nog beter kop zijn toegelicht , en dat b. v. ovorho r
blijkbaar overfpel, kefsdom daarentegen ontucht in het
algemeen bij onzen Schrijver beteekent , fchoort Prc f.
M E IJ P R doorgaans het tegenovergejlelde zegt; maar wij
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Temmen denzelfden kundigen beoordeelaar in dat geacht
blad ook toe, dat over het geheel de hooggeleerde Uitgever
zijne taak voortrefFelijk volbragt, en onze Taalkunde zoo
wel, als de Gefchiedenis der Godgeleerde wetenfchappen , ja zelfs die van den gang der befchaving en verlichting in deze Eireken , met een' wezenlijken fchat ,
door de mededeeling van dit Handfchrift , verrijkt heeft.
In de boekerijen van Godsdienstleeraars is dit werk dus
gansch niet overtollig , en in die van beoefenaars der Nederlandfche Taal- en Letterkunde mag het niet ontbreken.
Bijdrage tot de ontleedkundige Ziektekennis van F.- s.
ALEXANDER, Med. Doet. en Profesfor, Eertien
Officier van Gezondheid bij het groot, Rijks-Hospitaal
voor het Onderwis , te Utrecht. Te Gorinchem , bij
J. Noorduyn. 1835. In gr. 8vo. 38 bl.
In dit kleine werkje vindt men negen onderfcheidene
lijkopeningen, welke tot verfchillende belangrijke gevallen behooren. De voorafgaande historiae morbi zijn veelal
kort, omdat de lijders niet van den beginne af door den
Heer A L E X A N D E R verpleegd werden. Gelijke geval
vroegere Schrijvers vermeld, worden met be--len,dor
knoptheid aangehaald ; en deze bijdragen zullen ongetwijfeld door de Geneeskundigen met dankbaarheid aangenomen worden. Het is echter veelligt jammer, dat zij
niet in een Geneeskundig Tijdfchrift geplaatst zijn , gelijk vroegere waarnemingen van den Schrijver in de, zoo
het fchijnt , thans geheel geftaakt zijnde Geneeskundige
Bijdragen. Dergelijke kleine ftukjes toch gaan in 't vervolg
van tijd langzamerhand verloren en worden alzoo vergeten.
De drie eerfle waarnemingen hebben betrekking op
krankzinnigen. A L E X A N D E R vond bij allen eene ongewone vasthechting der pia mater aan de oppervlakte
der herfenen ; iets , hetgeen hij ook in het lijk eens krankzinnigen had opgemerkt, waarvan de opening befchreven
is in de bovengemelde Geneeskundige B9dragen. De
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vierde waarneming toonde, bij eenen aan longongeíleldheid overledenen man , eene met de ziekte wel in geen
verband ffaande afwijking, die in het gemis van de regter nier met de bijnier en den pisleider van die zijde beflond, waarbij de linker nier grooter was dan gewoonlijk.
De vijfde waarneming betreft eene verouderde leverontteking , met beflotene verettering in de zelffiandigheid
der lever; eene ziekte, die in Nieuw-Guinee (hetwelk
hier zekerlijk onder den naam van Guinee bedoeld wordt)
reeds fchijnt begonnen te zijn. (Het jaar, waarin de
zieke in behandeling te Utrecht kwam , naat niet vermeld , en het is dus flechts bij gisting, dat men het tijdsverloop tusfchen de ongefleldheid in September 1828 en
het overlijden te Utrecht in Augustus op 11 maanden
kan bepalen.) De zesde waarneming betreft een' grooten etterzak in de linker kwab der lever; de zevende eene
vergrooting van milt en lever, als waarfchijnlijk hebbende bijgedragen tot den doodelijken uitgang eener longontfteking (de milt woog in dit lijk twee Nederl. ponden
en drie oncen). De achtle toonde in de ophooping van
vet in de borst- en buikholte de waarfchijnlijke oorzaak van
eenen onverwachten en fpoedigen dood De negende, eindelijk, betreft eenen uit de darmbuis in de buikholte geraakten worm , (Ascaris lumbricoides) die nog voor een
klein gedeelte uit de opening van het jejunium hing, waarin
hij volkomen paste. Het moet worden opgemerkt , dat
daar ter plaatfe het flijmvlies in een' grooteren omtrek
vernietigd was, en dat er ook bij het coecun eene darmverzwering werd waargenomen. De geachte Schrijver
(chijnt geneigd, de • doorboring der darmbuis aan den
worm toe te fchrijven , waarover veelligt fommigen anders zullen denken.

.dllereer/le Beginfelen der Scheikunde. Lene Handlei.
ding -voor allen, die eene oppervlakkige kennis dezer
wetenfchap wenfchen te verkr jgen. Door B. M E YL I N K, Phil. nat. Doctor, Apotheker en Chemist te
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Deventer. Ifte Stuk. Te Deventer, bij A. J. van den
Sigtenhorst. 1835. In kl. 8vo. 170 bi. f : - 6b.
anneer men den bloei eener wetenfchap in ons vaderland moet afmeten naar het aantal der daarover uit
vertaalde en oorfpronkelijke Handboeken van-gevn
grooteren en kleineren omvang , dan bloeit thans hier te
lande geene meer en algemeener, dan de Scheikunde. Verbazend is het aantal van werken over dit deel der na
welke in de laatite twaalf-turkndigewfchap,
jaren bij ons het licht zagen. Als een vademecum voor
hen, die niet eene oppervlakkige kennis tevreden zijn,
geeft Dr. M t v t I N K dit 'werkje bij den grooten hoop
toe. Dit (lukje flaat door een tweede gevolgd te worden, en daarmede zal het werk, blijkens het Voorberigt ,
voltooid zijn. Wij verwachten echter, dat het dan eenigzins lijviger zal zijn dan het eerfle , hetwelk Hechts een
klein gedeelte van het chemifehe leerílelfel bevat. Het is
in veertien Lesfen verdeeld, waarvan deze de opfchriften zijn: I. Inleiding; H. over de natuurkundige eigen
benamingen in de-fbapendrligchm,I.-oved
Scheikunde, of de fcheikundige nomenclatuur; IV. over
de fcheikundige verwantfchap ; V. wetten, volgens welke
de ligchatnen zich onderling verbinden — AequivaIenten —
Atomistifche theorie ; VI. over de fcheikundige bewerkingen; VII. over de herkenmiddelen; VIII. over de
w`armteftof ; IX. over de lichtßof ; X. over de electrieke
ífàf, galvanifche í{of en magnetifche ítof; XI. over de
cïampkringslucht , de zuurflof en de flikflof ; XII. over
de verbranding en de ademhaling; XIII. over de waterftof; XIV. over het water. Achter elke les zijn korte
vragen gevoegd, welke de hoofdzaken in het geheugen
terugroepen en tot oefening van den leerling kunnen dienen.
Een oordeel over het geheel kan eerst na voltooijing
van het werkje geveld worden. Over het geheel bevat
het veel bruikbaars , hoezeer er op enkele zaken aanmerkingen te maken zijn. Het is zeker eene vergisfing, wanneer wij op bl. 30Cinraber zwavel- tweede- kwikoxyde zien
•
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rioemen. Dat er , zoo lang de levenskracht bellaat , nimmer eene fcheikundige verwantfchap plaats kan hebben,
bl. 36, is een te algemeen gezegde. De beroemde natuur
E u L E R wordt op bl. 102 tweemalen U IL z R-kundige
genoemd, zoodat wij hier bijkans aan geene drukfout
kunnen denken. Ook zijn de bepaliYigen , in dit boekje
voorkomende, veelal gebrekkig. Van de galvanifche flof
fpreekt de Schrijver bl. 119 zoo, dat de lezer nu niet
weet, of zij van electriciteit al dan niet onderfcheiden
is. Hetgeen over de warmte bij de verbranding gezegd
wórdt , is geheel onvoldoende ; ook kan men de zon,
als men haar niet als een vuurbol befchouwt, toch niet
wel voor eene bewoonbare planeet aanzien (bl. 91).
Nog andere zaken, die wij bij het doorlezen opmerkten,
zouden wij kunnen vermelden, zoo wij niet verzuimd
hadden dezelve op te teekenen.
,

Net Boek der Zoogdieren. Klasfe Mammalia (Dieren,
die hunne jongen zogen). Met ilfbeeldingen. Te.1mf erdam , by Gebr. Diederichs. 1835. In kl. 8vo. 210
bl. f 1 -40.
Lit boekje is voor kinderen gefchreven , en bevat vele
verhalen over de daarin vermelde Zoogdieren. De hout
zijn middelmatig; fommige figuren zijn geheel-fneplat
onbruikbaar, zoo als die van den luiaard. Bij de befchrijving der magen van de herkaauwende dieren hadden wij
de gebruikelijke Nederduitfche namen verwacht , en eene
i fierdere uitvoerigheid werd hier tot duidelijkheid wel
vereischt. Over het geheel zal de jeugd dit boekje lezen,
zonder er denkelijk veel blijvend nut van te trekken;
maar tot vermakelijke uitfpanning , en om aI fpelende
ten minfte met de namen der Zoogdieren bekend te worden, kan het worden aanbevolen. Het Voorberigt meldt
ons , dat het vertaald is, zonder op te geven, nit welke
taal ; de inhoud intusfchen doet ons den Engelfchen oor
boekje kennen. Weldra zal het gevolgd-fprongvahet
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worden door dergelijke werkjes over de Vogelen, Vis-,
fchen en Infekten, die, blijkens een achteraan geplaatst
berigt, bij de Uitgevers ter perfe zijn.

Etat de la Civilifation morale et religieufe des Grecs
dans les fiècles heroïques , par P. VAN LIMBURG
BROUWER. Tome H.

(Vervolg en flat van bl. 159.)
Titans , de Centima
D e oude Goden , althans vele derFuriën

Schikgodinnen ,
S C Y L L A,-ne,Cyklop
PAN enz. , waren doorgaans afzigtig. Zou het ongerijmd zijn te onderstellen , dat hiermede de wanorde 'Van
den Chaos , die onder de jongere Goden met eerie fchoone
wereld (6o) werd afgewisfeld, bedoeld wordt ? Maar,
hoezeer die Goden zelve doorgaans Modellen van fchoonheid aan de fchilders en beeldhouwers opleverden, beantwoordden hunne zedelijke hoedanigheden daaraan in geenen
deele. • Men kent de wijze , hoe j U P I T E R door het
verdiingen van zijnen vader aan het hemelgebied kwam.
Men kent ook de buitenfporigheden van dezen j u P i T E R, die echter, in een ander opzigt, weder het Model
van een' Griekfchen Koning was. Maar ferkte was
toch het voornaamfte , waardoor hij boven de andere
Goden uitmuntte. Dat alle Volken zulk eenen Oppergod hebben-, zou dit niet een zwak overblijftel der aloude overlevering zijn ? Maar de zedelzjkc natuur van
dien Oppergod maakt het fchadelijke der Afgoderij uit.
Het komt ons voor, dat de overeenkomst met den Egyptifchen A M M 0 N (die daarom ook immers dikwerf j up 1 T E R A 11 ICI 0 N genoemd werd) onmiskenbaar is. Het
Orakel van Dodona wordt door B R 0 U W s R hiertegen
aangevoerd; maar was dit Orakel zelve, volgens a na o D 0 T u a, niet Egyptisch P Het is onzen Schrijver
dan ook ten flotte niet mogelijk , alle overeenkomst dezer twee Golen, A MM ON en j U P I TER , te loochenen.
,
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De andere Goden en Godinnen waren even min voor
zedelijke naturen als hun Gemaal en Vader.-treflijk
alles behalve beminnelijk : wraakzucht was
U
N
o
was
J
haar hoofdkarakter. Zelfs onder de betere en menschlievende Godheden was A P O L L O gansch niet vrij van
vreefelijke en verwoestende drift, Zijne zuster D 1 A N A
was kuisch, maar onverbiddelijk en onverzoenlijk, gelijkmenige oude Maagd onder de menfchen. M E A c u R i u s
was een doortrapte, listige, diefachtige guit, maar daar
ook infchikkelijk voor de gebreken van anderen , .en-om
tevens vlug en fchrander ; in 't kort, een volmaakte
knecht op het tooneel, dien hij dan ook bij A m p H i T R v 0'S gade heerlijk wist voor te ftellen. Onze Schrijver , die A P 0 L L o als het beeld van een' ouden Griek
wijze befchouwt, ziet in M E R c u R i u s het Model-fchen
een
veelopgevoeden en volkomenen Griek (un jeune
van
Grec bien dlev6 et accompli en tout point). Veel eer
voor de Grieken ! VENUS, — nu ja! wie kent v EN u s niet ? M AR s was een volkomen woestaard , een
bloeddorltig krijgsman , die daarom ook door de Goden
als een helfche Geest gehaat en door de menfchen weinig geëerd werd; en wij zijn het met den Schrijver eens,
dat deze verachting van den Oorlogsgod een bewijs is voor
het zachtaardige en gevoelige karakter der Grieken, daar
zij den oorlog als kunst, als middel ter verdediging, onder het zinnebeeld van lei I N E R V A, vereerden. Deze
laatile,benevenscEREs, VESTA en vuLcANUS,
behoorden tot de geheel weldadige Goden. Wij begrijpen niet, waarom de Schrijver c E R E s niet uit Egypte
wil afleiden. Schoon de Oudheid toch vrij algemeen den
oorfprong van de dienst dier Godin uit Egypte vermeldt , en ook hij zulks in zekere mate erkennen moet ,
zoo wil hij echter de regtftreekfche komst derzelve uit
Egypte niet erkennen , maar dezelve door de Pheniciers
laten invoeren. Omtrent v U t. c A N U s denkt de Schrijver, dat zijne dienst die van den ouden fchenker des
vuurs en weldoener des menschdoms , die daarvoor ten
0
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Hove van j lip I T R it in ongenade vervallen was, van P R om E T H E u t, had vervangen. Hij houdt hem dus voor den
Geest des Iluurs; maar, terwijl hij op bl. 301 D 10 D o R US
berispt, omdat hij v U L C A N U s in een' mensch verandert,
fpreekt hip op bl. 306 van de fuppofttion abfurde, que le
chaudronnier d'ti OM É R E n'dtait par un homme, mais le
feu. Wat was hij dan ? De gemeenfchap tusfchen den
Egyptifchen God r H T t A, die toch overal bij H E R oD o T u s VULCANUS heet, en den Griekfchen Vuur
wordt door s R o u w E R erkend; en, daar de beel--god
den dier Egyptifche Godheid misvormd waren, zou vandaar ook die kreupele gang van v u L K A A N te verklaren zijn. Daarentegen twijfelt hij zeer aan de overeen
M I N E ti v A met de Egyptifche Godin N E I T H,-komstvan
volgens C tI A M P o r. L t o N. Maar,, fchoon wij hierin
van den geleerden Schrijver durven verfchillen , vinden
wij deze twijfeling nog veel redelijker dan het denkbeeld
van CaEuzER, die de MINER VA der Grieken met
de bloédd c ige D 0 U R G A der Indianen voor eenzelvig
houdt (*) 4 Deze laatifie vinden wij veeleer in de wreede D I A N A T' A U R I A weder , en gelooven , dat deze
eerdiienst over den Kaukafus eti de Krim naar Grieken
is gekomen. Omtrent V E N U S wordt de gewone-kmd
onderfcheiding tusfchen de aardfche en hemelfche v EN v a geenszins erkend, en de dienst der laatfile integendeel voor Oostersch zinnelijk , dus althans niet voor
beter dan die der eerfl e , verklaard. Ten aanzien van de
S A C C H u s-dienst moeten wij geheel van onzen Schrijverfckillen. Het is thans , bekend, dat er in Indië een
Diva (God) N I s C H i, naar de ftad Nifcha of Ni(Nachtftad) genoemd, een der vele namen van-fchadbr
a e II I w A, beftaat. De befpottelijke fabel , dat !A C c n ü s uit de dij (méros) van J UPITER tot rijpheid
gekomen zou wezen, is eene verbastering van zijne opvoeding op den heiligen berg Merou, en de geheele
(*) Zie C R E U Z E R'S Sgmbolik im ,luszuge von M o s E R,
S. 445.
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dienst der Godheid kamt met de luidrnèhtige et bui tifporige s C H i w A - dienst overeeft (*). Men weet, ht
buireafporig de logies in de optogten van het Goden+
beeld zichzelven kwellen , even als de Menaden op de
bergen de groothe buitenfporigheden bedreven: de dienst
van den Li.ngam komt met die vats den Phalle et de
andere fchandelijkheden overeen , die de B A C 0 ti +v S
dienst in Griekenland lang tegenhieklei , eli de?^èt e i
kome ten firengtte deden verbieden.
Deze aanmerkingen, die wij op de befebrijving altel'
ding der jongere Goden in het onderhavige werk iheeL
nen te moeten maken , en die grootendeelt zam af gei
met hee onzes inziens verkeerde denkbeeld des "îj).
vers, om de Godsdienstbegrippen der Grieken äeb fiel
mogelijk van alhderen te ifokretz t ontflemen biets sst dt
voortreffelijke voorll:elling van derzelver k rakter, en den
invloed daarvan op de befchaving der Griekei. Di.t ge+
fehiedt , met iniltiiting der vergode Heiden , (waaronder
ook n a B. x u t a s en eenige anderen ehödren (t))'aai
het vijfde tot het achtfte Hoofdftuk van dit IYeel. l da öp
volgt eene fehets van de verfi alfke en zed líjlbé el .
,

genfehappen dier Godheden its 't algemeen, en der voor

,

hellingen der Grieken van de Voorzienigheid, die cook
uitiïiuntend genoemd mag worden. Het Noodlet houdt
onze Schrijver voor hetzelfde - als de 3lehikgoà'i^a rt , dit
eehter niet als geheel onafhankelijk van de Goden k
den befchotlwd worden. Eene hiertegen tbrijdige plaàt-s
der Odys, fde komt hein voot ondergefc#Io*ê i te zijli,
Over de ontdekking der toekotlst door de kuti5t der wi#chelaren, en de zorg der Goden voor de handhaving'aid
het regt , wordt vervolgens gehandeld. D1t , zoo wel
als de fthildeting van de verftandelijke en zedelijke
eigenfehappen der Goden , efèhiedt -zè r dnpal t4jdig
(*) CREuzza voll M08Eit, S. 53.

() Bij de vermelding van den Phe ifchen u 9 R a u L z s

of MELKARTH herinneren wij ,Hechts de vrouw van AT a 4M AS, I N O Of M EL I CE RTE , waarin deze naam ook dui-

delijk ligt.
02
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men toont daarin zoo wel de kinderachtige en dwaze , als de verhevene voorl}ellingen aan, die de Grieken zich van hunne Godheden maakten. Somtijds
ontdekt men daarin het karakter van groote kinderen;
fomtijds de kiemen van het fchoonheidsgevoel. De zedeloosheid der Go4en wordt niet verbloemd , maar de
mindere nadeelen, die daaruit voor het volk moesten
voortfpruiten, aangetoond, doordien men zich deze Goden wel fomtijds, maar niet doorgaans, ter navolging
voorftelde, Ook gevoelden de Grieken zeer wel , dat hunne Goden zonder die trouweloosheden en ongeregtigheden
volmaakter zouden geweest zijn. (Wij kunnen hier niet
voorbij eene plaats op te merken, waar de Schrijver eene
tegenf elling vindt, die wij er niet in opmerken; bl. 438:

Quelle est la nation, oz le Dieu du ciel at de la terre ne
redevient fouvent le Dieu D' A B R A H A M, D' I S A A C
et de J A C 0 n? Indien de God van Hemel en Aarde
het noodig keurde , zich een' tijdlang aan die vrome
Aartsvaders en hun kroost in 't bijzonder te openbaren ,
opdat niet alles -op Aarde God werd, buiten Hemzelven,
is dan deze neêrbuigende Vader, die met zijne kinderen
flamelt, daarom de God van Hemel en Aarde niet meer?)
Het doodenrijk was een vrengdelooze toetland in liet
fchimmenrijk, zonder denkbeeld van belooning of (traf,
dan alleen de laatt}e voor de ipeineedigen en groote zondaars, die zich aan de Goden zelve vergrepen hadden.
De denkbeelden over dat fchimmenrijk en de fchimmen
worden zeer goed ontwikkeld. Nogtans komt het ons
te flerk voor,, wanneer de Schrijver in Noot 29 op bl.
488 zegt : Il aurait falle, prouver que les anciens
Grecs favaient ce que c'etait que l'dme. Zulke grove
Materialisten waren de Grieken niet. Hunne ,yvxsl , hoezeer dan ook niet zoo zuiver geestelijk opgevat als onze
ziel, bevatte toch ftellig het denkbeeld van perfoonlijke
voortduring na den dood beter,, dan zulks in de hoogverlichte Natuurphilofophie der tegenwoordige Duitfchers
plaats heeft , waar hare vereeniging met het Abfolute
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de vernietiging aller eigene bewustheid en perfoonlijkheid influit.
De twee laatfle Hoofditukken bevatten de denkbeelden
der menfchen omtrent de Goden , van hunne onvoordeelige en voordeelige, althans onfchadelijke zijde befchouwd, en den invloed daarvan op de zedelijkheid.
Het hoofddoel van de eerdienst der oude Grieken was
het verwerven van gunnen, dankbaarheid voor reeds verkregene weldaden, en het verlangen om den toorn der
Godheid af te wenden. Daartoe dienden dan zuiveringen,
offers, en zelfs menfchenofl'ers. Op bi. 531 vinden wij
eene waarachtige íchets van het treurige en hopelooze
der Griekfche Godenleer, die hemelsbreed verfchilt van
het lagchende tafereel , dat S C H I L L E R onS , in zijne
bijna godslasterlijke Götter Griechenlands, daarvan aanbiedt. Maar de menfchenoffers waren toch in Griekenland zeldzamer en duurden er korter dan elders ; reeds
H E R K U L E S zou die tot in Italië toe hebben afgefcbaft.
(Naderhand vindt men wel I H I G E Ni A'S offer; doch
dit was eene zeldzaamheid , eene uitzondering , even als
dat van j E P H T H A.) Even onzijdig worden . in het
laatf'ce Hoofdhuk licht en fchaduw van de Griekfche
Godenleer, in verband met de zedelijkheid, tegen elkander over gefield. Men verzwijgt geheel de noodlottige
gevolgen van bet voorbeeld zulker losbandige Godheden
niet; maar -- de Griek had gelukkig eene andere zedeleer voor menfchen , dan voor zijne Goden. De eed
werd door de Goden geftaafd ; J U PI T ER , T H E M I 8,
N E M E s 1 s handhaafden het regt; de Furiën íiraften
den moordenaar, vooral den vader- of moedermoorder;
onverdraagzaamheid kon Beene plaats hebben, en de lig
volmaaktheid der Goden , zoo als zich de-chamelijk
Grieken die voorflelden, had op fchilder- en beeldhouwkunst den voordeeligflen invloed.
De Franfche flijl van dit werk is wel niet fierlijk ,
(iets , hetwelk hier ook minder vereischt werd) maar
verftaanbaar en goed. Of echter crainte de l'homme....
pour le pouvoir invifible de la divinité, op bi. 462,

r
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goed zij, durven wij niet beweren. Beter ware het,
zouden wij denken : la crainte du poauvoir invifible de la

divinitd , qui anime l'homme ignorant et faperflitietix.
Met dit Deel heeft de Schrijver de Heldeneeuwen ten
einde gebragt. Dat wij de voortzetting van dit echt degelijke, zaakrijke werk, waarin de vlijt der oude Holland
Jche Geleerden, zoo zigtbaar doorftraalt , hartelijk wenfchen, zal na het gezegde wel noodeloos zijn te herinneren.

N .ä P fb L ßL O Iii , in zijn leven , z Jne bedrájven en lstwisfelingm, befchouwd als een werktuig to de hand der Goddelijke
N`oor^zienigkeid , volgens echte en fommige weinig bekende
krotmenzamengeßeld door G. 9 N GEL BERTS GERRITS.
If Dec'en. Te dmflerdam , bij G. Portielje. 1835. In gr.
BVo. 597 kl. f5 - 90.
Over N A P o t. a o N is reeds veel, zeer veel gefchreven.
Zekerlijk was veel daarvan het gewrocht van vleijerij of
baat; doch in lateren tijd, nadat de hartstogten reeds aan
waren bekoeld, heeft de beroemde WALTER-merklij
SCOTT ons een Leven medegedeeld, hetwelk, onzes inziens , door onpartijdigheid , gelijk door belangwekkende levendigheid, uitmunt. Eene nieuwe levensbefchrijving fcheen
dtis overtollig te zijn. Maar in alle die Levens werd N A110 L z ON meer als Regent, krijgsman en. veroveraar, dan
als nnensek voorgel'eld. De Heer E N GE LB ER T S G E R R IT S
heeft, in zijne naar evenredigheid kortere levensfchets, zich
meer bepaald tot dit laatfte oogpunt. Dus beflaan ook de
kindschheid en de jongelingsjaren van zijnen held, gelijk des.
zelfs leven in zijne ballingfchap, hier betrekkelijk meer plaats,
dan in de gewone levensbefchrijvingen; terwijl de veldflagen
en andere krijgsbedrijven Hechts kort vermeld worden, en
ENOELBE4tTS GERRITS in alle openbare verrigtingen flechts
voornatáelijk het OOg Op N.A P 01. E 0 N als mensch heeft.
Nogtans is het hem, naar ons oordeel, niet gelukt, dit zeer
ingewikkelde, raadfelachtige karakter menschkundig te ontleden. Weinig ook deelt hij ons mede van 's mans gewoon
buifelijk leven, gedurende zijne grootheid. Hij heeft zich
voornamelijk tot daadzaken, redenen en gedrukte aanfpraken
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van N A P0 L £ 0 N bepaald , en laat meestal den lezer zelf de
flotfom opmaken. Het komt ons voor, dat hij het karakter
van zijnen held te guntlig befchouwt, doordien hij meer zijne
gezegden (die natuurlijk 's mans verrigtingen op de voordeeligfte wijze voordoen) dan zijne daden zelve in oogenfchouw
neemt. Ook Iaat ons de Schrijver geheel onkundig, welke de
echte en weinig bekende bronnen zijn, die hem tot de zamen
dit werk, behalve de algemeen toegankelijke-tleingva
legerberigten, artikelen van dagbladen, en zoogenaamde gedenkfchri€ten van N A P o L E ON en zijne vertrouwelingen of
ambtenaren, hebben gediend. Dit is een wezenlijk gebrek,
en men weet nu niet, of de berigten, wier oorfprong men niet
kent, al of niet den torts der waarheid kunnen doorfiaan.
Het geheel vervalt in twee, wat den tijd betreft zeer ongelijke, deelen; het eerie de jeugd, opvoeding en de dagen
des voorfpoeds van den man des noodlots , gelijk N A P o L E 0 N
zieh zoo gaarne liet noemen ; het andere zijnen tegenfpoed,
te beginnen met den veldtogt naar Rusland in 1812, en eindigende met 's mans doód in 1821. Men ziet dus, dat al,
thans het vroegere gedeelte van zijne loopbaan zeer kort behandeld is ; te meer, wanneer men bedenkt, dat zijne opleiding en jeugd, tot zijne aanflelling en eerie krijgsverrigtingen bij Toulon in 1793, 59 bladzijden beflaan. Dat nogtans
N A P O L E 0 N'S verblijf op de krijgsfcholen te Briënne en te
Parijs zoo uitvoerig befchreven is , keuren wij zeer goed,
omdat dit ons toch eenige blikken in 's mans karakter doet
werpen. Altijd Comber en in zichzelf gekeerd, nam de jonge
N A P0 L E o N geen deel in de fpelen zijner jeugdige makkers ,
maar altijd met gretigheid aan hunne complotten tegen de
Meesters. Men noemde hem den Spartaan. Hooren wij,
wat hij zelf daarvan zegt, 1í1e D. bi. 17: „ Naarmate ik
„ ouder werd, gevoelde ik in mij zelv' eerie ongemeene ver
alle mijne ttudiën beviel mij hechts dat ge--„anderig.V
„ deelte, hetwelk mij de kunst leerde om het mensehdom
„ te verwoesten, en van alle onze fpelen flechts die, welke
» mij het afbeeldfel des krijgs voorfpiegelden. Het luidruch„ tig vreugdegejuich mijner makkers hinderde mij , en ik
„ zocht de fchuilplaatfen op, waar ik voor hunne uitbundige
„ vermaken beveiligd was. Op zekeren dag op deze jonge
lieden verbitterd , die mij mijn norsch karakter verweten,
„ en dreigden mij uit mijnen fchullhoek te verdrijven , waarin
„ ik mij als in eene vesting verfohanst had, greep ik eerren
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verroesten degen, om mij daarmede te verdedigen. Toen
ik dit wapen in de hand had, gevoelde ik eene onbekende
woede in mij woelen ; voor mijne verduisterde oogen fcheen
hetzelve reeds met bloed geverwd te zijn , en in eene foort
van uitzinnigheid verbeeldde ik mij , dat ik het herhaalde
„ malen in de borst mijner aanvallers filet. Weldra hoorde
„ ik het gerucht dezer vrolijke en onfluimige jeugd, en, zon
af te wachten dat men mijne wijkplaats kwame fchen--„der
„ den, wierp ik mij als een onzinnige op dé aanrukkende
„ bende. Ik werd fpoedig ontwapend, en men liet mij in
„ eene foort van gevoelloosheid alleen op den grond liggen."
Zulk een karakter moge zich door zuivere zeden en door
gelukkige vlijt onderfcheiden , (gelijk met den jongen N A P oL E O N het geval was) beminnelijk was het toch zekerlijk
niet, en men zag daarin reeds in de kiem den norfchen krijgsman en veroveraar, die, zonder op de middelen te zien, oorlog op oorlog ílapelde , ten einde Europa aan zich te onder
moest hij daartoe door een' bloedfiroom waden-werpn,al
en duizendmaal duizenden bittere tranen doen fchreijen.
Wanneer wij nu de loopbaan en de ongemeen fnelle vorde
ringen van den jongen NAPOLEON gadeílaan, doet ENGELBE R T S G ERR IT S ons daarin een werktuig der Voorzienigheid zien , tot kastijding en verbetering van Vor(ten en volken, ten einde zij zich eendragtig en ter goeder trouw onderling zouden verbinden, gelijk zijn val, een gevolg der
herftelde eendragt, niet minder een Vorllenfpiegel was. Dit
oogpunt is gewis een der belangrijktle in de Gefchiedenis,
en uit hetzelve wordt zij toch te weinig befchouwd. Nogtats is de Bijbelfche Gefchiedenis ons als 't ware tot eenen
leiddraad gegeven, waarin wij de gangen van God met het
menschdom, die Hij zelf ons daar aanwijst, kunnen leeren
kennen, als in een voorbeeld. Maar zeer zeker levert ook de
ongewijde Gefchiedenis genoeg fporen van het Godsbe(luur
op. De Gefchiedenis van N A P o LE 0 N vooral is gelijk een
groot Treurfpel, waar wij niet liet Noodlot, hetwelk niet beflaat, maar de Voorzienigheid klaarblijkelijk in 's mans opkomst, bewaring in duizende gevaren, verheding en val zien
werken, gelijk hij dat, volgens ENGELBERTS GERRITS,
wat den laat(len betreft, zelf erkent, IIde D. b1.299: „Het
is opmerkelijk, dat de hinderpalen, welke ik ontmoet heb,
„ niet door menfchen zijn ontílaan , maar alleen door de Ele„ menten. In het Zuiden heeft de zee mij de grootlle na-

„
„
„
„

NAPOLEON.

:09

„ deelen toegebragt; (*) in het Noorden de brand van Mos„ kou en de fneeuw. en ijsvelden, (f) en dus niets anders
„ dan het water, de lucht en het vuur; de gaaf der natuur,
en niets anders dan de natuur. Zietdaar de vijanden eener
algemeen wedergeboorte, welke de loop der zaken zelve
voorfchreef. De raadsbefluiten der Voorzienigheid zijn on„ oplosbaar." Onze Schrijver merkt dezen gang des Wereldbeflultrders menigmaal op , doch flechts in korte aanduidingen, gelijk dit ook voor den flerveling, wien het niet gegeven is het plan des Eeuwigen te doorzien , meest gepast is.
De Lezer zal geenszins van ons verwachten, dat wij het
boek, waarvan de hoofdinhoud zoo bekend is, hier ontleden. Wij zeiden boven , dat het ons voorkwam, dat de
Schrijver het karakter van N A P o L E 0 N te gunftig befchouwd
had. Immers hij vertoeft (met uitzondering van den moord
van n'E N G H I E N) flechts kort bid zijne zwartfile daden , zoo
als den moord der ingezetenen van Paria in 1796, die flechts
voor hun Vaderland in oorlogstijd de wapenen opgevat hadden, dien van tallooze Negers op St. Domingo, op zijn bevel getagt, van TOUS SAINT L'OUVERTURE, in hetFort
.roux waarfchijnlijk geworgd, gelijk P 1 CH E G RU, naar vel er berigten , in zijne gevangenis , hetwelk men als zelfmoord
deed voorkomen, van den doodgepijnigden Engelfchen Kapitein w R 1 G H T, van den Boekhandelaar P A L M, de plundertraktaten met Parma en andere kleine Staten, waarbij men
die Vorflen met het mes op de keel van hunne beste fchilderijen beroofde, het fchandelijk gedrag te Venetië, hetwelk
hij eerst deed omwentelen en daarna ter prooije gaf aan Oostenrijk, het innemen van Malta zelfs zonder vooruwendfel,
de uitputting van Frankrijk ten gevolge der herhaalde krijgsopfchrijvingen, zijn gruwelijk gezegde te Lutzen van de
jonge Con/crits, die hij voor het eerst in het vuur bragt:
Ce n'est que de la päture ar canon! enz. Daarentegen wordt
alles, wat hij loffelijks verrigt heeft, zoo veel het beftek
des Werks gedoogt, opgehaald. Wij erkennen wel, dat zulk
(*) Hij bedoelde zekerlijk Aboukir en Trafalgar.
( i) Hij had er de gezwollen Katzbach, die in Augustus
1813 de volkomene nederlaag van M A C D O N A L D door B L UC H E R bewerkte , en de regenvlagen daags vóór dén flag van
Waterloo, die hem in de vervolging van W E L L 1 N G T 0 IV
verhinderden , wel mogen bijvoegen.
-

210

G. ENGELBERTS GERRITS

eene handelwijze loffelijker is dan het tegendeel, zoo als b. v.
gedaan heeft, die eene menigte onwaarheden van
N A P 0 L E 0 N verhaalt ; maar het is toch geene onpartijdig
algemeen gelooft de Schrijver ook te ligt de-heid.Ovr't
Franjshe Bulletins , wier logentaal in der tijd tot een fpreekwoord werd , en zelfs de fprookjes , door Fran/the nieuws
blijkbaar verzonnen ter eere van hunnen held, ge--fchrijves
lijk life D. bi. 130, 131 in de Noot. Waar is de brief, dien
het Directoire aan B U 0 N A P A R T E gezonden zou hebben ,
om hem tot de terugkomst te nopen, en die de verlating van
zijn leger zou wettigen, — waar is die te vinden? Het geval van de vergiftiging der pestzieken te .Taffa wordt op de
gunftigile wijze voor N A P o L £ o N voorgetleld ; het verhaal
van w IL s o N luidt geheel anders. Het is thans bekend , en
ook in tijdfchriften medegedeeld, dat BE R T H I E R niet Hechts
meende ingevolge Keizerlijke bevelfchriften te handelen , toen
hij den Boekhandelaar PALM liet doodfchieten , maar dat het
geheele vonnis door B U 0 N A P A R T E was voos gefchreven , en
dat vuige, lafhartigeFranfche krijgsbevelhebbers,, eenen zbogeuaamden krijgsraad uitmakende, het alleronderdanigst lieten
voltrekken. Dat hij den Vorst v A N H A T Z FE L D T, om
briefwisfeling met zijnen wettigen Souverein, niet deed dood.
fchieten, was waarlijk geene groote edelmoedigheid; zulk
eene gruwelijke ' fchending van het Volkenregt zou hero in
geheel Europa hebben doen verwenfchen. Nu fchonk hij
door eene tooneelvertooning genade, om den naam van groot
-moedig
te winnen; zie bl. 218.
Wij gaan thans over tot het aanítippen van eenige onnaauwkeurigheden. BI. 75 wordt de linkeroever der Adda genoemd;
het was de regteroever, want de rivier loopt van het Noor.
den naar het Zuiden. — BI. 89. „ Een Aartshertog." Het
was de dappere en krijgskundige R A R E L. Deze had toch
wel mogen genoemd worden. „ Hij werd naar Tagliamento
„ gezonden. " Lees, naar de Tagliamento : het is geene
plaats , maar eene rivier. — BI. 94. Na het gevecht aan
de Tagliamento vrij uitvoerig verhaald te hebben, fpreekt
men dadelijk van het teekenen der preliminairen te Leoben.
De weg van die rivier tot Stiermarken is toch wat te ver,
om dien zoo over te fpringen. -- BI. 110. B UONA PAKTE
zou in Egypte op zijn' verjaardag den naam van AL i en de
waardigheid van Sultan hebben aangenomen. Waar vindt
men dat ? — BI. 120. St. .fan ian Acre. Deze naam
GIFF0RD
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wordt immers nooit verhollandscht. —• Bi. 127. „HetKabinet
van Sf'. Petersburg, zich voor de eerfiemaal met de ge„ fehillen van het zuidelijk Europa bemoeijende, had s u^, w A R ow de onafhankelijkheid der Republiek ernilig be,,,dreigd.' Dit is eerie Franfche conflructie, die men ook
elders aantreft. — BI. 157, ,Asta is geen dorp , maar eene
ftad, de hoofdilad zelfs van een Graaffchap. -- B1. 180,
wapens (h. v. familiewapens) voor wapenen. — BI. 181,
het misfelijke ultra-Siegenbeekiaanfehe kwaliteit, boven welk
misbruik een ENGELBERT S GERRITS behoorde verheven
te zijn. r- JBl. 213, Brunau , lees Braunau. Wat hier om.
trent den vrede met Rusland gezegd wordt, is onnaauwkeu.
rig : D'O U BRIL floot wel dien vrede met Frankrijk, maar
dezelve werd niet door Keizer ALEX A N DER bekrachtigd ,
en F R A N s II leide wel de Keizerlijke waardigheid neder,
maar ftond die niet af aan den Befchermer van het Rhijnverbond. — Bi. 214. eIußädt lees duerflidt; Schlletz, Schleitz.
In het tweede Deel zijn de berigten nopens de íterkte en
de verliezen der groote Armee tegenfirijdig. Op bl. 55 ílaat ,
dat den 20 November de geheele groote Armee naauwelijks
uit 12,000 11rijders beflond, die nog den naam van krijgslieden verdienden ; en ciders, dat den 13 December (na het
verlies van nog 36,000 man in de Berezina, volgens bl. 61)
het groote leger 15,000 man telde, die nog wapenen hadden,
en misfchien 20,000 ongelukkigen in voifagene wanorde. Hoe
is •dit overeen te brengen , zoo het niet eene of meer drukfouten zijn ? — Bi. 95. Hartzgebergte van Bohemen, lees
Ertsgebergte. — BI. 97. De geheele flag aan de Katzbach, die van Grofsbeeren en Dennewitz, even als n L Ue u E a's overtogt over de Elve , werden niet eens genoemd.
Het is waar, N A P a L E o N was daarbij niet in perfoon te.

genwoordig; maar zij hadden toch eenen hoogstbelangrijken
invloed op zijn befluit tot den aftogt van Dresden, zijne
geliefkoosde en zoo lang gehandhaafde Helling. — BI. 102.
„ Onder alle deze rampfpoeden (na den flag van Leipzig)
„ toonde NAPOLE ON een' onbezweken moed." Waarin? Dat
hij, na den aftogt over den Rhijn , zijn leger weder ver
aandoenlijke tooneel (bl. 111) met de Keizerin-liet?—H
en haar' zoon op de Tuileriën, voor de Nationale Garde, was
bij TALMA befludeerd. -- Bi. 112. B, iënne is geen dorp,
maar een Radje. — De anekdote, dat N A P 0 L E O N , vóór den
veldtogt van 1814, er een oogenblik aan dacht, om de kroon
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aan de B 0 U R B ON a af te slaan , een denkbeeld , hetwelk hij
echter fpoedig weder liet varen, en dat (bl. 133) NAP oL E ON, tijdens zijnen eerflen afttand , vruchteloos vergif
zou hebben ingenomen; deze bijzonderheden zijn belangrijk.
Van waar heeft de Schrijver dezelve? — Dat (bl. 138) de

,

reis van den onttroonden B U o N A P A R TE naar de kust ter
infcheping naar Elba een zegetogt zou geweest zijn, trekken wij zeer in twijfel. Daarvoor was althans niet de minße
reden. — BI. 231. „ Ik wil mij hier (in Engeland) laten
„ nerttraliferen ," lees nationaliferen. — Met loffelijke on.
zijdigheid wordt het zoo dikwerf miskende en gelasterde ge drag van den aan in/lructiën gebonden' en door zijnen Staatsgevangenen gekwelden Sir HUDSON L O W E befchouwd. Ten
flotte worden vele treffende en kenfchetfende gezegden van
N A P O L E O N nopens flaatkundige en godsdienftige onderwerpen, waarbij zijn afkeer van den menfchenkenner en tirannenvijand T A C 1 T U s merkwaardig is , opgenoemd.
Wij hebben dit werk, waarin, met beknoptheid en in een'
goeden, duicíelijken, hoewel niet fchitterenden ilijl, het on.
derwerp over het geheel naar waarde behandeld wordt, meestal
met genoegen gelezen.

Verzameling van Herre- en zeevaartkundige Tafelen s enz.

door JACOB SWART.
(Fervolg en hot van bl. 164.)

T

afel 23, vermindering van de maans horizontale aequatoriale parallaxis, neemt de afplatting der aarde gelijk -s Í^
aan. Tafel 2, zamentrekking der hellende middellijnen wegens de flraalbuiging, levert weder een voorbeeld op van de
naauwkeurigheid, die men in zeevaartkundige berekeningen
kan en tracht te bereiken. Tafel 25, maans parallaxis in
hoogte min refractie. Deze in de praktifche zeevaartkunde
buiten twijfel uiterst gewigtige tafelen zijn door den Heer
SWART op nieuw naar de formule 'van LA PLACE voor de
refractie berekend, en hebben daardoor voorzeker in naauwkeurigheid gewonnen. Tafel 26, verbeteringen voor de ver efeningen der tweede verfchillen bevattende , is inzonderheid
van gebruik bij zeer naauwkeurige berekeningen van de de_
clinatie en regte opklimming der maan , welke fomtijds zeer
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onregelmatig veranderen, en in fommige Zeemansalmanakken
flechts van 12 tot 12 uren worden opgegeven. Wij vinden
tevens in de verklaring de ontwikkeling der formule, op
welke de berekening en het gebruik dezer tweede verfchillen
berust. Tafel 27, verbeteringen, die aan de ware hoogte
der Poolßer gedaan moeten worden, ten einde de breedte
een er plaats door dezelve te bepalen, berekend voor 1832.
Tafel 27 A. zons regte opklimming voor den meridiaan van
Greenwich, Tafel 27 B. verbeteringen, toe te brengen aan
de breedte door Tafel 27 , behooren bij elkander, en worden
allen vereischt tot de bepaling der breedte eener plaats. De-

zelve behooren dus tot de oplosfing van een algemeen , zoo
wel geographisch en flerrekundig, als flrikt zeevaartkundig,
vraagftuk. Tafel 28, regte opklimming en declinatie van
eenigen der voornaamfie vaste fferren voor .Tanuarij 1830,
Tafel 29, ware tijd van doorgang door den meridiaan van
de voornaamße vaste /lerren, Tafel 30, uurhoek eener Jler,
benevens hare hoogte, als zij door den eer flea topboog of het
ware oosten of westen gaat, zijn mede van onderfcheiden en
algemeen gebruik. Tafel 31 en 31 A, rijzing of daling der
zon ln'de eer/e minuut vóór of na den middag, heeft betrek-

king tot het vinden der ware hoogte van de zon in den meridiaan, volgens den bekenden regel, dat voor zeer kleine
aff'anden van den meridiaan de rijzing aan het vierkant van
den afstand en dus van den tijd evenredig is. Achter de ver
dezer Tafel vindt men wederom een zeer nuttig over--klaring
zigt van de wijze, waarop de breedte op zee gevonden
wordt, met uitgewerkte voorbeelden opgehelderd. Tafel 32,
verbetering voor de afwijking van het vlak , waarin men de
aanraking der hemelligchamen in den octant of /extant waar
en Tafel 33 , verbetering, als de oppervlakten van-nemt,
den grooten fpiegel onderling een' hoek van 1 maken, behoo

tot de noodzakelijke correctiën, door de on--renuitfld
volmaaktheid van alle werktuigen te weeg gebragt. Tafel
34 , affianden , op welke een voorwerp kan gezien worden, is
wederom van algemeen gebruik. — Wij vinden in de verklaringen vervolgens een artikel over het bepalen van den gang
eens tijdmeters en deszeifs gebruik op zee, dat regt op
zijne plaats is. De Heer S WA R T behandelt de twee vragen: 1°. hoe vindt men den tijd aan boord? 2°. hoe vindt
men den tijd voor eene andere plaats op datzelfde oogenblik? Hij geeft 1°. de onderfcheidene formulen op, om den
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tijdhoek of uurhoek van een hemelligchaam te berekenen ,
benevens een voorbeeld van eene waarneming der zon, dat
volgens elk der drie opgegevene formulen wordt uitgewerkt.
Wij vinden ook een voorbeeld uitgewerkt van eene tijdsbepaling door den uurhoek eener vaste fier of de maan ; 2e.
behandelt S W AR T de methode der correspondérende hoog
te gelijk met de verklaring van Tafel 33 , A. en B. , de-ten
verbetering 3'oor de overeenflemmende hoogten bevattende. Hier
wordt mede een voorbeeld ontwikkeld van het vinden van den
tijd door deze methode , de formule aangetoond en den invloed der refractie aangewezen. S LA A R T gaat vervolgens
over tot de wijze, om den gang eens tijdmeters te bepalen, en daarna tot de tweede vraag, namelijk om de lengte
door middel van den tijdmeter te vinden, hetgeen na het
voorafgaande natuurlijk flechts de nadere bepaling door een
voorbeeld vordert, waarvan er verfcheidene worden ontwikkeld. Er volgen verder eenige praktifche aanwijzingen van
de zorg, die men voor deze kostbare en fchatbare uurwer.
ken moet dragen. Tafel 36 leeft lnsgeiijks betrekking tot den
gang der tijdmeters. Tafel 37 , logarithmen , om den waren
affland van de maan tot de zon of eene fier te vinden , volgens
de manier van D U N T H O R N E, B 0 R D A en anderen, met eenige
hulptafeltjes, volgen in eerie natuurlijke orde, als behoorende bij
het vraagftuk van het vinden der lengte. Tafel 38 wijst -de
waarde aan van den hulpboog P, welke tot de oplosfing van
hetzelfde vraaghuk volgens de methode van R R A F F T behoort.
Tafel 39, natuurlijke finus verfus, Tafel 40, proportionaal-logarithmen, behooren nog tot de voorafgaande Tafelen. Achter deze volgt eene zeer noodzakelijke opheldering aangaande de methoden om de lengte te vinden door de afftanden van de hemel
DE B o R D A, van S R A F F T,-ligchamen.Dforuv
van DE HARTOG en DUNTHORNE worden opgegeven, en
een voorbeeld op elk der drie formulen toegepast, eerst door
eenen zon- en maans-affland, vervolgens door eenen vaste
fier- en maans-affiand, eindelijk door den afftand van eerie
planeet en de maan. Daarna ontwikkelt s WART , hoe men
bij het meten der affanden , indien de hoogten of niet heb
kunnen gemeten worden, of niet met genoegzame naauw--ben
keurigheid , door middel van de breedte en den tijd, die aan
boord plaats heeft, de hoogte kan vinden, en, deze tot
fchijnbare, hoogte herleid hebbende, vervolgens tot het oplosfen van het vraagstuk der lengte kan overgaan. Ook dit
gedeelte is met uitgewerkte voorbeelden opgehelderd. Een
,
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klein toevoegfel, onder den titel van lengte door een waar
wijst aan, hoe men met een' medehelper, door ach -nemr,
waargenomene hoogten en afftanden, een' ge--ternvolgd
middelden afpand , aan de gemiddelde hoogten en tijd beantwoordende, kan vinden. Dit gedeelte over de Iengte wordt
befloten met eenige aanmerkingen, om dezelve door de ver
te vinden. — Met-duisterngvafl n,Jupiter
de 4111e tafel vangt s w A It T een ander onderwerp, de berekening der watergetijden, aan. De genoemde Tafel bevat de
verbeteringen, toe te brengen aan den tijd van den doorgang
der maan, ten einde den tijd van hoog water voor eene plaats
te bepalen. De verklaring der Tafel vangt aan met eene natuurkundige befchouwing van de oorzaak van ebbe en vloed.
Na de aantrekkingskracht van de zon en vooral van de maan
als de oorzaak te hebben doen kennen van den afwisfelenden watertland, doet de Heer SWAR T de zonderlinge om.
ftandigheid opmerken van cie eerst 36 uren later volgende
uitwerking op de getijden, en vooral ook de onregelmatigheden, door de plaatfelijke gefteldheid der onderfcheidene zeehavens in den haventijd te weeg gebragt, en eindigt met
de aanwijzing van het gebruik der genoemde 4111e Tafel.
De 4211e Tafel bevat de !iai'entijden van vele plaatfen der
aarde, d. i. de tijd van hong water op de dagen der nieuwe
of volle maan, als ook hoe veel het water bij fpringtijen
boven het laag water verheven is. Dezelve wordt door den
Schrijver verklaard naar de nieuwfte en beste hydrographifche
werken zamengefleld te zijn, hetgeen natuurlijk de voornaam 1e waarde van eene dergelijke als 't ware historifche of liever geographifche Tafel uitmaakt. Hetzelfde geldt omtrent
de volgende Tafel, die de breedte en lengte van een groot getal der voor den zeeman merkwaardigfle plaatfen, havens,
banken, punten van den aardbol enz. bevat, met aanwijzing
tevens van eenige miswijzingen der magneetnaald, wier waar
voor den zeeman insgelijks zeer groot kan zijn,, en welke-de
te regt in dergelijke verzameling wordt gevonden, doch welker inhoud zuiver geographisch is. Eenige algemeene fterre- en
aardrijkskundige opgaven (Tafel 44) fluiten dit gedeelte. -- Wij
vinden vervolgens een ander onderwerp door den Heer s WART
behandeld, namelijk de tijd. In de verklarii g van Tafel 45,
welke beftemd Is om ßerrentijd in middelbaren tijd over te
brengen en omgekeerd, verklaart hij het onderfcheid tusfchen
den fterren., den waren en den middelbaren zonstijd; vervolgens de beteekenis van de vereffening van den tijd , enz.

216 ). S WART , STERRE- EN ZEEVAARTKUNDIGE TAFELEN.
Eindelijk hefluiten eenige opgaven, betrekkelijk de maten en
gewigten van onder/cl:eidene natiën het geheele werk.
Zoo het ons voorkomt , mag deze verzameling aanfpraak
maken op eene gepaste orde, aanvangende met de tafels,
die van meer algemeen gebruik , en voortgaande met die,
welke meer tot de oplosfing van een bijzonder vraagftuk behooren; eindelijk door dat die, welke tot hetzelfde voorbel
behooren , bijeengeplaatst zijn. Dezelve mag tevens roemen
op naauwkeurigheid en gemakkelijkheid, waartoe zoo wel
de verfchillende verbeteringstafelen, als de uitbreiding der
overige, en de zorgvuldige aanwijzing der verfchillen enz.
ftrekken. Deze vereischten, alsmede de gewenschte volle.
digheid der tafelen, hebben echter het werk zelve weder
aanmerkelijk uitgebreid ; weshalve ons niets overblijft, dan,
terwijl wij den Schrijver aanfporen, om, bij eerie nieuwe
uitgave, zoo die- over eenige jaren mogt vereischt worden,
zich heeds, zoo veel de e,-rfte voorwaarde der volledigheid
toelaat , op beknoptheid te bevlijtigen , deze nieuwe uitgave
aan onze vaderlandfche Zeelieden als eene nieuwe aanwinst
voor hunne veiligheid 'en als een rigtfnoer voor hunne zeevaartkundige berekeningen voor te (lellen , wien zij te meer
welkom moet zijn wegens de uitvoerige verklaring en voor
tafels voorafgaan. Wij moedigen tevens den-beldn,i
Schrijver aan, om onafgebroken voort te gaan, met zijnè verzameling, zoo mogelijk, der volkomenheid nog nader ce brengen; welke volmaaktheid in alle wetenfchappen slechts de
vrucht van den tijd en gelladige verbeteringen kan zijn. Mogten onze Zeelieden insgelijks meer en meer doordrongen worden van hunne dure verpligting, ook voor hunzelven, om
de middelen, die de vlijt en nafporing van zoo vele beroem.
de mannen tot beveiliging en verzekering der fcheepvaart
heeft bijeengebragt, met den meesten ijver en naauwgezetheid te bezigen, zich met dezelve in al hunne bijzonderheden en in de meeste volmaaktheid gemecnzaam te maken, en,
- terwijl zij daardoor voor hunne eigene veiligheid zorg dragen,
tevens hun reeds zoo gewigtig beroep door wetenfchappelijke kundigheden te veredelen! Tot deze middelen behoort
voorzeker in de eerfte plaats ook deze verzameling, die,
zoo als wij uit de Voorrede meenen te befpeuren, boven
te zullen hebben van met de veran--dienhtvorgfcj
deringen , in den Zeemansalmanak te verwachten , in ver
te flaan.
-band
-
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Herinneringen uit mijne tienjarige militaire loopbaan, door
S. A. Te fhnjlerdam , bij J. C. van Kesteren. 1835. In
gr. 8vo. 140 bl. f 1 50.
-
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e Schrijver van deze Herinneringen woonde, als foldaat,
bij een der bataljons militie, den flag van T'Vaterloo bij, en
diende voorts , in dezelfde hoedanigheid , bij het bezetten
van Frankr ijk door de Geällieerden, in dat land en in Belgié.
Naderhand trad hij in dienst bij het corps Marechausfée te
Brugge en te Kortrijk, en keerde , na voor de tweede maal
gehuwd te zijn, naar Anißerdam en tot eenen burgerlijken
werkkring terug. Wij kunnen niet beflisfen, of deze Herinneringen verdicht, en uit de bekende berigten van den geduchten flrijd in het jaar 1815 zamengefteld zijn, dan of wij
hier de ontmoetingen van eenen vaderlandfcl^en krijgsman ontvangen. Wat de groote gebeurtenisfen betreft, hebben wij
wel geene nieuwe berigten in het boekje aangetroffen; maar
de Schrijver vertelt vrij onderhoudend; eene en andere epifode , onder anderen het verhaal van den gewezen fans-culotte RE U B R E CH T, zijn gefchikt om eens te doen lagchen.
Weshalve wij, indien al niet als Obfonium, dan toch als
fecunda men/a, het boekje ons lezend publiek aanbevelen.

Gedichten van J. VA N H A R DER W iJ K, R. Z'. Te Rotterdam, bij H. W. van Harderwijk. 1835. In gr. 8vo. 211
bi. f 3- 60.

M et belangilelling en goedkeuring hebben wij dezen bun-

del, die der uitgaaf volkomen waardig is, gelezen, Niet,
dat wij daarin hukken gevonden hebben, die zouden getuigen van die hoogte vlugt des geestes, die waarlijk fchep-

pende verbeeldingskracht, die onuitputtelijke en tooverende
levendigheid van vernuft, of die innerlijke diepte en fijnheid
van gevoel, die alleen eigen zijn aan Geniën van den eer(len
rang: neen l Maar men vindt hier doorgaans dien gloed en
takt, en die mate van vinding naar den aard der onderfcheidene bezongene onderwerpen , gelijk men dezelve in elke
verzameling van gedichten vorderen en verwachten mag. En
waarom zouden alleen Dichters, die kunnen geacht worden
BOEKBESCH. 1836. NO. 5.
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voor de eeuwigheid te fchrijven , de vruchten van hunnen
arbeid in het licht mogen zenden? Het middelmatige, dat
is, hergehe hechts in een' ontkennenden zin, dewijl het van
hinderlijke feilen bevrijd is, verdienflen bezit; dat middel
moge in de kunlen niet kunnen worden geduld: doch-matige
al heeft men den hoogíten top van den Zángberg niet bereikt, zoo kan men echter meer, dan halfweg, zijn opgeklo$nmen; en de Heer VAN H AR n E R wiJ K heeft zich verre
boren het billijk afgekeurd wordende middelmatige verheven.
Somwijlen flijgt hij zelfs aanmerkelijk hooger; nimmer echter
zbó hoog., dat hij, gelijk fommigen, die hunne krachten niet
raadplegen, zou duizelig worden, en te dieper vallen, naar
g*te bij hooger gedegen was.
Schoon wij dus in het algemeen dezen bundel , uit een
aesthetisch oogpunt, toereikend gunffig kunnen beoordeelen,
en denzelvep , van een godsdienitig en zedelijk ftandpunt befthou.wd, allezins mogen aanbevelen, zij het ons vergund,
het eene en andere aan te wijzen, dat ons voorkomt gebrek
goed geflaagd te zijn.
-kigofmnder
$1. 1 lezen wij : onbaatzuchte vrinden. Die inkorting van
onkaatzuchtige fchijnt ons te vrij.
BI. 7 ontbreekt iets in den zamenhang bij de fchildering
van den dwingeland: want zulk een Monarch wordt er blijkbaar bedoeld. Naar ons gevoel zou de meening duidelijker
zijn uitgedrukt, indien op bl. 6 en 7, in plaats van:
Blaar,, hoe ook 't hermelijn den Rijksmonarch moog' kleeden ,
Hot 't vorstlijk kroonfteraad van goud ook fchitt'ren mang' ,
dit of iets foortgelijks gefchreven ware, dat beter met bet
dan volgende zou zamenflemmen :

Maar wee den dwingeland, die fpot met pligt en eeden!
Hoe zijn geroofde kroon van goud ook fchitt'ren moog', enz.
Bi.

9 vonden wij liever,, in plaats van :

v
Door angst gefchokt , beeft hij , als 't ligtbeu'ogen riet.
-

Hij beeft, door angst gefchokt, als enz.
B1. 11. i;Maar paradjsgenot fchenkt ons 't gerust geweten !
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Deze en dergelijke ftwerfiln maken de bedoeling wel eens
duister. Waarom niet liever, b. v.:
Maar hemelvreugd beloont het onbefmet geweten.

BI. 13. — ßerf maar mensch! dan zult gij 't heerlijk zien!
Dat Jierf maar, mensch! zal wel, met ons, niemand fraai
vinden.
BI. 15. Is het wel waar, dat B E I L I N G en H A MB R 0E K
de woede hunner vijanden ontwapenden door hunne heldengrootheid? De uitkomst zegt het tegendeel.
B1. 16. Geen rimpeltje krult langs het fpiegelvlak der vloedes.
Beter ware: Geen rimpel krult er langs, enz,
Is het overigens wei juist, dat j E z v, s in den ftorm zoo ge -,
rust was, omdat Hij een goed geweten bad? Of was. l
in fluimer gevallen, toen het ftil, weder was, piep vogrts
gerust, omdat Hij in den flaap den form niet hoorde , en
bleef kalm, toen Hij gewekt werd, omdat Hij, nevens zijn
onwankelbaar vertrouwen op God, zichzelven bewust was,
door zijn wondervermogen de baren te kunnen fiillen ? Het
geruste geweten, fchoou voorzeker aan ja zu s bij uitne.
mendheid eigen, kan niet wel als reden zijner bedaardheid
worden opgegeven: of hadden de beäng(te discipelen een
kwaad geweten? Immers neen!
Hiermede van het Leerdicht Pligtbetrachting afifappende,
gaan wij over tot deszelfs Lyrisch Jlot, dat zoo stout e
krachtig is. Daar vinden wij , bi. 20:
Ze is aan geen pij gf kroon verbonden;
Maar zetelt in der braven barst.

Die p j bevalt ons zelden in een vers, vooral in een Lierdicht . Liever lazen wij van de bedoelde vreugde :
Aan needrig kleed noch kroon verbonden,
Bewoont zij (seeds der braven borst.
Al de gedichten in dezen bundel zullen wij alzoo niet doorgaan. Alleenlijk nog het volgende:
De Lierzang i God regeert, is verheven en fcboon. BI.
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24 hindert ons echter openvouwen , voor zich openvouwen of
opengevouwd worden.
Ouderlijke Vreugd is wel een fchoon , maar tevens ondank
onderwerp. Na T o L LEN S kan men, in z Jne manier,-bar
die hier blijkbaar door den Heer VAN H A RD EKWIJK is nagebootst, bezwaarlijk iets algemeen boeijends er over zeggen. Stuitend is dat gedurig En , En, En enz. dat hier cot
afmattens herhaald wordt.
BI 48. Zich tusfchen wand en TOOG, zal zeker moeten
zijn: Zich tusfchen wand en boog. Het gefchiedkundige
Leerdicht Polycarpus, waar deze drukfeil in voorkomt, munt
uit door waarheid en levendigheid van befchrijving. !loert
op vervoerd, als rijmwoord, op bi. 50, is evenwel niet
verkieslijk.
De Toonkunst (bi. 63 en very.) is een voortreffelijke Lier zang. Ook de Schim van l'Villem den Eepjen is gelukkig
volgehouden. Geëerbiedigd, als drie Iettergrepen,g'eerbiedigd,
op bi. 74, verdient geene navolging.
Bi. 89, in 1Veérlands Vertrouwen op God, fiaat er
Hij zal, op Hem den blik geflagen ,
De hoop van 't biddend Neerland fchragen.
Liever:
Hij zal de hoop van Neêrland fchragen :
Het houdt op Hem den blik geflagen.
Dan is de woordfchikking goed, en ook de uitdrukking, in.
dien men genoegen neemt met het fchragen , dat is op' fchragen zetten, van de hoop. Maar aan die ethérifche fchragen
is men reeds gewoon. Men zie er echter over de Moderne
Helicon van F o it EE.
Doch wij willen een einde maken aan onze aanmerkingen ,
die flechts kleinigheden kunnen betreffen, dewijl er geene
wezenlijke gebreken zijn te vinden , en befuicen met de ver
dat geheel de bundel uit goede dichtflukken, waar--zekring,
onder eenige welgeflaagde vertalingen, beslaat. De Heer
V A N HAR DER WIJ K oogfte welverdienden lof en aanmoediging!,
Taalwenken voor Nederlanders bij het Onderwijs, door P. ,m OB s M A N, Rector der Latiinfche School te Bergen op Zoom.
Te Utrecht, bij J. G. Andriesfen. 1835. In gr. 8vo. X en
115 bi. f 1.50.
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Bouwfloƒen voor de Nederlandfche Letterkunde en hare Ge fchiedenis, enz. door Mr. J. C. W. LE JEUNE. IIIde Stuk.
je. Te 's Gravenhage, b ij G. Vervloet. 1835. In gr. 8vo.
82 b1. f:-75.
Handleiding tot de kennis van onze vaderlandfche Spreekwoorden en fpreekwoordelsjke Zegswijzen, bijzonder van de [cheep-.
en het fcheepsleven ontleend, door j. P. S P REN G E R
V A N E Y K, Predikant te Rotterdam. Te Rotterdam, bij
Menfing en van Westreenen. 1835. In gr. 8vo. 213 bl.
f2-60.

Onderzoek naar de vereischten van den waren Volksdichter,
met aanwijzing van die der afgeflorvene Nederlandfche
Dichters, welke op dezen eernaam de meeste aanfpraak
verworven hebben ; door J. A. V E RN É E, S. S. Th. St. Te
Delft, bij de Erven A. Sterck. 1835. In tr. 8vo. 2I9
bi. f`1 -80.
Feestviering van het vijftigjarig heflaan der Maatfchappij r
tot Nut van 't Algemeen ; te dmfierdam , den 12, 13 en
14 Aug. 1834. Te Amßerdam, b ij ten Brink en de Vries.
1835. In gr. 8vo. 52 bl. f: - 60.
Nederlandsen bouwkunßig Magazijn. ('de Stuk. Te dmjler.
dam, bij M. Schooneveld en Zoon. 1835. In gr. 8vo.
64 bl. f 1 - 25.
JOHANN GENSFLEISCH'S, genannt GUTBNan Dr. C. A. S C x A A B. Und den Ausfchusf zur
Errichtung des Denkmals zu feiner Ehre zu Mainz. Utrecht,
bei R. Natan. 1835. gr. 8vo. 66 S.

Der Geist
B E R G,

Supplement op het algemeen aardrijkskundig Woordenboek,
van en door J. V A N WIJ K, R 0E L A N D S Z. Aflevering No.
III. Te Imflerdam , bij C. L. Schleijer. 1835. In gr. 8vo.
96 b1. f1.5.
Van de hier aangekondigde Verhandelingen, Tijdfchriften
enz. enz. behelst No. I zeer veel geleerdheid bij weinig za
gelijk in den aard van het opftel ligt, als hetwelk-menhag,
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flechts losfe wenken bèvat over allerlei onderwerpen van de
N'èiderlandfche taalleer. Dat gemis van zamenhang willen en
mogen wij derhalve niet berispen, voor zoo ver het plan
des Schrijvers zulks noodwendig medebragt; maar jammer is
het , dat de Heer M O ESM A N buitendien in zoo veel uitwei -dingen, hartstogtelijke fpraakwendingen tot de Franfchen enz.
vervalt. Men kan zien, dat hij zich fours driftig maakte
-onder het fchrijven , even gelijk B I L D E RD IJ K dikwerf ge
dan drukt men zich wel eens overdreven nit,-beurd,n
wijkt af van de te behandelen Ilof,, en draaft er op door.
Van No.2 fchijnt ons de 2de afdeeling (over het woordenboek der Ned. taal) de belangrijkfle. Het geleverde in de 6de
afdeeling of rubriek behaagt ons minder.
No. 3 is met even veel fmaak als kennis van zaken getchreven. De dorre ftof is zoo veel mogelijk veraangenaamd.
'No. 4 is ons veel te fopperig en opgefmukt , beantwoordt
weinig aan het door den Schrijver zich voorgeflelde tlöel ,
en had zeer wel ongedrukt kunnen blijven. Niet, dat er niet
zeer veel voorkomt, hetwelk goed en juist is; doch dit is
niet genoeg. Bijna elk , die ílechts eenigermate met onze
Letter'kunde bekend is, zóu dat eveneens hebben kunnen
wan oeren; `maar `het eigenlijke punt van onderzoek is niet
gelukkig behandeld. Niet weinig wordt hier els volkspffëzij
voorgedragen, dat, hoe fehoon op zichzelve, zulks echter
niet is. V A N A L P H E N is b. v. als Kinderdichter een Dich tër voor het volk: want die lieve gedichtjes zijn op aller
eng; maar zijne heerlijke Cantate: De Starren/leine!, inzonderheid het voortreffelijke recitatief: Daar rijst het tint'lend flarrenheir, is geene poëzij voor het volk. Doch te
rest, dit erkennen wij , wordt H E L M ER s, als Dichtor van
Je Ïkllandfche Natie , een Volksdichter genoemd: want dit
zijn dichtwerk is een nationaal huisboek geworden. De Schrijver eindigt met de kenfpreuk : In magnis voluisfe fat est;
maar dit gaat niet door. Als men eene prijsvraag wil beant.
woorden , is die wil niet genoeg, om het antwoord als wel
te kunnen aanmerken. Hier had men kort en krach -eéilagd
moeten betoogen , dat een Volksdichter, d. i. een Dich--tig
ter, die de lieveling zijner natie is, geheel in den geest des
volks moet vallen, voor hetzelve veríiaanbaar en welgevallig
moet zijn. - Zoo is b. V. B É R A N G ER, gedeeltelijk ook om
zijne Iigtzismdge Spo«ernij, een Volksdichter bij de ligezinnige
en Cfpotzieke a ken. Zedelijjkheid , godsdieniligheid enz.
-

,
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zijn dus geene bijzondere kenmerken van den Volksdichter
in het algemeen. Maar onze natie is zedelijker en ernítiger
dan de Franfche. Bij ons dus zijn die goede hoedanigheden
kenmerken en tevens vereischten van een' Volksdichter. Dit
blijkt daaruit, dat CAT S onze Volksdichter bij uitnemendheid was, en het nog verdiende te zijn. Zoo had de Schrij.
ver den fmaak en de zeden onzer natie eenigzins kunnen
uiteenzetten, en daaruit afleiden, wie al onder de Neder
Volksdichters, en in welk opzigt zij daaronder mo--landfche
gen gerangfchikt worden; terwijl het feit zelve der algemeene bekendheid dier Dichters het bewijs a posteriori voor de
juistheid zijner opgaaf had moeten zijn. Gelijk de Schrijver
thans is te werk gegaan, kon hij onmogelijk bekroond worden.
No. 5. is een regt aangenaam Gedenkhuk voor al de Leden der loffelijke Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen.
Wij houden het er voor, dat het alom naar waarde bekend is.
No. 6 bewijst weder, hoe gelukkig het bouwkundig Maga.
zijn wordt voortgezet. Het geleverde over de papieren daken, en de wegen bij Utrecht, verdient bijzondere aandacht.
No. 7 is een allergeestigst hekelfchrift, waarbij de geest
van G U TEN B ER G de hulde afwijst, welke men te Mentz
hem brengen wil. Alles draagt blijk van vernuft, oordeel
en kunde.
No. 8 doet bij vernieuwing zien, met welk eenen ijver de
geleerde v A N w u K zijn aardrijkskundig Woordenboek lou
voltooit.
-tercn

Biographie der tegenwoordige Staatsmannen van België, naar
het Fransch van A. R o Y E R. .Tulij 1835. Te 's Gravenhage,
bd G. Vervloei. 1835. In gr. 8vo, 88 bl. f I -:

Voor den welgezinden Noordnederlander is het moeijelijk,

zich op het íland,punt te plaatfen, waaruit de Schrijver van
dit pukje den Belgifchen opiland befchouwt. Hij vangt, wel
is waar, aan met de zoogenaamde glorieufe revolutie een ge_
drogt te noemen , maar zwaait foms , bij voorbeeld, aan eenen
CHARLES DE B R o U C EE RE eenen lof toe, die, wanneer
wij konden toeftemmen, dat hij denzelven verdiende, ook
ons , gelijk den Schrijver, medelijdend zou doen vragen :
gu'allait il faire dans rette maudite galere ? Offchoon dus
den Belgifchen Staatsmannen voor het minst geen onregt
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wordt aangedaan, is echter dit boekje alleen genoegzaam,
oin de belhamels van den opliand onzer voormalige landgenooten te leeren kennen als waardige beiluurders van eene
maudite galère. En, daar gaauwdieven en galeiboeven doorgaans het best te regeren zijn door de behendige en vereelte
vuisten van ben, die zelve met het fpinnen en den roeifpaan
niet onbekend zijn, zoo kunnen de Belgen gevoegelijkst aan
zichzely' en voorts aan Fran/che en Engelfche tuchtmeesters
worden overgelaten. — Wij geiooven, dat deze Biographie
gefchikt is, om onzen landgenooten, bij al hetgene ook bij
ons nog te wenfchen overblijft, hun deel te doen zegenen.

Het Ridderwoord, eene oorfpronkelijke Nederland/the Gefchiedenis. Te Zaltbommel , bij J. Noman en Zoon. 1834. In
gr. 8vo. 94 bl. f 1- 25.
Geene raadfelachtige intrigue vermoeit hier den Lezer.
G u I» o, Graaf van Beerenkamp, is verloofd aan Freule
F L A V IN A van den Hartenkamp. G u ID 0 wordt verliefd
op een boerenmeisje, en F LA V IN A insgelijks op eenen anderen jongeling. Nu, zou men zeggen, is de zaak gemakkelijk gevonden. Maar de voogd van FLAVINA wil de beide
verloofden noodzaken , met elkander te huwen. Hij reist
met haar naar een klooster, om haar daar in verzekering te
houden, tot dat zij aan zijn bevel gehoorzaamd hebbe. Onder weg echter, in eene herberg, wendt zij voor, genood
te zijn , eens naar achteren te gaan , gelijk de fehool--zakt
kinderen gewoon zijn zich fatfoenlijk uit te drukken, wanneer zij de vergunning daartoe vragen, en naar zekere plaats
kon hij haar toch met welvoegelijkheid niet vergezellen. Om
kort te gaan, zij ontfnapt, en vlugt naar haren verloofde;
en, in fpijt van den barfchen voogd, huwt nu v u I n o met
zijne herderin en F LA V INA met haren minnaar.
In eene gefchiedenis, die vooronderíleld wordt voorgevallen te zijn in den tijd der Kruistogten naar Palestina, klinkt
het zonderling, eenen Ridderlijken ijzervreter zich te hooren
beroepen op het contrat focial, en FL A V I N A geplaatst te
zien in een Dames-injlituut, onder de directie van eene inftitutrice en fecondantes , en waar de élèves de vrijheid hebben, alle fatfoenlijke partijen, concerten en fchouwburgen
te bezoeken. In één woord, het boekje gelijkt even zoo
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min naar eene oorfpronkelijke Nederlandfche gefchiedenis uit
de Middeleeuwen, als de afbeelding van eene Arkadifche
herderin met keurslijf en hoepelrok en vats eenen Kerkvader
met eene alongepruik en driekanten hoed. Met al het medelijden van den Regter, die, wanneer hij zijnen delinquent
aankondigt, dat hij veroordeeld is om met de koord te worden gefiraft , dat er de dood na volgt, er bijvoegt: „ de
Hemel zij uwe ziel genadig!" mogen wij toch niet nalaten,
den vervaardiger van deze zoogenaamde oorfpronkelijke Nederlandfche gefchiedenis, op poene van publieke ongenade,
wel ernftig te vermanen, niet andermaal zoo ongefchoeid de
fchrijversbaan te betreden.
Tafereelen uit den ouden tijd. Naar het Hoogduitsch van
C. S P I ND L E R. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1834.
In gr. 8vo. 280 bl. f 2 - 90.
De bekwame Schrijver van dit tweetal verhalen is bij ons
romanlezend publiek genoegzaam bekend, en wij konden dus
volliaan met te verzekeren, dat dit voortbrengfel zijner pen
ons welkom was. Het eerfte verhaal, uit den tijd van 1650
—1660, getiteld: het Heldenvolk in Zwaben , ' is avontuur
genoeg, maar laat door de gelukkige ontknooping geen-lijk
wensch onbevredigd, even weinig als het andere, dat, naar
aanleiding eener oude kronijk, den H. Sacramentsdag teMunchen in 1590 fchetst , en dus het genre van den historifchen Roman nadert. In dat levendige tafereel zien wij den
optogt der Gilden, met hunne voorfteIlingen van reuzen,
voorvallen uit het Oude en Nieuwe Verbond, mythologifche
figuren en wat niet al, kundig verbonden aan het lot van
eenen Tyroler bergjager, dat onze belangftelling wekt, en,
na menige harde beproeving, eindelijk in een gelukkig hu.
welijk eindigt. Dat laatfle verhaal beviel ons het meest , en
wenschten wij hartelijk, dat de nieuwere Franfchen dat fpoor
volgden, liever dan hunne helden en heldinnen op eene akelige wijze te doen omkomen , 't geen nu eenmaal bij hen
mode is geworden, maar op ons gevoel juist de tegengefeRle werking doet, die de Schrijvers er mede beoogen, daar
ons al dat Zagten en moorden walgt , en de held bij zijne
verfchijning den indruk van eenen ter dood veroordeelden
Gladiator maakt,

C. S P ID, 1) LE R, TAfEREELEN.

Wij kunnen alzoo gerust deze Tafereelen hun aanprijzen,
die in föortgelijke lectuur fmaak vinden , en het aantal derzulken zal de Uitgevers voor hunne goede uitvoering zeker
wel fchadeloos Hellen.

Studenten - Almanak voor 1836. Te Leyden , bij L. Herdingh en

Zoon. f 1.5O.
Almanak ter bevordering van kennis en goeden fmaak, voor
1836. 9de Jaargang. Te Groningen, bij J. Oomkens. f : - 35.

Zeeuwfche Volks- Almanak voor 1836. Te Zierikzee , bij J. van
de Velde Olivier. f: - 75.

M

et her boven vermelde drietal befluiten wij voor dit jaar
de aankondiging der menigvuldige Jaarboekjes , die ons ter
hand kwamen, en het wordt ook tijd om die rubriek te fluiten, opdat het niet mosterd na den maaltijd worde. Daar wij
echter nog aan het eerfte geregt zijn, en de foep nog niet
is afgenomen, waarbij die kruiderij niet te pas komt, durven wij dezelve nu nog op onzen voorproeversdisch plaatfen.
No. 1 vervult op eene uitnemende wijze de behoefte, die
de ouderende jeugd aan onze grootfle Akademie door eenen
Almanak mogt willen bevredigen. Het humoristifche verhaal
van de lotgevallen der Hoogefchool deed ons nu en dan glimlagchen. De (teller kan een meester worden in het genre. Wij
zouden wel aanmerkingen kunnen maken; mais nous avons rj l
Het Mengelwerk, dat geheel uit poëzij beftaat, beviel ons
doorgaande wèl, bijzonder de Franfche Couplets, die fraai
zijn; ook de Engelfehe flukjes zijn niet kwaad, en op de
Latijnfche willen wij geene reflexiën maken ; zij getuigen
althans van oefening in dat voor den waren Student onulia.
bare kunstvak. Her Griekfche Iö tv#a'atl lazen wij met genoegen. Wij befluiten met te verzekeren, dat, moge dit
werkje een kind der fmarte zijn, het jongsken toch met
elk jaar in wasdom, kennis en verfland toeneemt, en op
zijn twinrigfte jaar als een befchaafd, vrolijken welopgevoed jong mensch kan te voorfchijn komen. Wij onthouden
ons van wijdloopiger beoordeeling, omdat de ruimte daartoe
ons ontbreekt.
No. 2 bewijst de loffelijke pogingen, die her Departement
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van Leens ten negenden jare, tot nut van 't Algemeen aan.
wendt. De ferrekunde vervult daarbij eene aanzienlijke plaats;
maar de groottle , bijkans zeiden wij te groote, het verhaal
van een reisje van Winfchoten naar omliggende, voor oud.
heid en gefchiedenis belangrijke, plaatfen, waarin eene niet
onvernuftige gisting omtrent de brug door de Valter Veenen
naar het klooster ter Apel. Een minder uitvoerig ftukje over
den Watergeus BART. EN TENS, eenige Versjes, Anecdoten, Spreuken en Gedachten befluiten dit werkje, dat wij
gaarne aanprijzen.
No. 3, eindelijk, levert, voor 75 centen, twee fleendruk.
plaatjes, een muzijkflukje en 178 bladzijden druks. Niemand
kan dus door den aankoop billijkerwijze zijn geld beklagen, te
Minder, daar de Redactie in goede handen gevallen is. Blij..
keus het uitvoerige Voorberigt , is ook dit boeksken dès la
mammelle tin enfant de douleur, en is als eene proeve aan
te merken, welke gelukken kan, indien het den bekwamen
Redacteuren niet aan bijdragen ontbreekt. Wij wenfcben hun
dezelve in ruime mate toe, en van belangrijker inhoud dan
het ílukje over Naamsoorfprong op bi. 156, dat, naar
men wil , nog wel tot verdrietelijkheden aanleiding gaf, 'en
daaraan de. plaatfing te danken (of te wijten ?) heeft. — Zoo
als let werkje thans is, voldoet bet ons als Volksboekje
minder; maar dat kan door bekwame medewerking, ijver ea
vlki}C in 't vervolg verbeterd worden. De Kalender is met
merkwaardige gebeurtenisfen, Zeeland en de Zeeuwen be.
treffende, eigenaardig voorzien; de dagtafel der waterge4ij.
den is voor Zeeland onmisbaar; een fieden.afílandswijzer ver.
yblt njet volkomen het gemis van het provinciale, d#t de
redactie in 't vervolg belooft en het Zeeuwfche publiek mag
verlangen. De prozalukjes zijn wat lang en voor het volk
te zeer in den vorm van verhandelingen , waarover men, op
dat woord, de plaatsvulling van No. 1 kan nazien. Het afbeeldfel van A D RI A A N H OF F E R doet de (leendrukpers van
B AC x a k eere aan, en de versjes laten zich wèl lezen,
maar zullen op hooge poëtifche waarde wel geene aanfpraak
maken. De lijst der drukfouten kon nog wel met enkele
vermeerderd worden. Overigens verwijzen wij, bij gebrek
aan ruimte, onze Lezers naar de Voorrede der Redactie, en
wenfchen den nieuwgeborenen gunfiige opname in, en ook
buiten, zijne belangrijke provincie.
-
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Fabelen en Gedichten voor Kinderen. Met Platen. Te Groningen, bij W. van Boekeren. In kl. 8vo. f : - 90.

O

nder de menigvuldige kinderboekjes van allerlei aard, die
er bijna dagelijks uitkomen, verdient dit lieve boekje voor
jonge kinderen eerie eervolle plaats. Het is eene vertaling
uit het Duitsch , maar met veel fmaak bewerkt , en gekenmerkt door eene naïveteit , die den regten kindertoon heeft
gevat. Gedichtjes voor kinderen behooren zeker onder de
moeijelijkile pogingen, om voor de jeugd te fchrijven, en de
in vergelijking geringe voorraad van goede flukjes levert daarvan het bewijs op. Naast dezen voorraad mag ook dit lieve,
met bevallige plaatjes voorziene boekje gefteld worden , en
zal zeker aan vele kleinen aangename en nuttige oogenblikken bezorgen. De kleine fabelen (offchoon misfchien deze
naam niet geheel juist is) 'geven aan ouders en opvoeders
gelegenheid tot menige nuttige les, die voor den kinderlijken
leeftijd berekend is ; terwijl de godsdienilige gedichtjes , die
wij aan het hot vinden, eenen regt goeden, eenvoudigen
geest ademen,
Wij durven den Vertaler gerustelijk aanmoedigen, om ook
het overige gedeelte van het Duitfche werkje aldus over te
brengen. Hij doet daarmede een nuttig werk, en is blijkbaar voor deze taak uitmuntend gefchikt. Lene enkele aan_
merking kunnen wij ni& terughouden: hier en daar vonden
wij wel eens een' regel , waarin de klemtoon der woorden
niet goed valt en de lezing daardoor moeijelijk wordt. Zoo
ergens, dan moet dit in dergelijke ítukjes voor kinderen,
ftukjes, die door hen zullen worden van buiten geleerd,
worden vermeden. Ook in het werktuigelijke der kunst ver
dezelve de hoogiie zorgvuldigheid, en ook daarom is-eifchn
de taak van Kinderdichter alles behalve gemakkelijk. Dat de
Vertaler van dit boekje daarvoor berekend is, mogen deze
weinige regels bewijzen, hier als eene kleine proeve gegeven, uit een gedichtje, getiteld: Was heb ik al!
Dit handje is één, dat handje is twee;
Daar krijg en doe ik alles meê.
Vijf vingers hier, vijf vingers daar,
Dat zijn tien vingers met elkaar:
Nu fpeel ik nog ; maar ben ik groot ,
Dan win ik met mijn handen 't brood.
Een hartje tikt hier in mijn zij' ,
Dat klopt zoo vergenoegd en blij
't Mint vaderlief en moeder zeer,,
Maar bovenal den Lieven Heer ;
Want, o, Die doet mij zoo veel goed,
Dat ik Hem wel beminnen moet.

BOEKBESCHOUWING.
herhandelingen en Leerredenen over de Openbaring van
den fipostel JOANNES, door P. J. LAAN, rUS-

tend Predikant bij de Herv. Gem. te JImersfoort.
Ilde Deel. Te Utrecht , bij J. G. van Terveen en
Zoon. 1834. In gr. 8vo. XIV en 622 bl. f 5-:
Refultaat van veeljarig onderzoek naar het onderwerp
der Openbaring van j o A N N E S. Te Kampen, bij
K. van Hulst. 1835. In gr. 8vo. IX en 110 bl.
f 1-25.

ij voegen deze beide werken bij elkander, omdat zij
W
over hetzelfde onderwerp handelen, en het tweede, zonder zamenvoegiag met het werk van den Heer L A A N,
te klein van omvang is , om meer dan eene eenvoudige
aankondiging in dit Tijdfchrift te kunnen erlangen.
In het elfde Hoofd{luk handelt L A A N, en hiermede
vangt dit Deel aan, over de zaken, die aa^igeduid worden
door de zes zegelen , ervat in het zesde Hoofdfluk van
J 0 A N N E S' Openbaring, en wel in twee Afdeelingen ,
bevattende de eerfte eene verklaring der vier eerlle zege
zijnde de vier zinnebeeldige ruiters , en de tweede-len,
het vijfde en zesde zegel. Uit het eerjie Deel , Hoofdít.
6, weten wij reeds , dat L A A N daardoor afgebeeld acht
de vervolgingen der Kerk , gedurende het tijdvak , dat
met Keizer c 0 N s T A N T 1 N U s in het begin der vierde
eeuw eindigt. Door den eerften ruiter in vs. 2 verftaat
hij een algemeen tafereel van de overwinningen der Christelijke Godsdienst gedurende dit tijdperk , zoo in uiterlijken voorfpoed , als füelle uitbreiding en zedelijken invloed. De tweede ruiter, vs. 4, is bij hein de bloedige
vervolgingen der Christenen gedurende de eeríle anderhalve eeuw. De derde , vs. 6 , de honger en het gebrek ,
BOEKBESCH .
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dat de Christenen omfreeks het jaar 250 zouden moeten
lijden; terwijl hij de laatfte, hevige vervolgingen, die
de Christenen in het einde der derde en het begin der
vierde eeuw onder D F, C I U S en vervolgens te verduren
hadden, door den vierden ruiter, vs. 8, aangeduid acht.
Het vijfde en zesde zegel rekent L A A N toepasfelijk op
de martelaren , die den wreediten dood voor het Evangelie hadden willen flerven ; op de wroegingen en onheilen hunner laatíle verdrukkers , en op de omwenteling,
ten gevolge van welke Keizer It 0 N S T A N T I J N den
troon beklom, en, door zijne aanneming en openlijke
erkenning van het Christendom, hetzelve tot Godsdienst
van den Staat verhief.
Aanmerkelijk loopt dit gevoelen uiteen met dat van den
Schrijver van het Refultaat , die een algemeen overzigt
van de lotgevallen des Christendoms meent te vinden tot
op het keerpunt van den ondergang der Roomfche Priesterregering, die in het laatfle gedeelte des Boeks uitvoe.
riger befchreven wordt. „ Het ecrfle beeld , vertoonen„ de een' krijgsheld , op een wit paard gezeten , met
„ een' boog gewapend, en aan wien eene kroon gegeven
wordt, is het zinnebeeld der overwinning, die het
„ Christendom op het heidendom behalen zou. De twee„ de , een vuurrood paard, aan welks ruiter magi ge„ geven werd, om den vrede op aarde te verhoren, zoo„ dat de een den anderen dooden zou, vertoont ons zin
-„nebldigvrhnefcuigdChrs„ tenkerk, waardoor de verbittering zoo hoog zou (lij„ gen, dat Christenen de een den anderen niet alleen
verdrukken en vervolgen, maar ook elkanders bloed
vergieten zouden. Bloedige oorlogen zelfs zouden om
„ de Godsdienstleer gevoerd worden. Het derde zinne„ beeld, vertoonende een' man met eene weegfchaal, zit„ tende op een zwart paard, fchijnt mij toe het beste
„ verklaard te kunnen worden van de onthouding der
„ zielenfpjs (de kennis van de Evangelieleer) , die in
„ zeker tijdvak der Kerk aan de menfchen als voor geld
„ toegewogen zou worden , enz. Het vierde zinnebeeld ,
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„ een vaal paard, waarop de dood gezeten was, ver„ gezeld van een heer van /chimmen de magt hebbende
„ om allerlei onheilen over het menschdom te brengen,
„ vertoont ons blijkbaar de plagen , die de bedorven
„ Christenwereld zouden treffen, en die Hoofdfluk 8 en 9
„ in bijzonderheden voorgefleld worden. Na de opening
„ van het vijfde zegel Ziet j o A N N E S in het tafereel ,
„ dat hem daar vertoond werd, de zielen dergenen ,
„ die om het woord van God en liet getuigenis , dat
„ hun was toevertrouwd geweest , gedood waren." De
Schrijver meent , dat dit overzigt , offchoon algemeen ,
echter bijzonder van toepasfing is op de Latijnfche of
Westerfche Kerk onder de opperheerfchappij des Bis
Rome.
-fchopsvan
Offchoon de Eerw. L A A N, met Wien wij ons vooral zullen bezig houden, poogt, zijn gevoelen door vele
bewijsgronden te Raven , en het fpreekt wel van zelf,
dat wij nu beter , dan door het in het eerfle Deel voor
gezegde, in ftaat gefield zijn, om hetzelve te-lopig
beoordeelen, kunnen wij niet zeggen, door 's mans redeneringen overtuigd te zijn. Eene opzettelijke vergelijking met het andere hoofdgevoelen, door VA N D E R
P A L M voorgeftaan , heeft, wij moeten het openhartig
erkennen, de fchaal ten voordeele van het laatfte doen
overflaan ; en wij zijn , behoudens alle achting voor onzen geleerden en vernuftigen Schrijver,, van gedachte ,
dat het natuurlijker is , aan de verwoesting van den
Joodfchen Staat door de Romeinen te denken.
Ree. zegt met opzet : natuurlijker; want het is niet
te ontkennen ij dat de loop der gebeurtenisfen in het ge
L A A N veel meer gezocht moet worden ,-voelna
dan in het andere. Wij moeten daarvan een enkel woord
zeggen. Denkt men met den Schrijver aan de vervolgingen der Christenen, dan is het duidelijk, dat de eerfte
ruiter niet zonder gedwongenheid verklaard kan worden
van den uit- en inwendigen voorfpoed der Christelijke
Kerk in dit tijdvak, daar deze dan door het geheele tijdperk heen moet verflaan worden , en het niet zeer een Q `'
,
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voudig is , het eerfle zegel over de volle drie eeuwen
heen uit te breiden, en de overige van afzonderlijke, opvolgende gebeurtenisfen te verftaan. Ook is het onder
vervolgingen der Chris--fcheidtusnvrle
tenen niet zoo in het oog loopend groot, om aan eene
afbeelding derzelven in verfchillende zegelen of tafereelen te denken , vooral indien de voorfpoed der Christelijke Kerk onder dat alles door é ne enkele vertooning
was afgebeeld. Ook moet men niet uit het oog verliezen, dat volgens L A A N de zegelen betrekking hebben
op de lotgevallen der Kerk 5 en wij kunnen geenszins
inzien, dat de rampen van honger en pest juist de Christenen als zoodanig troffen. Immers , ook naar de redenering van den Schrijver, waren het zware bezoekingen,
in welke ook hunne heidenfche tijdgenooten overvloedig
deelden , en die dus in waarheid meer te befchouwen
zijn als rampen, aan de omftandigheden der tijden toe
te fchrijven, dan bepaaldelijk aan het geloof, hetwelk de
Christenen aankleefden. Hier komt bid, dat hetgeen door
het zesde zegel dan zou worden aangeduid, in geenen
deele op de Christenen betrekking heeft , maar op hunne
vervolgers ; want het is wel waar,, dat liet verduisteren
der zon en dergelijke zaken in den Bijbel meermalen omwentelingen voorfiellen , maar nimmer, zoover wij weten , luisterrijke overwinningen , hoedanige de fchokken
van den Romeinfchen Staat , gedurende het begin van
1{ 0 N S T A N T JJ N'S leeftijd , toch in betrekking toi de
Christenen zouden moeten wezen. En, hetgeen bij ons
boven alles , geldt , er is eene te treffende overeenkomst
tusfchen hetgeen door j E z u s zelven, Matth. XXIV :
6-8 en elders , ook in dezelfde orde van opvolging
wordt voorfpeld , en duidelijk en boven alle bedenking
op de vreefelijke omkeering van den Joodfchen Staat betrekking heeft, en hetgeen door de zes eerfte zegelen
wordt aangeduid, om daar en hier niet aan hetzelfde
te denken.. Men kan dit in de bijzonderheden bij VA N
D E R P A L ai nazien ; het beflek van onze beoordeeling
gedoogt niet het te herhalen , of bij vergelijking met de
•
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gefchiedenis aan te wijzen. En dit is dan ook liet voorname , dat wij tegen de uitlegging van het Refultaat
hebben, hetwelk ook hier en overal meer fielt , dan bewijst. Bij ons althans kunnen uitdrukkingen , als : het
is kennelijk , duideli k bl jkt enz. in geenen deele voor
bewijzen gelden. L A A N zal ons misfchien tegenvoeren, dat in dit geval door deze zegelen gebeurtenisfen
zouden worden aangeduid, die, naar zijne onderllelling
van den tijd der vervaardiging van dit Boek, (D. I.
Hoofdit. 2) reeds . hadden plaats gehad; maar wij zien
op onzè beurt niet in , waarom voorvallen, van eenen
zoo grooten en gewigtigen invloed op de Christelijke
Kerk, niet zouden kunnen zijn afgebeeld in tafereelen,
die , hoe men ze ook verklare , altijd als eene inleiding
tot de volgende zijn aan te merken. Waarlijk , wij herhalen het , omdat het een der voornaamíle gronden onzer overtuiging is , de overeenkomst met de voorfpelling
van j E z u s is al te treffend , om die zoo geheel voorbij te zien, als onze Schrijver doet, die het meeste,
daartoe dienende , ftilzwijgend voorbijgaat. Behoudens
alle achting — Ree. voelt zich gedrongen het te herhalen -- voor den geleerden Schrijver,, - vreest hij toch,
dat ingenomenheid met zijne uitlegging hem te ver heeft
doen gaan met bl. 127 te zeggen, dat de aard der drie
eerfte eeuwen des Christendoms en de voorhelling der zege
als twee droppelen waters, aan elkander gelijk zijn.-len,
Het zevende Hoofdfluk houden beiden voor een tafereel van de verheerlijking der bloedgetuigen in den heinel. Maar hetgeen L A A N van andere Schriftverklaarders onderfcheidt, is, dat hij aan twee verfchillende gezigten denkt, van welke het eene , vs. 1-8, tot de
,aarde , het tweede, vs. 9-17, tot den hemel behoort.
Bij de 144000 verzegelden uit alle gefachten Israëls denken beiden niet zoo zeer bij uitfluiting aan Christenen
uit de Joden , maar aan belijders van het Evangelie in
het algemeen , omdat „ volgens de leer van het N. V.
„ degenen , die in c H R i S T U s gelooven, als het ware
„ zaad van A B R A H A m , als het echte nakroost van

234

r.

J. r,AA:v

„ Israël worden aangemerkt" (L A A N). „ Gelijk de
„ Christelijke Godsdienstinrigting in de plaats der oude
„ Mozaifche, onder Israël, gekomen is, zoo moet men
„ ook de Gemeente der belijders van J. C., of de Chris„ tenkerk in 't algemeen, als de plaats van het oude Is.
raél in de wereld bekleedende, aanmerken" (Reful.
laat). De eerfle meent in de beelden en uitdrukkingen
in dit Hoofdituk toefpelingen te vinden op den Israëlitifchen Priesteriland. Dit is dan ook niet te ontkennen;
maar vreemd dunkt liet ons, dat hij het overfchaduwen,
vs. 15, houdt voor een zinnebeeld , ontleend uit den
Tempel , toen , bij deszelfs inwijding , eene wolk van
Gods heerlijkheid uit het binnenfie Heiligdom het ge
gebouw vervulde. Ex "vw(7Ft Fes' xv-rovs Raat er in-hel
het Grieksch ; dus eigenlijk : bedekt als met eene tent.
Wij denken hier en bij de andere toefpelingen in dit gezigt , met VAN DER PALM, liever aan het Loof
-hutenfs.
In het dertiende Hoofdftuk handelt L A A N, weder in
twee Afdeelingen, over de beteekenis der zes Bazuinen,
vervat in het VIII en IX Hoofd/luk der Openbaring.
Uit 's mans eerfle Deel (bladz. 165 volg.) weet men
reeds , en wij hebben het in onze Recenfie van dat
Deel (*) reeds met een enkel woord gezegd, dat , naar
zijne meening, door deze Bazuinen worden voorgef'teld
de voornaamfte lotgevallen van j E z u s' Kerk over het
algemeen, in de zoogenoemde middeleeuwen. De letterlijke zin der eerfle wordt alzoo door hem uitgelegd,
dat „ j z z u s' Kerk, die alleen door vrede en liefde
„ bloeijen kan, ter prooije der verdeeldheid en twist,
„ dermate gefteld zou worden , dat het vele menfchen„ levens zou kosten." De vervulling dier voorfpelling
zoekt hij in de twisten met de Donatisten, 1lrianen,
Apollinaristen, Nestorianen, Eutychianen, Pelagianen
enz. De tweede Bazuin verklaart hij „ van de inílor
„ ting van een der magtigfte Rijken , van de verbran„ ding en ondergang van deszelfs Hoofdftad , en van de
(*) Letteroef. 1832. Boekbete,':. bladz. 610.

VERHANDELINGEN , ENZ.

235

„ ijfelijke blocdílortingen, die daarmede gepaard gingen,
„ of die daarvan het gevolg waren ," en hij acht zoodanig eene gebeurtenis der vermelding in j o A N N $ s'
profetif lie gezigteu waardig, daar deze ramp ook duizende Christenen heeft doen fneven , en van de gewigtigfle gevolgen geweest is voor derzelver kerkelijk beflaan
en lotgevallen gedurende vele eeuwen. Het zijn dan de
verwoestingen van Rome door A L A R 1 K, G £ N S E R I R
en o D 0 A C E R, de ondergang alzoo van het Westerfche
Keizerrijk , welke de Schrijver hier voorfpeld acht. De
derde Bazuin verbeeldt weder de twisten en verdeeldheden in de Christelijke Kerk. „ Wanneer wij deze derde
Bazuin met dc cerfe vergelijken , zoo zien wij wel ,
„ dat beide in zekeren zin ons dezelfde zaken voorllel„ len , doch wij ontdekken ook tusfchen beiden een groot
onderfcheid. De eerfle befchrijft ons meer de bitterhe„ den der verfchillen onder de Christenen en derzelver
bloedige gevolgen. De derde de vergiftiging van hunne
„ leer door de dwalingen, die voornamelijk zoo veel ver„ fchil en onrust te weeg bragten. Ja de derde Bazuin
„ voert ons nog dieper in de middeleeuwen, dan de
eerlie had gedaan, en fielt ons den flaat der leer voor,
tot de tijden der Kerkhervorming toe." De vierde
heeft betrekking op de diepe onwetendheid der middel
vijfde voorfpelt de verfchijning van MA--euwn.D
ROME D en de oorlogen des Sarracenen. Eene foortgelijke beduidenis heeft de zesde , in welke L A A N de
vier Engelen toepasfelijk maakt op de Sarracenen, Perzen, Mogollen en Turken, inzonderheid wegens derzelver afkomst van den omtrek des Euphraats. Zie Openb.
IX : 14 ; eene verklaring, die, onzes inziens, van vergezochtheid naauwelijks is vrij te pleiten.
Men kan aan deze ganfche ontwikkeling noch vernuft,
noch diepe gefchiedkennis ontzeggen; maar of daarom de
verklaring van den kundigen man nog wel boven alle bedenking zij, zal menigeen betwijfelen. De Schrijver van het
Rejultaat wijkt over het algemeen hier van L A A N niet
verre af. Dat VAN DER PALM van geheel andere
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gedachten is, en ook dit gedeelte der Openbaring verklaart van de rampen en iijfelijkheden, die de verwoesting
van Jeruzalem en de omkeering van den Joodfchen Staat
voorafgingen en vergezelden , kan men in 's mans Bij
nazien. De gedachten van s 2 I LE R, HE S S,-belvrtaing
DE HAAS, HERINGA, KLINKENBERG en
anderen worden door L A A N, zoo hier, als in het eerfie
Deel, opgegeven. Rec. wil gaarne erkennen, hierover
met mindere zekerheid te durven fpreken , dan over de
zegelen , maar merkt ten aanzien van dit gedeelte des
arbeids van den Eerw. L A A N in het algemeen het volgende aan:
[Vooreerst hebben wij in dit Hoofdftuk bevestigd gevonden eene opmerking, door eenen onzer medebeoordeelaars van het eer/le Deel dezes werks gemaakt, en
met welke wij volkomen inftemmen , dat L A A N te veel
uit het oog heeft verloren den regel : a posfe ad esfe non
datur conclufio. Het is niet genoeg, met de gefchiedenis in de hand aan te wijzen , dat het eene of andere
tafereel der Openbaring met gefchiedkundige daadzaken
zoo vele overeenkomst hebbe, dat het laatfle door het
eer[le kan voorfpeld zijn ; maar men dient ook te bewijzen , dat het zinnebeeldige tafereel niet voegelijk op iets
anders kan worden toegepast ; en onze Schrijver zelf zal
toch de gevoltrekking niet laten gelden : „ De vier En„ gelen kunnen de Sarracenen enz. beteekenen; derhalve
„ moeten wij daaraan denken." Hetgeen L A A N in zijn
eer/le Deel in het algemeen gezegd heeft, fchijnt ons niet
genoegzaam, om daarop hoofdzakelijk en ohne rückficht
(zouden de Duitfchers zeggen) op anderer gevoelen zijn
betoog te bouwen.
Vervolgens merken wij aan , dat de geheele houding
(wij weten geen beter woord te kiezen) van de gezigten,
Openb. VIII en IX verhaald, ons voorkomt , meer te
leiden tot de gedachte aan rampen en onheilen , welke
aan de vijanden van het - Christendom zouden overkomen; eene gedachte, die door IX : 20, 21 zeer fchijnt
bevestigd te worden ; terwijl LA A N, blijkens de opgave
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van zijne verklaring , meer aan rampen wil gedacht heb
Christenen zouden zijn overgekomen.
-ben,di
de
opgave
Eindelijk kunnen wij niet ontveinzen , dat
van den zin van fommige der aan J OANNE S na het
verklaren der Bazuinen vertoonde gezigten ons minder natuurlijk voorkomt, en , vreezen wij , een gevolg is van
vooraf opgevatte denkbeelden aangaande de beteekenis bij
den Schrijver, gelijk dan ook op den zin, waarin vele
der hier voorkomende beelden bij de oude Profeten gebruikt worden , misfchien te weinig acht wordt gegeven ;
hoezeer LAAN het later , b. v. Openb. X met Ezech. lI
en XI: 11 met Ezech. XXXVII: 1-10 vergelijkende,
teregt doet. Bij de tweede Bazuin is het niet onnatuurlijk, te denken aan de verwoesting eener magtige heer
maar wij vinden het gepaster, b. v. bij de-fchapij;
eerde Bazuin, te denken aan natuur- en oorlogsrampen,
dan aan inwendige verdeeldheden in de Christelijke Kerk,
in aanmerking genomen de beelden, ook elders in de
H. S. voorhanden , van hagel , vuur en bloedregen. Zoo
is het ook hoogst merkwaardig, dat de dichterlijke be.fchrijving van een heirleger van fprinkhanen bij j o ë L
leidt tot de bekende voorfpelling, door den Apostel P ET R U S op den Pinkílerdag aangehaald , en die toch meer
dan waarlchijnlijk op de verwoesting van den Joodfchen
Staat betrekking heeft ; terwijl ook na de eerfie Bazuin
de oorlogsverwoestingen onder datzelfde beeld van fprinkhanen voorkoi'nen. Wij , die eerst door het werk van
den Heer L A A N aanleiding verkregen hebben , om ons
meer opzettelijk met het Openbaringsboek bezig te houden , wagen het niet , bellisfend te fpreken tegen eenen
man , als de Eerw. L A A N, in jaren en kundigheden
verre boven ons, en die, blijkens de Voorrede voor
zijn eerfie Deel , meer dan twintig jaren aan het laatfle
Bijbelboek gewerkt heeft , evenmin als tegen iemand, die
het refultaat van zijn veeljarig onderzoek aanbiedt; maar
meenen toch de algemeene opmerkingen , die wij onder
het lezen en befliideren maakten , te mogen , en als Re-
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cenfent te moeten in het midden brengen. De Lezer kieze
tusfchen de vele gevoelens !
(Het vervolg en Jlot hierna.)

De Oorbiecht der Roomsch Katholiken befchouwd, door
C. H. H E L S E N, Abt te Brusfel. Te Zutphen, bij
W. J. Thieme. 1835. In kl. 8vo. 212 bl. f 1 - 50.

M

en leert uit dit werkje den Abt ft E r, s a N, í}ichter der Bèlgisch-Katholijke Kerk , als een onderzoeklievend en vrijmoedig Godgeleerde kennen. Openlijk heeft
hij met de zijnen zich van de Roomschgezinden afgezonderd; en alzoo is de Belgisch-Katholijke Kerk, even als
in Frankrijk , onder een ander Opperhoofd, de FranschKatholijke Kerk, die wel van de Gallikaanfche Kerk
moet onderfcheiden worden, ont{'taan. Die zich affcheurende Katholijken benoemen zich echter met dien titel,
omdat zij , fchoon zich vrij verklarende van het Paufelijk Oppergezag, en fchoon zelfs de befluiten der Kerkvergaderingen niet beflisfend latende gelden , ja fchoon
zij inzonderheid de Trentfche geloofsregelen in vele opzigten tegenfpreken, desniettegenftaande, !behalve den Bijbel , ook de Overlevering aannemen , en dus in zoo ver
Katholijk zijn , zonder evenwel den Bijbel en de Overleveringen alzoo op te vatten als de Roomschgezinden .
of al de Overleveringen , die door dezen worden erkend,
voor echt aan te nemen. De zucht, om zoo veel mogelijk het zoogenaamde Catholicisme getrouw te blijven,
en de natuurlijke gehechtheid aan geloofsbegrippen en
vormen van eerdienst , die zij van de vroegfte jeugd hebben leeren eerbiedigen, oefenen echter onmiskenbare blijken van invloed uit op hunne wijze van befchouwing der
vereischten van eer- en leerdienst ; en dus zijn de 'Franschen de Belgisch-Katholijken in dat alles nog aanmerkelijk
van de Protestanten onderfcheiden. Dit is ook uit dit
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werkje van den Abt H E L s E N te befpeuren. Hij
erkent b. v. het onbijbelfche en het bij de eer[Ie
Christenen onbekende van het woord fakrament; echter behoudt hij dit , even gelijk de Lutherfchen en Hervormden in hunne formulieren van eenigheid en liturgifche fchriften. Hij neemt de Oorbiecht, en de Inzegening des IHuwelijks , of zoogenaamde kerkelijke trouw,
niet onder het getal der fakramenten op ; en desniettegenflaande heeft hij zijne zeven fakramenten. In plaats
der Oorbiecht fielt hij de bekeering of verbetering des
harten met boetvaardigheid en berouw; in plaats van
het fakrament des Huwelijks , waardoor de Roomschgezinden de kerkelijke plegtigheid verftaan , noemt hij het
Huwelijk zelve een fakrament. Naar ons inzien is dit
een fpelen met het woord: want door fakramenten heeft
men altijd plegtigheden aangeduid tot zinnelijke afbeelding eener bovenzinnelijke of heilige zaak. Rekent men
nu fommige dier plegtigheden overtollig, gelijk de Protestanten vijf van de zeven affchrappen , dan is het oneigenaardig, aan hetgeen geene plegtigheid is, b. v.
boetvaardigheid des harten, den naam van fakrament te
geven. Intusfchen wenfchen wij dit boeksken in veler
handen , vooral in die onzer Roomschgezinde Medechristenen , die er menigvuldige leering uit trekken kunnen ,
al ware het Hechts het bewijs der feilbaarheid niet alleen
van Pausfen , maar zelfs van geheele Kerkvergaderingen.
Handboek der bijzondere Pathologie en Therspie van
Dr. j. w. H. C O N R A D I, Hoogleeraar te Göttingen, enz. Ifien Deels ade Stuk. Te ArnEierdam ,
bij S. de Grebber. 1835. In gr Svo. 270 bl. f 2-70.
Met dit derde Iluk is het eerde deel volledig geworden. Deze derde afdeeling behandelt het leerifuk der Uitflagziekten, in 28 hoofdflukken; een belangrijk onderwerp , aan hetwelk federt eenigen tijd veel moeite en tijd
is befleed geworden , getuige de opgaaf der gefchriften
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over de uitflagziekten in het algemeen , vermeld béj den
aanvang van dit hoofdflcuk , waar wij echter al aanfionds
liet werk van R A IJ E R misfen , om van eenige minder
belangrijke niet te fpreken. De verfchillende vormen fchijnen iets uitvoeriger opgegeven te worden, dan j o s E r H
F R A N K zulks gedaan heeft , wiens verdeeling eene der
eenvoudigfte kan genoemd worden ; anderen gaan ook hier
te verre. Te regt zegt de Schrijver , bl. 543 * : „ De
„ beoefening der huidziekten is door de nieuwere ziekte„ kundigen nog moeijelijker geworden, daar zij verfchillende afwijkingen en fpelingen tot foorten gemaakt heeft ,"
enz. Welligt mogen wij ook hier belangrijke aanwin
tijd verwachten van de werkzaamheden van-ftendor
BRESCHET, ROU$SEL DE VAUZÉME, (*)

(t) GULT (J.) en anderen, welke door
derzelver ontleed- en natuurkundige nafporingen een nieuw
licht over dit weeffel zullen doen opgaan. Bij dit alge
tevens eene algemeene geneeswijze te voe--menovrzigt
gen , is overtollig, daar elke huidziekte haar te zeer wijzigt. Wij gaan derhalve terftond tot de afzonderlijke befchouwing over, welke in het tweede hoofdfluk zich met
de Pokken bezig houdt. Het moge eenigen tijd gefteld
zijn geweest , of de arbeid van SYDE N HAM, H U XH A M en S T 0 L L voor ons overtollig geworden was ,
de laatfte tijden hebben al wederom getoond , dat het
nog verre af is , dat deze affchuwelijke ziekte ten onder
gebragt zoude zijn. De vaccine heeft haar gebreideld,
maar niet verbannen. De gefchillen over den oorfprong
der pokken zullen ook door alle gefchiedkundige nafporingen (S 534) niet beflist worden. Ongaarne mist men
hier volílrekt alles, wat tot het ontleedkundige onderzoek dezer ziekte betrekking heeft. \Vel is waar deze
nafporingen werden eerst federt eenigen tijd met nadruk
voortgezet; maar den Schrijver kon het door G a NWEND T,

(*) !Innales des Sciences naturelles , 1834,
(t) De Epidermide hunana. Vratislay. 1833.
(.) J. M Ü L L ER., 4rchiv für Anat. Phyj. etc..Ïahrg. 1835.
IV. S. 399.
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D n i Nv verrigte bekend geworden zijn. Wie in ons vaderland in dit onderwerp belang mogten flehen, wijzen
wij naar de Verhandelingen van den Hoogleeraar s En A s T i A N (*) en Doctor v E J o N G t, (t). Dat andere mannen in ons vaderland, ijverig met dit onderwerp
bezig , hetwelk wij zeker meenen te weten , ons niet te
lang naar de vruchten van hun, onderzoek mogten laten
wachten! — In § 552 wordt met een woord van de
wijze van inenting , inoculatie genoemd, gefproken. (Er
is hier eene drukfeil , inocalatie , ingeflopen.) Het was
Lady MONTAGUE en niet MoitGAN, zoo als men
in een onzer vaderlandfche heelkundige werken las, welke
aan haar kind te Kon/lantinopel deze kunstbewerking liet
verrigten. -- In § 553 en volg, wordt over de koepokken
gehandeld, en derzelver beveiligende kracht tegen de kinderziekte gehandhaafd. Deze kan haar ook niet ontzegd
worden ; maar de uitzonderingen , dat zij niet ten eene.
male tegen de kinderziekte beveiligen , komen in onzen
tijd wat veel voor. Mogten de koepokken evenwel flechts
gedeeltelijk beveiligen, zij zouden fleeds een onwaardeerbaar gefchenk blijven. Door dit alles wordt echter de
bepaling der valfche pokken , gelijk de Schrijver bl. 597
opmerkt, zeer onzeker,, en de diagnostiek zal zich nog
geruimen tijd moeten oefenen , om heiliger uitkomfhen te
verkrijgen. Uit den aard der likteekens tot dien der pok
te befluiten, heeft mede zijne zwarigheden : want-ken
hoe vele likteekens komen met elkander overeen; hoe vele
wijzigingen ondergaan zij niet bij de vclrming ! De nafporingen van x E i nz verdienen echter de aandacht. ^-Bfj de behandeling der mazelen , van het roodvonk enz.
ziet men , dat zelfs ten opzigte der naamgeving onze
Wij maken hier alleen de aanmerking,-kerhidsct.
dat zuren bij den rotachtigen vorm , waarbij zich zoo
ligt bloeduitflortingen voegen, meer aangewezen fchijnen,
dan fpiesglans of kwikmiddelen. -- Onder fcharlaken-

{*} Nat. Tijdfchr. 1. 2. pl. V.
(t) Dis/. med. de Variolis quas dicunt eruentas.
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koorts wordt in het Sde H. de ziektevorm, nicer onder

den naam van roodvonk bekend, terwijl onder het roodvonk, H. 6, eene ziekte wordt befchreven , welke doorgaans voor eene wijziging van het roodvonk gehouden
wordt. Wat den eigenaardigen reuk betreft , door HE i M
aangenomen , door den Schrijver ontkend , het is moeijelijk hierover iets beflisfends te zeggen; bij hevig roodvonk kan echter de uitwafeming zoo fcherp worden ,
dat zij mond en keelholte , de oppervlakte der flijmvlie
tot ontleking toe prikkelen kan. Of het begieten-zen
met koud water in ons land aanprijzing verdiene, is roede
een moeijelijk vraagthuk ; de vlugge finetfiof dezer ziekte
fchijnt meer eerie gematigde warmte te vereifchen ; bij afnervende huid zullen laauwe baden flellig gunfliger, met
chlorine gemengd opwekkender werken. Niet zelden gaat
het roodvonk met den in het 7de H. befchrevenen gierst uitflag gepaard ; iets , hetwelk reeds door S T 0 L L werd
waargenomen. Met verwondering zal men in het hoofd1 uk der blutsvlekken geen gewag gemaakt vinden van
de naar W E R L H 0 F genoemde ziekte. Na de roos en
fpruw behandeld te hebben , gaat de Schrijver tot de
fchurft en andere vormen van meer langdurigen aard
over. Onder de werken over de J ruw had de arbeid uit
de laatste dagen van T H U s s t N K door den Vertaler
kunnen vermeld worden. — Wij zullen .omtrent alle deze
huidziekten van H. 13 tot het einde in geene bijzonderheden treden. Gelukkig zijn vele dezer gebreken hier
te lande Hechts bij naam bekend. Het fchijnt , dat de
Schrijver ze mede alle niet bij ondervinding kent. Omtrent deze , gelijk in het algemeen , fchijnt hij de beste
bronnen geraadpleegd te hebben. Ondanks allen arbeid
van zoo vele verdienftelijke mannen , heerscht in dit gedeelte der ziektekunde nog veel onzekerheid en ook duisterheid. Soms fchijnt het, of de nafporingen omtrent de
huidziekten meer ílrekken om de verwarring grooter te
maken, dan die te beperken. Niets kan echter wisfelvalliger geacht worden , dan de vorm van vele huidziekten ,
voor zoo vele wijzigingen vatbaar. Men denke maar
eens aan de gewijzigde kinderziekte !
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Dit gedeelte is vooral niet minder aanbevelenswaardig dan de voorgaande. Zij twijfelen niet, of Ver
Uitgever ondervinden toereikende aanmoediging-talern
tot voortzetting van dezen arbeid.

De eer van WAGENAAR , als Historiefchrwer , en
die van JACOBA VAN BEIJEREN, tegen Mr.
W. B I L D E R D IJ ti, in z ijne Gefchiedenis des Va
verdedigd door Di A T T H IJ S S I E G E N--der/an:,
Te
Haarlem, bij V. Loosjes. 1835. In gr.
Ic.
I:,E E
8vo. Ik' en 173 bl. f 1- 6Q.

G

edurende eene halve Eeuw werd W A G E N A A R als
de wisfe vraagbaak der Gefchiedenis en tevens als het
voorbeeld van den gefchiedkundigen ftijl befchouwd. Eene
in ons klein land voorbeeldelooze deelneming maakte ver
uitgaven zijner Vadcrlandfche Historie nood--fcheidn
zakelijk, en zoo wel de masfa onzer Landgenooten, als
bijzonder de fchranderfte en geleerdile mannen vereenigden zich in zijnen hoogen lof. K L U I T , voorzeker de
diepfle kenner onzer Gefchiedenis , verklaarde , dat WAG E N A A R, door zijn fierlijk doorloopend verhaal daarvan, zich de goedkeuring aller geleerden en eenen onflerfelijken naam verworven had (*) ; en VA N W u N, die
met regt naast K L U I T mag gefield worden , noemde
hem „ den treflijken Historiefchrijver, een man van
„ diepe kunde, helder begrip en juist oordeel." (f)
Niet zoo gunifig dacht wijlen de Heer B I L D E RD Ij x over W A G E N A A R, wien hij , op onderfchei(•) Bist. Crit. in Praef.: Perpetuo elegantigwe Commenta.
rio, univerfamtt Patriae historiam contexult et ita fcrip/t
ut omnium doctorum ftiffragium , et immortale inde nomen
abfiulerit.

(t) Over de Keur van cut. Verband. IIde klasfe Intt.
I. bl. 112.
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dene plaatfen zijner Gefchiedenis, betitelt als een domkop , een ezel , een zot , een kwaadaartigen rekel , een
Amflerdamfchen bulhond, een kasfiers of Commis Tonairs

ziel, een kantoorjongen,, een Godslasteraar, een ver
onzer 1/orflen , als van-valfcherdGins,zo
den gezegenden Heiland , enz. enz.
In het algemeen behoefde noch het gezond verfland
noch het godsdienflig karakter van W A G E N A A R eenige
verdediging tegen zulke kinderachtige , en alleen voor
hem, die dezelve uitilootte, vernederende, fcheldwoorden. Beide zijn door tijdgenoot en nakomeling erkend,
door de meest bevoegde beoordeelaars gehuldigd, en door
niemand aangevallen , behalve alleen door eenen B 1 LD E R D Ij K, die zoo velen onzer beroemde mannen , liieraden onzer Natie , de kroon van het hoofd tracht te
rukken, en die zelfs, in het VIIde Deel zijner Gefchiedenis bl. 79 en 80, het niet zoo geheel ongerijmd
vindt, om de regering van dmflerdam (in 1584) verdacht te houden van MEDEPLIGTIGHEID AAN DEN DIOORD
VAN WILLEM DEN I DOOR BALTHAZAR GER A R D s ! ! offchoon hij , na vele gronden voor het niet
zoo ongerijmde dier verdenking te hebben bijgebragt ,
er zelf achter voegt: Maar dit alles bew ijst niets !
Doch in de bijzonderheden was eene verdediging van
WAGENAAR niet overtollig. \V A GE NAAR toch
kan, en zal ook wel, als feilbaar mensch , hier en daar
mis gehad hebben, evenzeer als alle zijne voorgangers, van
I-I E R o D o T u s af, en zijne navolgers, tot B I L D E RD Ij K toe. Eene reeks van vermeende misílagen wordt
dan ook in B I L D E R D ij K's Gefchiedenis ten breedfle
uitgemeten ; en het gezag van dit uitmuntend fieraad des
Nederlandfchen Zangbergs is ook in het gefchiedkundige
bij velen nog zoo groot, dat ligtelijk deze en gene alle
de befchuldigingen, tegen w A G E N A A R ingebragt, voor
goede munt zoude kunnen opnemen , en ongevoelig in
het denkbeeld komen, dat W A G E N A A R wezenlijk een
armhartig Gefchiedfchrijver is , die op elke bladzijde van
zijn werk jammerlijk heeft misgetast.,
,
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Te regt dus heeft de Hoogleeraar s I E G E N B E E K
het der moeite waardig geacht, om eens ílukswijze na
te gaan , waarin dan toch die fchromelijke be'Nes , die
kwaadaardige 4ireken , die godslasterlijke aanmerkingen
van w A G E N A A R beflaan konden , en vooral om eens
gezet te onderzoeken, of WA G E N A AR overal wel datgene
gefchreven heeft, wat B t L D E R D IJK hem in den mond
legt. Het aangekondigde werkje bevat de Ilotfom van
dit onderzoek , voor zoo veel de zes eerfile deélen
van B I L D E P. D IJ K'S Gefchiedenis betreft. Deze flotfom
komt ongeveer op het volgende neder. Hier en daar
heeft WA G E N A A R gedwaald , of zich ten minfle onnaauwkeurig uitgedrukt. Zijne dwalingen betreffen echter
meestal punten van ondergefchikt belang. Soms kan men
hein die misflagen niet of naauwelijks tot verwijt aanreke.
nen. Hij toch miste eene reeks van belangrijke ffukken ,
welke eerst later in het licht verfchenen zijn. In alles ,
't welk dc regten onzer vroegere Graven en onze toenmalige Regeringswijze betreft , miste hij dat helder licht,
't welk, eerst vele jaren na zijnen dood, door KL U IT,
in zijne Historia Critica, en in zijne Gefchiedenis der
Hollandfehe Staatsregering , ontiloken is. Nooit verdienen echter zijne misfagen dien verbazenden ophef,
dien B i L D E x D K er telkens van gemaakt heeft. De
befchuldiging, dat W A G E N A A R, als eerfle Klerk ter
Secretarij , zijne Gefchiedenis onder den invloed der Amfierdamfche I,urge^neesters fchreef, , wordt daardoor wederlegd , dat in 1759 de twee laatfle Dee/en zijner Vaderlandfche Gefchiedenis in het licht verfchenen , terwijl
hij eerst in 1760 den post van eeralen Klerk ter Secretarij verkreeg. (Zie zijn Leven , door H U I S I N G A
B A K K E R, bl. 62, 66). In de meeste gevallen mag men
het zeer twijfelachtig freuen, of wel WA GE N A A R, en of
niet veeleer B t L D E R D IJ K in dwaling verkeert. In fommige gevallen is B I L D E R D IJ K blijkbaar op het dwaal
geweest ; en meer dan eens heeft WAGENAAR-fpor
gezegd
datgene , wat B 1 L D E R D ,U K goedvindt
niet
mond
te leggen. (Zie b. v. bl. 77 en 113.)
hem in den
aosxsEscx. 1836. No. G.
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De Hoogleeraar S I E G £ N B E E K heeft niet hier en
daar eenen enkelen uitval van B I L D E R D IJ K, die het
gemakkelijkst te wederleggen was , uitgekipt ; hij heeft
alle de berispingen van B I L D E R D Ij K, zonder uitzondering , niet bedaarden ernst onderzocht , getoetst aan
hetgene W A G E N A A R gezegd heeft, toegegeven, waar
hij vermeende, dat BILDE R D IJ K in den grond der
zaak gelijk had, en W A G E N A A K'S eer krachtig ge
waar hij hem onverdiend achtte aangevallen.-handf,
Niet minder lezenswaardig is het tweede gedeelte van
dit werkje, zijnde eene Voorlezing, waarin de eer van
JACOBA VAN BEIJEREN tegen de aantijgingen van
B I L D E R D IJ K verdedigd wordt. Men weet , dat B I LD E R D IJ K , in het IVde Deel zijner Gefchiedenis, deze
ongelukkige Vorftin, die tot nog toe een voorwerp van
medelijden en beklag bij de nakomelingfchap geweest is,
voorftelt als eene ivulpfche vrouw van eene overmatige
hitte van gefiel, met één woord (om de vuilfle en geIneenfle bijnamen niet op te halen) als eene lichtekooi ,
en daarbij (zoo als B I L D E R D IJ K zich almede uit
als eene glimme en doortrapte feeks. De Hoog--drukt)
leeraar S I E G E N B E E K toont in zijne Voorlezing zeer
goed aan , dat deze Vorftiti in de Ge/chiedenis inderdaad zóó niet voorkomt ; er_ dat geen enkel Gefchiedfchrijver heeft opgeteekend , dat zij immer van eenige
ongeoorloofde verftandhouding met een' ander', buiten
haren Echtgenoot, is verdacht gehouden. Het eenige,
zegt hij , dat men van haar vermeld vindt , is , dat zij
yrolijk van aard was : maar vrolijkheid en wulpschheid
zijn toch verre van elkander onderfcheiden. Hij noemt
daarom de befchuldiging van wulpschheid van aard ronduit lastertaal , daar zij op geenen enkelen historifchen
grond gevestigd is.
Ziet daar den hoofdinhoud van dit gefchrift , 't welk
wij echter alleen diegenen aanbevelen, die prijs ftellen op
een bedaard, en waarheidlievend onderzoek uit de alge
erkende en zuiver fle bronnen der Gefchiedenis.-men
De liefhebbers van fmaad- en fcheldwoorden , wonder,
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fpreuken , Route en gewaagde gisfingen , en onbeftemde
overleveringen van oude familien , zullen hier niets van
hunne gading aantreffen.

Disquifitio de D E DI0 S T H E N E iE Eloquenti Charactere , fcripf t J. H. S C H O L T E N, Theol. Cand. ,
Phil. Thcor. Mag., Litt. Hum. Doet. Traj. ad
Rhen. apud R. Natan. 1835. 8vo. maj. 181 pp.

O nder de groote handhavers der Griekfche letterkunde

in ons Vaderland behoort zekerlijk de Hoogleeraar VA N
x E u s n E, wiens uitnemende werken over de Sokratisch-Platonifchc Wijsbegeerte zoo in- als buitenslands
den verdienden roem genieten. Hij heeft echter niet enkel door gefchriften , maar ook, en .vel voornamelijk,
door het vormen van uitílekende leerlingen , omtrent de
letteren duurzame verdienílen verworven. Van eenen derzelven is de voor ons liggende lettervrucht , van welke
wij moeten bekennen , reeds door Duitfche letterkundige
tijdfchriften , die dezelve met hoogen lof hebben ver
te zijn voorgekomen. FJet onderwerp is eene be--meld,
fchouwing van het eigenlijke karakter der welfprekendheid van D E M 0 S T II E N E s, een uitvlocifel der Sokratisch - Plat onifche Vijsbegeerte. Men weet, dat de
Hoogleeraar dit punt reeds in zijne Initia en in zijne
Sokratifche School had aangeraakt, en de bekwame leerling heeft daaruit zekerlijk aanleiding genomen, hetzelve
nader te ontwikkelen. Dit is met groote kennis der taal
en der zaak, met finaak en oordeel gefchied. De Heer
5 C H 0 L T E N doet zijnen leermeester wezenlijk eer aan.
Wij zullen den loop der denkbeelden in deze Verhanaleling , welke zich boven de masfa der inauguréle Disfertatiën ►verre verheft , en als een geleerd gefchrift mag
gelden , kortelijk uiteenzetten , en van eenige aanmerkingen doen verzeld gaan.
Na eene hartelijke opdragt aan den Vader des Schrijvers, Predikant te Delft, handelt de inleiding over de
R2
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oordeelvellingen der oude Schrijvers , ten aanzien van de
eigenlijke geaardheid der welfprekendheid van D E DI 0 ST HEN E s. Vooral heeft men de wegfiepende kracht bewonderd , waarin deze Redenaar alle anderen overtrof.
De getuigenisfen van D I O N Y S I U S, Q U I N C T I L I AN u s, P L U T A R C H u s, de door denzelven aangehaalde PAN2ETIUS en THEQPoMPUS, en eindelijk
C I C E R 0, verklaren zich hieromtrent ftellig. Uit laatst
blijkt het nu , dat D E M O S T H E N E S een-gemldn
hoorder van P L A T 0 geweest is : dit brengt den Heer
S CHOL TEN op den weg, om den grond der echte,
overredende welfprekendheid van D E M O S T H E N E S Op
te zoeken. Hij doet dit , door eenige kenfchetfende eigenfchappen van den Redenaar te vermelden , waarvan
de voorfchriften en voorbeelden bij den Wijsgeer worden gevonden. 1. Ongemeene eenvoudigheid. De redevoe.
ringen des .eltheenfchen redenaars bieden hiervan zeer vele
voorbeelden aan , waarvan wij niet zeggen kunnen , dat
S C Ii 0 L T E N juist hier de gelukkigtlen heeft gekozen.
Zoo vinden wij er niet de minfte eenvoudigheid , maar
wel de uitdrukking der verlegenheid in , wanneer D P.MO s T H E N E s (zie hier, p. 21) in het regtsgeding over
het Gezantfchap, waarin s C H I N E s befehuldigd'was,
niet dulden wil , dat deze hem op zijne beurt befchuldige, maar hem den vorm der verdediging voorfchrijft;
iets, hetwelk hij toch in de redevoering voor de Kroon
in dienzelfden iE S C H I N E s, ' die het te zijnen aanzien
wil bewerkftelligen, hoogelijk afkeurt. Wij zullen kortelijk de eenvoudigheid van D E ➢I 0 S T H E N E S met de,
op p. 172 aangehaalde , woorden van R E I N H A R D
vermelden : „ Hoe groot was mijne verbazing , in den
„ meestberoemden Redenaar der Oudheid eenen man te
„ vinden , die , om zijn doel te bereiken en de grootfile
„ werkingen voort te brengen , nooit eene bloem der re„ dekunst, nooit een gezocht woord, nooit eene gemaakte
„ treffende fpreekwijze, allerminst poëtisch proza noodig
„ heeft, die veeleer alles, wat hij heeft voor te dragen ,
„ met de natuurlijkhle uitdrukking zegt, cFie de zaak op de
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„ meest juiste wijze aanduidt en haar op het treffendst
voorfielt." (Welk eene les voor vele Redenaars en
Schrijvers in onze dagen !) Het is dus ook niet te ver
dat D E ri 0 S T H E N Lr s , de grootfle rede-wonder,
allen , bijkans liet minst figuren en beelden-narv
heeft. Hij heeft er zeer weinige ; maar die hij heeft ,
zijn voortref Blijk , en grootendeels vergelijkingen , die
door onzen Schrijver worden bijgebragt, en met gelijk
beelden en uitdrukkingen uit P L A T O vergele--fortige
ken, welke gelijkvormigheid zekerlijk fomtijds treffend
is. Doch wanneer men de vraagswijze voordragt en de
herhaling van de krachtigfle woorden ook tot de rede
figuren rekent, dan heeft D E M o s T H E N E S-kunftige
zich daarvan zeer dikwijls bediend. Dit brengt ons tot
eene andere eigenaardigheid des Redenaars, 2. den vorm
der zamenfpraak , welke hij als 't ware niet zijne hoor
houdt, en waarin hij het voorbeeld van P L A TO-ders
blijkbaar heeft voor oogen gehad, die op deze wijze het
fchrift , meer dan gewoonlijk gefchiedt , tot een afdrukfel der fpraak heeft gemaakt. De Schrijver heeft dit uit
voorbeelden aangetoond.
-muntedi
Hiermede loopt de eerf'e Afdeeling, over den uitwen digen vorm der redevoeringen van D E M O S T H E N E S,
af,, en de Schrijver gaat tot derzelver inwendige voor
over. Ilet oogmerk , het doel van den Re--treflijkhd
denaar was altijd goed ; het was om zijner medeburgeren
heil te bevorderen, en vloeide voort uit de reinfle vader
Deze toonde zich vooral in de ftandvastige,-lendsif.
onophoudelijke tegenwerking tegen P II I L I P P U S en de
latere llfacedonifche Vorfien. Wij erkennen gaarne, dat
D E M 0 S T H E N E s innig van de goedheid zijner bedoelingen overtuigd was , en in zoo verre is alles , wat hier
verder wordt voorgedragen , waarachtig en juist ; maar
de Schrijver komt ons voor te ílellig te fpreken , wanneer hij ook de ftaatkunde van D E HI o S T H E N E S Voor
de eenig ware en goede houdt. Immers men weet ,
dat er toen twee partijen in Athene waren , de oorlogsen vredespartij, en allen , die tot de laatfte bcho^rden-,
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waren gewis geene verraders noch omgekochten. WVij
zullen hechts twee mannen , noemen , die als menfchen
even zoo veel achting verdienen als D E Zi o s T u E N E s,
en hem als redenaars nabij kwamen : I s 0 K K A T E S en
PHOCION. De laatfte, van Wien DEMOSTHENES
zelf zeide : Daar komt de bijl mijner redenen! achtte
het Itheenfiche volk niet meer gefchikt voor eene woriteling zoo als die tegen P H I L I P P U S, en heeft de
ondervinding hem niet geregtvaardigd ? de eerfte wilde
liet onweder afwenden , door P H I L I P P !J s elders bezig te houden, en hem eenen oorlog aan het hoofd der
yereenigde Grieken , als Generaal van het Bondgenoot
tegen Griekenlands erfvijand , den Koning van-fchap,
Perzië, opdragen; iets, waarop hij, als affiammeling
van HERCULES, zoo goed als de Koning van Lacedemon , zonder eenige fchade voor de Grieken , aan
kon maken. Hoe geheel anders zou misfchien-fprak
de Griekfche Gefchiedenis luiden, wanneer men dit had
ingewilligd! Maar wij moeten erkennen, dat P H I L I PP us zelf dien raadflag van I S O K R A T E S niet ernílig
behartigde. Hoe het zij , voor de flaatkunde van D EM 0 S T H E N E S , van openbaren tegenfland tegen P H IL t P P U S , was ook veel te zeggen , en zij was mis
weg, dien de Staat kon-fchiendroblgí ef
inslaan, al waren dan ook onder de andersdenkenden niet
zoo vele verraders, als hij (gelijk zoo vele driftige volks
ook in lateren tijd) daarvoor hield. Deze aan -vriend
hielden wij bij het volgende voor noodzakelijk.-merking
De Schrijver befchouwt nu namelijk achtervolens de wij
waarop D E M o S T H E N E s zijne landgenooten van-ze,
verkeerde denkbeelden zocht te genezen. Deze waren van
driederlei aard. Sommigen namelijk dachten, dat men
P H I L I P P U 8 geenen tegenfland kon bieden , en zulk
een' magtigen vijand niet kon bellrijden; anderen , dat
hij liet nadeel van Athcne niet zocht ; van den anderen
kant waren er ook zulken , (lie door ontijdige drift niet
minder , dan dc anderen door hunne lafhartigheid , het
welzijn der Republiek in gevaar ',lei den. 'fegen alle de-
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zen waren de redenen van DEMOSTHENES gerigt :
tegen de eer/ien onder anderen die beroemde plaats in
de tweede (of veeleer eerfle) Olynthifche Redevoering,
die zekerlijk in kracht en welfprekendheid naauwelijks
haars gelijken heeft , en waarin hij inderdaad eenen lateren veroveraar fchijnt af te malen ; tegen de tweeden
de Redevoering over den Cherfonnefus, of veeleer. over
E S ; (iets , waarin , wat ook onze SchrijDIOPEI THE
ver zeggen moge , het gedrag van den laatften volgens
alle denkbeelden van het regt der volken niet te verdedigen was ; terwijl de vrees van D E M O S T H E N E S,
dat P H I L I P p us niet alleen den ondergang der Demokratie , maar zelfs dien der flad begeerde, door 's mans
gedrag na den flag bij Cheronea wel gelogenflraft is ;
en nogtans heeft de welfprekendheid van DEM OS T H EN E S iets wegflepends , dat echter hier minder onderrigt,
dan op de hartstogten werkt.) Tegen de derde ver
te driftige oorlogsvrienden, was de-kerdhi, al
Redevoering voor den Vrede beflemd, waarin de Rede
,, tegen zijne doorgaande gewoonte, de handhaving-nar
van den pasgeflotenen vrede aanprees. In dit alles , in
deze zuivering der ooren , gelijk DEMOSTHENES
zich uitdrukte, volgde hij P L A T O of veeleer s OK K AT E s na , die ook de gemoederen zijner hoorders eerst
van valfche denkbeelden trachtte te ontflaan, om hun
daarna de waarheid te kunnen bijbrengen ; en daarin
overtrof ook , volgens onzen Schrijver,, D E ii 06 T H EN E s den anders zoo welfprekenden P E R I K L E S, die
nicer dadelijk op de hartstogten , gelijk D I, M 0 S T H EN E s op het verfland , werkte. (^Vij merken echter aan,
dat , wanneer dit doorgaans het geval geweest ware ,
D E MO S T H E N K s dien indruk niet op een zinnelijk volk
zou hebben gemaakt , waarvan alle Schrijvers getuigen.)
.2zE a C r1I N E s tracht zelfs door het opwekken van ve`rkeerde hartstogten , door fcherts en fpot de hoorders te
winnen ; dit laatíle — het zij tot zijne eere gezegd —
het aanwenden der wapenen van het bclagchelijke , viel
genoegzaam nooit in den ernftigen Redenaar, waarover
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wij handelen. Daarentegen was hij bij uithek vrmoedig in het berispen zijner hoorders , niet alleen der redenaars van de andere partij, die veel invloeds hadden
en die hij als verraders ter, toon Relde ,, gelijk s oK R A T E S en P LA T 0 de Sophisten als verleiders, maar
ook der alvermogende volksvergadering, wier traagheid,
wuftheid, zorgeloosheid en zucht voor vermaak hij onbewimpeld aanviel,daar zij het oorlogsfonds voor den Schouw
(Dit laatfle verwijt was te verdienfle--burgefid.
lijker,, daar het op doodflraf verboden was , die gelden
tot derzelver oorfpronkelijke beflemming terug te brengen.) Ook hierin volgde D E MO S T H E NE S de manier
van PLATO, wiens Apologie van 6 O K R A T E S ook
tie grootste vrijmoedigheid voor zijne regters ademt. Maar
hoe kon nu het kitteloorige dtheenfche volk dit verdragen? Omdat het door daden overtuigd was van de har
welwillendheid en liefde des Redenaars voor zijn-telijk
volk en zijne geboortefiad, die in alwat hij deed en
fprak haar welzijn bedoelde, fchoon zij niet altijd zijnen raad volgde. Zoo was ook A L C I B I A D E S , blij
Gastmaal van P L A T o, zoodanig met s o--kensht
K R A T E s ingenomen, dat hij niet zonder hem leven kon,
fchoon verre van in alles zijne wijze lesfen te volgen.
Tot hiertoe zagen wij, hoe DEMOSTHENES de
waarheid zonder menfchenvrees ten aanzien zijner hoorderen deeds op het oog had. Maar hij helde zich ook
het eervolle, het zedelijk goede, boven het enkel voordeelige , ten doel zijner raadgevingen; men ziet dit uit de
Redevoering tegen L E P T I N E s, waarin hij de affchaffing der wettige Privilegiën met alle kracht als onregtvaardig , hoezeer fananciëel nuttig, beílrijdt. (D E ar o sT H E N E S was niet op de hoogte van onzen tijd. Privilegién! Dit flrijdt immers tegen de gelijkheid! Hij was
dus , in de lieve hedendaagíche beteekenis , een IIristokraat, hoezeer hij vreemd zou hebben opgezien, wanneer men hem dat verwijt had gedaan. IIet voorílel van
A R I S TO K R A T E s, om eenen vreemden gelukzoeker voor
onfcheszdj ar te verklaren , en hem en zijnen gebieder

DISQUISITIO.

255

daardoor vrijheid tot alle misdaden te geven, beftreed hij
met gelijken nadruk. De vrijheid der Rhodiërs, die, hoezeer tegen de Atheners opgetlaan , thans door de Barbaren
verdrukt werden , raadde hij, hun weder te verfchaffen , geen
kwaad met kwaad te vergelden, en omtrent verdrukte vol
zóó te denken en te handelen, als zij zulks in een gelijk-ken
geval van anderen zouden wenfchen. Een verheven ffaatkundig beginfel, mits het niet in de handen van Revolutionairen valle , want dan zou het een tweefnijdend zwaard worden!
De Schrijver vindt hier het beginfel van PLATO weder,
dat Grieken omtrent Grieken onderling den oorlog met
menfchelijkheid en verzoenlijkheid moeten voeren. Eindelijk
verklaart DE M 0 S T HE NE S, in zijn meesterfluk, dc Redevoering voor de Kroon , ronduit , dat, zelfs in gevalle Athene
de nederlaag bij Cheronea had vooruitgezien, het, voor de
eer van den Staat en de gedachtenis der Vaderen, niet zon
voor P H I L 1 P P U s had kunnen bukken, en hij niet-derIlij
anders had mogen raden. Overal plaatst hij dus zedelijke
beginfelen , ook in de flaatkunde, op den voorgrond. Wij
erkennen, dat de genoemde voorbeelden allergelukkigst ge
zijn. Als tegenbeeld ter vergelijking wordt de be--kozen
kende heerlijke plaats uit de Apologie van S OK R A T Eê medegedeeld, waarin deze tot de Heliëa, even als PET R U S tot
liet Sanhedrin , zeide : Men moet God meer gehoorzamen dan
de men/then, en dus zal ik , al wildet gij mij het leven fchenken op voorwaarde dat ik zou ophouden te leeren , mij daaraan niet onderwerpen ! — De Atheenfche Redenaar zocht

wijders het gevoel voor eer en fchaamte bij het volk op te
wekken door voorbeelden van hunne tijdgenooten, b. v. de
Olynthlërs , van hunne vijanden , gelijk PH I L I PP us, in die
beroemde plaats uit de Kroon, waarin hij door zucht van
dien Koning naar roem hun eergevoel zoekt te wekken; en
eindelijk van hunne voorvaderen, onder anderen in die onvergelijkelijke plaats uit hetzelfde meesterfluk, waarin hij de
fchimmen der weleer gefneuvelde helden tot getuigen roept
van de noodzakelijkheid en regtvaardigheid van hunnen tegeníland te Cheronea, hoezeer die dan ook mislukt was:
hier vond Q U I N CT I L I A N U S ook eene treffende overeen.
komst met PLATO ; de Heer SCHOLTEN ziet die in de
lijkrede of den Menexenus van laatstgenoemden. De meester.
lijke opwekking van dat eergevoel door 1' ER I K LE S in een
ander geval wordt hier tegenovergefteld , en minder edel ge-
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vonden , dan in het geval van DEM o s T H E tv E s. Doch de
gevallen dulden, naar het ons voorkomt, geene vergelijking.
Eindelijk doet de Schrijver opmerken, hoe D £ MO s T r-r E N E s
wel niet zeer dikwijls , maar toch heeds met waardigheid ,
hoogen ernst en in betrekking tot de zedelijkheid, van de
Godheid gewaagt. Men heeft van hem die heerlijke fpreuk
in de (wel is waar door fommigen voor onecht gehoudene)
eerfte Redevoering tegen n r s T o G r T o N :„ De fchoonfte, de
„ heiligfle altaren der Geregtigheid, der Wettigheid en der
„ Schaamte, die de mensch bezit, vindt hij in zijne eigene
„ ziel en natuur." Elders fpreekt hij van de Goden, als
handhavers en verdedigers der regtvaardige zaak. Ook hierin zoekt onze Schrijver eene overeenkomst met die beroemde
plaats van P L e T 0 in het tiende Boek der TPetten , waarin
de Wijsgeer zegt, „ dat de deugdzame noch in armoede,
„ noch in ziekte, noch eenig ander kwaad , door God ver
laten is, maar dat hem of in leven of in fierven alle din--„
„ gen ten goede moeten uitloopen." Wij vinden hier veel
meer gelijkvormigheids met die plaats van P A U T. u s, waarin
hij zegt, dat deegenen, die God liefhebben, alle dingen moeten medewerken ten goede, dan met eenen Redenaar, die,
om zijne burgers aan te moedigen , hunne zaak als regtvaardig en dus Gode gevallig, en den vijand als eenen eed
dat kan iedereen doen, ook al is-brekvoílt;wan
zijne zaak in den grond minder goed. ' Voorts wordt het
godsdienflig gevoel van D EM O S T H E N E S als Redenaar ook
met dat van een ander fieraad der Sokratifche fchool , met
XE N 0 P H 0 N als Veldheer,, vergeleken , en eindelijk nog de
uitwendige getuigenisfen bijeengebragt, die voor de kennis van
DEM 0 S T H EN E s aan PLAT 0 en het van denzelven geno.
ten onderwijs pleiten ; waarop alles met eene korte Na rede
wordt befloten.
Wij hebben dit werk met uitflekend genoegen gelezen ,
niet alleen om de geleerdheid , maar ook om het warme gevoel voor waarheid en deugd des jeugdigen Schrijvers, daar
ons denkbeeld is hier meer een Ideaal-indorílae.N
dan een portret voorgefleld ; maar dat Ideaal zelve getuigt
van Gene fchoone ziel, die het heeft kunnen ontwerpen.
Mogt een DEMO S T HE N E s, zoo als hij hier voorgefteld
wordt, en ook grootendeels was, liet voorbeeld worden voor
onze Redenaars , Staatslieden en Volksvertegenwoordigers ,
en mogten zij vrijmoedig, zonder menfchenvrees, zonder op-
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zigt op gunst, gemak, ambten of ridderorden, Reeds het
welzijn des volks, waarheid, deugd en billijkheid voor
oogen houden!

Reis rondom de gyereld door de Zeeën van Indië en China, uitgevoerd met Z. M. Korvet van Oorlog la Favorite, gedurende
de jaren 1830, 1831 en 1832, onder bevel van den Fregatskapitein c. P. T. L A P L A C E, oitgegeren op last van den
Vice- Admiraal Graaf H E R I G N Y, Minister van Marine
en Koloniën. Uit het Fransch vertaald. Deel I--Ih Met
Titels, Vignetten, Kaart en Platen in fieendruk. Te Zaltbommel, b ij J. Noman en Zoon. 1834, 1835. In. gr. 8vo. Te
zamen XXXVI en 1199 bl. f 15 - 30.

H

et oogmerk, waarmede de Franfclle Oorlogskorvet la Favorite, onder bevel van den Kapitein - Luitenant L A P LACE,
door het Gouvernement van Ic A R E L X in het laatst van 1829
werd uitgezonden , om eene reis rondom de wereld te doen,
is het best te kennen uit de infiructle, aan den bevelhebber
van dien bodem gegeven, beftaande in eenen brief van den
Minister van Marine, Baron D' H A U S S E z, (een' der met
het vorige bewind gevallene flaatslieden) en eene Me porie
van voorfchriften, beide aan bet hoofd dezes werks ge
hoofddoel der zending was, om den koophan -plats.He
uit te breiden en door eene menigte van inlichtingen te-del
dienen, zoo als b. v. het bepalen der geographifche ligging
van eenige punten , ten dieníle der zeevaart ; het inwinnen
van inlichtingen omtrent alles, wat den handel aangaat, gelijk aangaande de plaatfelijke bepalingen nopens het loodswezen; de voorwaarden van verfchillenden aard, waarop men
fchepen en koopwaren, die uit Frankrijk of andere gedeelten van Europa komen , toelaat; welke handelsartikelen het
gemakkelijkst en voordeeligst in iedere plaats kunnen worden binnengevoerd, en welke men wederkeerig kan uitvoeren; wanneer het liet gunfligfle jaargetijde is, om dezen ruil
te drijven, en alle dergelijke bijzonderheden.
-handel
Uit deze korte opgave ziet de lezer,, dat Kapitein LA
PLACE aan zijnen uitgeftrektetz last geheellijk voldoen kon;
dat het verflag van zijne reis in allen deele kon beantwoorden aan het doel van zijn Gouvernement, en bij voor allen,
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die bij de onderwerpen van zijn onderzoek een onmiddellijk

belang hebben, een hoogst verdienstelijk werk doen met het
uitgeven zijner reisbefchrijving, — en echter een boek fchrijven, voor den duizendhen lezer niet belangrijk, en althans
in geen opzigt der vertolking in eenige andere taal waardig.
Maar de kundige Zeeman heeft meer gedaan. Hij kan eenigermate met u L Y s SE s gezegd worden, vele volken te Leb.
ben bezocht en hunne zeden nagefpoord. Hij heeft het on.
derfcheid gevoeld, dat er zijn moest tusfchen een Rapport zijner verrigtingen aan zijne lastgevers , en een verhaal
zijner reizen en ontmoetingen aan het publiek , waarin wel
het eerfie niet geheel werd voorbijgegaan, in zooverre het
voor zijne landgenooten in het algemeen belangrijk kon geacht worden, maar dat toch over de door hem bezochte Eireken meer inhield, dan waartoe hij, krachtens zijnen last,
gehouden was. Uit dit oogpunt hebben wij dan ook de thans
voor ons liggende reisbefchrijving te befchouwen; en uit dit
oogpunt hebben wij er vrede mede , dat eene reis, door
eenen Fran/chen Zeekapitein, op last van zijn Gouvernement,
met die oogmerken, gedaan, in een Nederduitsch gewaad ver
wij toch den Vertaler zouden hebben aan--fchijnt;o
geraden , liever een uittrekfel , bevattende het algemeen, ook
voor onze landgenooten , belangrijke uit L A P LA C E'S reis ,
te vervaardigen, waardoor het werk — en dit ware ook voor
den Uitgever misfchien beter geweest — minder omflagtig en
kostbaar, maar daardoor tevens meer gelezen en gekocht zou
zijn , daar het debiet, tot fchade des laatalen, zich nu veelal
tot Leesgezelfchappen , waartoe het dan ook niet ongefchikt
is, zal moeten bepalen. Doch dit laatle is in zooverre
buiten ons.
Met de heoordeeling van dit werk is Ree. eenigzins verlegen. Hij had een breedvoerig verflag van het eer fie Deel opgetleld, toen hem het tweede en derde te gelijk werden toegezonden; en pas was hij deze, met de pen in de hand,
gaan lezen, of hij ontving het vierde Deel. Op dezelfde
wijze nu voort te gaan , als hij begonnen was , gevoelde hij ,
dat ondoenlijk was, daar de Redacteur van dit Tijdfchrift er
reeds meermalen bij hem op heeft aangedrongen , kort te
zijn , en zijne beoordeeling , zoo als hij aangevangen had ze
ten papiere te brengen , over het viertal geese bladzijden
maar vellen druks zou beflaan.
Van den inhoud zal hij dus alleenzeggen, hetgeen in de
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opfchriften der Hoofdhukken, vrij onvolledig echter, gevonden worth, en ten aanzien van zaken , vertaling, taal en
fíijl Hechts uit de twee eerfte Deelen het een en ander aan.
voeren, waarin zoo ongeveer tot het geheel kan worden befloten. Misfchien maken wij het noch Redacteur, noch Ver.
taler, noch Uitgever naar den zin. Wij kunnen het niet hel.
pen. Effen is kwaad pasfee.
De vijftien Hoofdflukken hebben deze opfchriften: I. Vertrek uit Frankr ijk. Aankomst eta verblijf te Corée. II. Ilertrek van Gorée. Overtogt naar Bourbon. III. Aankomst op
Bourbon. Orkaan. Verblijf op Ile-de-France. Tegenwoordige
(laat van deze kolonie. 1V. Terugkomst op Bourbon. Befchrijving dezer kolonie. V. Vertrek vau Bourbon. Ile-de-Sable.
De Archipel der Seychellen. Aankomst op de kust van Indië.
VI. Aankomst te Pondichery. Befchrijving van dit etablisfement. Vertrek. VII. Aankomst te Madras. Befchrijving
van deze Engelfche bezitting. Aanmerkingen over de magt
der Engelfehen in Indië. VIII. Vertrek van Madras. De
korvet jlrandt. Mazulipatnam. IX. Vertrek van de kusten
van Indië. De korvet zeilt de zeeëngten door. Malacca.
Sincapore. Aankomst op de Phllippijn[che eilanden. X. Manilla. Befchrijving van Leiton. Lenige bijzonderheden nopens [de gefchiedenis] , den regeringsvorm , de zeden en de
kunstvlijt van de bewoners dezer plaats. XI. Algemeene opmerkingen omtrent China , deszelfs befluur en betrekkingen
met de Europeanen: XII Befchrijving van Canton. Zeden
en gebruiken van de inwoners dezer plaats. XIII. Macao.
Befchrj ving van dit Portugefche etablisfement. Vertrek naar
Cochinchina. lankomst in de baai van Turani. XIV. Befchrijving van Cochinchina. Zeden en gewoonten der bewoners
van dit land. Algemeene opmerkingen over den handel van
Frankrijk in deze gewesten. XV. Vertrek van Cochinchina
en ontdekkingsreis in de golf van Tonkin. Terugreis naar Turon. Hydrographifche waarnemingen in de zee van China.
Befchrijving van de Archipels Natunes en Anambas. Aan
-komstpJav.
Ten aanzien der zaken , in deze reis befchreven , merken
wij in het algemeen aan , dat , bij het vele belangrijke on
opmerkenswaardige, een zekere toeleg niet te miskennen is,
om het werk van eene aanmerkelijke uitgebreidheid te doen
worden , waartoe dan ook niet zelden uitweidingen moeten
dienen over min belangrijke bijzonderheden , onder welke wij
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gedurig fiootten op de zoodanige, die wel met het doel der
reis in een onmiddellijk verband ftonden, maar juist daar_
door voor den Nederlandfchen lezer min belangrijk zijn. Zoo
zijn b. v. de gefchiedkundige bijzonderheden over Manilta,
offchoon niet onbelangrijk, echter al zeer langdradig. Zoo
is ook aan politieke redeneringen, de liefhebberij der Franfchen , geen gebrek. Men leze flechts D. 1, bladz. 66 volg.
Aangenaam is echter deze breedvoerigheid weder op andere
plaatfen, gelijk het in het derde Deel over China en de
Chinezen gezegde ; ook wanneer LA P LA CE veel belangrijks ,
waars en ook voor onze natie behartigenswaardigs zegt van
den overwegenden invloed der Engelfchen in de Inh/ehe
zeeën; zoo is mede zeer lezenswaardig, vooral om de beoordeeling, wat hij in het tweede Deel verhaalt van de ver
Indiaanfche weduwve, en elders zegt van de-brandige
ongelukkige Paria's; en inzonderheid hebben wij met genoegen gelezen de oordeelkundige aanmerkingen, D. I , bl. 214
volg. , over de taster. Zelfs zouden wij , bij al de wijdloo_
pigheid , die een algemeen gebrek is van het ganfche werk ,
op fommige andere plaatfen nog wel wat meerder wenfchen,
waarvan wij alleen, D. II, bl. 220, de vervaardiging der
beroemde Manilla - eigaren noemen , waarvan L A P L A C E
zich met weinige regelen afmaakt. Gaarne zouden wij voor
dergelijke merkwaardige bijzonderheden eene menigte van
zinfneden misfen, al ware het alleen dat — zeker overdreven
-- klagen over de knevelarij der Hollanders, (waarom niet
liever Nederlanders vertaald ?)--D. 11, bl. 134. Trouwens
aan het bittere fchrijven over onze natie, bij onze naburen
zoo algemeen , ontbreekt het hier vooral niet ; en het weinige, dat tot onzen lof gezegd wordt, D. 1, bl. 166, kan
toch niet opwegen tegen die veelvuldige fchimpredenen,
welke het ons onbegrijpelijk is, niet door den Vertaler, vol
verontwaardiging, te zien overgeflagen, of ten minfle wederlegd. De Franfchen! Bone Deus! Zij mogen wel zwijgen ! Men leze eens, D. I, bi. 142: „ Rondom zagen wij
eenige overblijffelen van woningen en putten, zonder twij„ fel door de equipage van het fluitfchip l'Utile gemaakt,
die in 1767 Ile-de-Sable ontdekte en des nachts verdwaal
Dit vaartuig had tachtig zwarte flaven aan boord -„de. :
zij werden aan hun noodlot (lot) overgelaten door de
» blanken, die met kano's de kust van Madagascar wisten
„ te bereiken, naar welke een goede wind hen gelukkig deed
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„ heendrijven. Deze bank, welker beflaan niets te kennen
geeft, en waarvan de ligging, om zoo te fpreken, nog
„ onbekend was, joeg den zeelieden zulk een fchrik aan,
dat gedurende vijftien jaren geen zeeman dezelve dorst op„ fporen, om de ongelukkige zwarten ter hulp te fnellen:
eindelijk gelukte het den onverfchrokken Kapitein F R o„ M L L I N, die over de koninklijke korvet la Diligente het
„ bevel voerde, na vele gevaren te hebben doorgellaan , de
„ bank te ontdekken. Zij was bijna verlaten: vijf vrouwen
„ , lechts waren, niettegenflaande de verfchrikkelijke ellende
en gebrek, welke hare ongelukkige medgezeIlen had weg
gemaaid, gefpaard gebleven. Zij hadden, op dit verlaten-„
oord, zich met fchelpdieren gevoed, die de golven aan.
» fpoelden, en met fchildpadden, die een gelukkig toeval op
„ den oever bragt: gaten , in het zand gegraven , verfchaften
„ een brak water. Deze ongelukkige menfchen waren ge„ heel en al in eenen flaat van dierlijkheid vervallen." Z66
zou toch geen Nederlander, al waren er nog zoo vele gevaren mede gemoeid , menfchen aan hun lot hebben overgelaten. En dan noemt men zich nog de befchaafd(ie natie
der wereld ! Wat kan de nationale hoogmoed niet doen!
Nu, die komt hier dan ook zoo tamelijk doorkijken. —
Hetgeen de reiziger, D. II , bl. 30, zegt aangaande den gezelligen omgang te Madras, inzonderheid voor vrouwen, zal
door den luchtigen Franschnnan denkelijk wel wat overdreven
zijn. Trouwens, wanneer hij over de vrouwen praat, en
inzonderheid over haar „ verleidelijk fchoon," — eene bij
hem zeer geliefkoosde uitdrukking, — dan is hij regt op
zijn flokpaardje. Een flaaltje van de onbaatzuchtigheid der
Engelfchen vonden wij D. I, bl. 97 , waar L A P L A C E verhaalt , dat een Hollandsch fregat , hetwelk zijne masten verloren had, voor één' enkelen mast — maar men maakte van
den nood gebruik • – moest betalen fr. 150,000; zegge: hvnderdvijftigduizend franken !
Veel van hetgeen wij aanmerkten had door den Vertaler
kunnen en moeten verholpen zijn. Bovendien heeft hij zich
fchuldig gemaakt aan verfcheidene fouten, van welke wij
enkele moeten aanwijzen. Bekend is het, dat de Franfchen,
zoo in fpreken , als in fobrijven, alles overdrijven. Waar
wij fpreken van grooten honger,, doen zij het van mourir dc
faim; waar ons iets fpijt, zijn zij en désespoir. Maar een
oordeelkundig Vertaler moet dit niet letterlijk overzetten ; hii
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moet' den aard der talen, uit en in welke hij vertaalt, in het
oog houden. De onze heeft dit niet overal gedaan; b. v.
D. I, bl. 17: „ Mijne ziel, door zorg verbrijzeld." D. 1,
bl. 90, lezen wij van „ een gevoel van afgrijzen (!) op
„ het gezigt van den waterval op Ile-de-France." Hiertoe
behoort ook eenigzins de fnelle afwisfeling tusfchen den ver
tijd in het verhalen , b. v. D. II,-ledn'tgwori
bl. 162, 163 en elders. Ook wordt de vertaling ontfierd
door verfcheidene Gallicismen. Zoo flaat D. I, bl. 151:
„ deze reis is eene mijl lang en onderworpen aan eb en vloed"
(zeker foumis 4 flux et ref ux , hetgeen beteekent : afhanke.
lijk van eb en vloed). Zoo leest men D. II , bl. 68: „ toen
eene bijzondere foort van weefgetouwen , om het katoen
te bereiden, in Engeland werd uitgevonden, en den koop„ lieden van deze natie toeßond (permit, gelegenheid gaf,
„ in haat Helde) , om met de Tanaonzeka in het llrijdperk
te treden," (liever te wedijveren.) Zoo vindt men Mr.
(Monfieur) voor de Heer; vrouwtje van een' buffel, (femelle wijfj'e.) D. 11, bl. 59; heerlijkfle gezigtspunten, (points
de vue, gezigten) D. II, bl. 236; zich, voor elkander,
komt ook dikwijls voor, even als masten voor flengen, zeker door verkeerde vertaling. Onnaauwkeurig, of gefield,
of overgezet , is het volgende : „ Het heeft mij toegefche„ nen , dat de Tagaalfche gezinnen uit niet zeer vele leden
„ betlonden , en men er weinig kinderen vond: men moet dit
» zeker toefchrijven aan de kinderziekte, en andere kwalen,
„ die er velen naar het graf fiepen ; want de vrouwen op
„ Leifora worden door de mannen zeer goed behandeld, en
„ oefenen zelfs , zoo men zegt , in de lagere klasfen , eenen
„ grooten invloed op dezelve uit." D. II , bl. 204.
Ook de taal had hier en daar nog wel eenige befchaving
noodig gehad. Zelfs wordt meermalen verward met zelf en
zelve, zoo als D. II, bl. 232; fpijt wordt, D. 1, bl. 72,
mannelijk gebruikt ; inname haat, D. II , bl. 175 , voor inneming; hem voor zich, D. II, bl. 105 r. 2; physfieke,
D. 1, bl. 92; buitenlands voor buitenlandsch, D. I, bl. 96;
wij zouden ons wederzien, voor elkander,' (eigenlijk een
Callicismus: nous nous) D. I, bl. 119; vergiftigd, voor
vergiftig, D. I. bl. 153; en zij , die niets bezitten, voor:
en hen, D. I, bl. 116; zijlen voor zeilen, D. I, bl. 180,
enz. enz.
De uitvoering is goed. Drukfouten hebben wij weinige
,
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aangetroffen. De hinderlijktte zijn: 34 0 , 8' Noorderbreedte,
moet zijn Zuiderbreedte,, D. I, bl, 43; ten westen van 'de
Kaap de Goede Hoop, moet zijn ten oosten, D. I1, bl. 22.
De Kaart en Platen zijn uitmuntend, en doen der freendruk.
kerije van den Heer B A C K E R eere aan.
Van ongevalligen /lijl zouden wij nog onderfcheidene proeven kunnen mededeelen ; doch wij zijn reeds al te breed
geworden.
Den Uitgever van dit kostbaar werk wenfchen wij een
goed vertier; want niettegentlaande de leemten, die wij ons
verpligt achtten er in aan te wijzen, is het inderdaad in vele
opzigten een` zeer belangrijk werk, en het zou ons fpijten,
indien een degelijk werk minder aanmoediging vond, dan de
menigte der pakhuizen van oppervlakkigheid, die -- voor
weinige centen onder allerlei vorm uitgeftald — ook hoe langer zoo meer in ons vaderland voortgaan den foliden boek.
handel te ondermijnen. En dit zal dan gefchieden, wanneer
geen Uitgever het meer zal kunnen wagen, een werk van
grooteren omvang, en daardoor van meerdere kosten, inzonderheid met zulke heerlijke lleendrukpiaten , als deze zijn ,
in het licht te zenden.

Diatribe in GUILIELMI LUDOVICI NASSAVII vitam,
ingenium , merira. Scripfit J. A. C. v A N HEU SD E, Litt.
Hain. Cand. et Jur. Stud. Traj. ad Rhen. apud ,1. Altheer.
1835. oct. maj. XVI et 288 pag. f 3-75.

D

eze Verhandeling is de beantwoording van eene Prijsvraag,
door de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte te Leiden uit.
gefchreven , waarin gevraagd werd eene befchrijvittg van het
leven en de daden van WILLEM LODEWIJK, den eer/len
Stadhouder of Gouverneur van Friesland en Groningen uit het
Huis van Nasfau , benevens eene beoordeeling van deszelfs ka
bij den Nederlandfchen Staat. Hierop-raktenvdi/
was , in den jare 1834 , geen gouden eerpenning toegewezen,
maar een loffelijk getuigfchrift gegeven aan den Utrechtfchen
Student in de Regten , J. A. C. V A N H ä U S na, wiens Verhandeling nu het licht ziet. — Vooraf gaat een Brief van
zijnen Vader,, den beroemden Hoogleeraar VAN H B U S D Ic ,
die hem daarin niet Hechts met de behaalde eer gelukwenscht,
S
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naar hem ook aanfpoort, om dit zijn werk, met gebruik
van de daarop gemaakte aanmerkingen, verder te volmaken,
te befchaven, en dan uit te geven; (*) niet om daarmede
nog zekeren meerderen roem te bejagen, maar om misfchier_
andere jonge lieden tot vlijtige beoefening der Vaderlandfche
Gefchiedenis aan te fporen, en zelfs om Mannen, die in dit
vak zeer bedreven zijn, tot mededeeling van de vruchten
buns arbeids op te wekken ; waartoe vooral aanmoedigen
moet, dat de tegenwoordige tijd tot zulk eene bearbeiding
der Gefchiedenis onzes Vaderlands uitnemend gefchikt is ,
door het wijken van de vorige partijzucht , door de wijsgeerige beoefening der Gefchiedenis in het algemeen , en door
de herleving van Vaderland en Vaderlandsliefde , waarvan de
jongde tijden zoo heerlijke bewijzen hebben opgeleverd , dat
jonge lieden zich door dit een en ander ten ïierkfte moeten
opgewekt gevoelen , om het heil, en den roem van hun Vaderland met al hunne magt te bevorderen. Dat dit alles in
-eenen fchoonen ftijl gefchreven is, behoeft Referent voor de
kenners der werken van Prof. VAN HE U S D E wel niet te
verzekeren; maar hij werd onder het lezen weggefleept, om
den hoofdzakelijken inhoud van dezen Brief wat breeder mede
te deelen, opdat hij daardoor anderen, en bijzonder jonge
lieden, tot deszelfs lezing mogt uitlokken , en hun denzelfden vaderlandfchen zin inboezemen.
Wat nu de Verhandeling van den jongen v A N H E U S D E
aangaat, nadat zij niet alleen de loffelijke getuigenis van de
Akademifche BeoordeeIaars verkregen heeft, maar ook, na
herziening, onder het oog van den ter beoordeeling niet minder wel bevoegden Vader in het licht gekomen is, zou het
wel bijna overtollig kunnen fchijnen, iets tot haren lof te
zeggen: wij mogen er nogtans gerust bijvoegen , dat zij die
eer bijzonder waardig is, en zoo naar ftijl , als naar behan•
deling van zaken , met genoegen zal gelezen worden , mits
men in •aanmerking neme, dat men het werk niet van den
Hoogleeraar, maar van den Student v A N HEU S D a voor
zich heeft.
,

(*) Men zou misfchien kunnen vragen , of het beleefd en
nederig is , dat een Student hetgene , dat zijne Akademifche
Beoordeelaars voor de volle bekrooning niet voldoende ge
hebben, zelf uitgeeft; maar er fchijnt in dit geval Benig-acht
medeweten en medewerken van dezelve plaats gehad te hebben.
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jlla, In eene toefpraak aan de Faculteit, de vooruaamtte
bt4nnen, waaruit hij zijne befehrijving geput heeft„ opge_
geven, en in eene inleiding den lof der Voorvaderen, bij
WILLEM I en MAURITS , (*) kortelijk ver -zonderya
te hebben, fplitst VAN a EU s D E zijne Verhandeling,-meld
naar de vraag, natuurlijk in drie deelen I. het leven en de
daden, II. het karakter, III. de verdienten van WILLEM
L o 1p E w IJ IL van Nasfau, ten opzigte van den Staat 'der ver
Nederlanden. — Het eer Jfe en verre het grootste-enigd
deel heeft hij wederom gepast in drie tijdvakken verdeeld:
I. 's Mans kindschheid en jongelingsjaren, van 1560-1585;
i?. deszelfs bedrijven , als Stadhouder van Friesland, van
1585-1594; 3. deszelfs bedrijven, nadat hij tevens tot Stad.
houder van Groningen en Drenthe aangefleld was, tot aan
zijnen dood, van 1594-1620. In opgave van verdere bij.
gonderheden kunnen wij hem hier niet volgen. — Over het
geheel is dit gedeelte der Verhandeling Ree. wèl bewerkt en
vrij volledig voorgekomen. Misfchien had „ de bijzondere
„ waikzaamheid en gernatigdheid van WILLEM LODE W xj K,
„ waardoor de oneenigheden in Friesland gelukkig bijgelegd
„ zijn," zoo als p. 114 met een enkel woord gezegd wordt,
wat breedere vermelding verdiend; zoo ook het verrigte in
de zaak der Leeuwardenfehe onlusten, p. 137., en nog een
of twee andere punten, waarover firaks nader.
Ter goede voorflelling van het karakter en de zeden vin
WILLEM LODEWIJK, in het tweede deel, geeft VAN
H E U S D E deze orde op , dat hij vooreerst deszelfs vaderlandsliefde uit de uitvoering van oorlogszaken, en ten andere
deszelfs regtvaardigheid uit de befluring der hem toevertrouwde Provinciën zal aantoonen ; waarna ten derde nog
volgt een overzigt van deszelfs godsvrucht en overige deug
Daar de twee eerstgenoemde toch ook onder de deug--den.
den zullen moeten gerangfchikt worden , had de manier van
behandeling hier eenigzins anders kunnen zijn ; doch dit nu
(*) In den lof van M A U R I T s , p. 6: „ Talem profecto
MAURITIUS fe probavit, qui. Patri GUILIELMO cete„ ris virtutfbus par fupere, vit cum fortitudinis laude men„ tisque alacritate" , zou Ree. hem het eerfie gedeelte niet
onbepaald toegeven, maar, het fuum cuique eerbiedigende,
de deugden van M A U ii T s niet zoo hoog aanflaan , als die
van WILLEM I.
S2
,
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daargelaten: ten opzigte van het eerie punt merkt hij wel
te regt aan, dat, om deszelfs krijgsbedrijven wèl te beoordeelen , krijgskunde zou noodig zijn, hetwelk hier niet ge.
vorderd kan worden; maar hij had nogtans uit het te voren
verhaalde het een en ander kunnen aanvoeren , waaruit des
Graven vaderlandsliefde bijzonder gebleken is: wat hij nu
aanvoert , een paar ftaien uit deszelfs redevoeringen tot de
Staten, fchijnt meer tot deszelfs wijs beleid en fcherpzinnigheld (ingenii acumen , zoo als VAN BEU s n E zelf het noemt,
p. 145) te behooren. — Voor het tweede punt brengt hij
éenige proeven van deszelfs regtvaardig beftuur en fiaatsbe..
leid bij , waartoe men echter de gefchiedenis van deszelfs
oneenigheid met R O O R D A liever niet betrekken zou , die
nu vrij breed verhaald wordt, zonder nogtans de gebreken
van zijnen Held hierin geheel te verontfchuldigen, hetwelk
ook naar billijkheid waarlijk niet gefchieden kan. — Bij het
derde punt handelt hij onder anderen over de gematigdheid
van Graaf w I L L E M in zijne vriendfchappelijke betrekking
met Prins MAU RITS , bijzonder in de zaak van OLD E NB AR N E V EL D, waarin de Schrijver met regt de handelwijze
van den Graaf prijst, die zijnen Neef tot zachte maatregelen, hoewel vruchteloos, trachtte te raden; raad echter,
die, blijkens den brief van w I L L EM aan MAUR ITS
achteraan medegedeeld, meer uit politiek, dan uit toegenegenheid voor de zaak van O L D E N B A R N E V E L D, ons
fchijnt voortgekomen te zijn.
In het derde deel der Verhandeling houdt v A N H E U s D E
deze goede orde, dat hij des Graven verdienf'en voorfielt
ten opzigte 1. der politieke en kerkelijke , 2. der krijgskundige zaken , en 3. der kuntlen en wetenfchappen. — Moeijelijk was het voorzeker, hier niet in herhalingen te vallen
van hetgene, dat reeds te voren verhaald was; maar nogtans eene daaruit opgemaakte recapitulatie en Aotfom, waar
duidelijk blijken konden, ware niet-uit'sManverdl
onmogelijk geweest. -- Ten aanzien der politieke zaken vinden wij hier weinig, behalve het verhaal van eene nog niet
vernielde daadzaak lilt w I L L E M's beuluur der Provincie Friesland. Was er hier misfchien ook iets meer te zeggen geweest
over de hulp, die hij aan MAURITS bewezen heeft in het be.
leid van flaatszaken, en bijzonder gedurende die tien maanden,
dat hij zich bij hein in Holland opgehouden heeft, waarvan te
voren, p. 138, slechts met een enkel woord gerept was, en dat
hier, p. 200, ook maar even aangeroerd wordt? 's Mans be-
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moeijingen daarentegen met de kerkelijke zaken, bijzonder ter
gunlie van de Contraremonf}ranten , en in den geest van B o.
GE R MA t, die alles bij hem gold , waarvan te voren , p.
135, 136, slechts even gefproken was, worden hier een wel,
fig breeder, hoewel misfchien niet volledig genoeg outwikkeld , waarin de Schrijver de zwakke zijde van zijnen
Held, offchoon hem zoo veel mogelijk fparende, niet geheel wil verbergen. — Over deszelfs krijgskundige verdienen , op grond van het vorige, wordt hier insgelijks niets
gevonden ; maar wat hij gedaan heeft tot het belluderen en
in praktijk brengen der Taktiek, inzonderheid volgens de
fchriften der Ouden , wordt hier kort, maar goed in het
licht gefteld. — Van deszelfs zucht voor kunflen en weten.
fchappen wordt ook het een en ander, vooral de omgang,
welken hij met Geleerden zocht , ten bewijze aangevoerd , en
voornamelijk melding gemaakt van zijne oprigting eener Hoogefchool te Franeker: van die te Groningen fchijnt de Schrijver hem ook voor den Medellichter te houden ; doch waarvoor de aangevoerde bewijzen Ree. vrij zwak en twijfelachtig fchijnen , daar zij meest in algemeene en onbepaalde bewoordingen van lofredenaars vervat zijn. — Met eenige lof
buitenlanders omtrent hem , (die-felijkgtunsva
van land- en tijdgenooten na deszelfs dood leveren weinig
op) en met eerie korte vergelijking van hem , die naast
MA UR ITS, met deszelfs Oom LOD x W IJ K, die naast WILLE u I flond , eindigt het geheele link: en gelijk de Schrijver hetzelve , in de noten , fleeds met aanwijzing van zijne
bronnen vergezeld heeft, zoo laat hij er achter nog eenige,
mede van elders overgenomene, (behalve twee onuitgegevene) brieven en andere flikken ter opheldering volgen.
Ree. meent genoeg gezegd te hebben, om te bewijzen,
dat hij gaarne zijn zegel hecht aan het loffelijk Akademisch
getuigfchrift , den Student VA N HEU S D E verleend ; en dat ,
al is dan ook alles in dit fluk niet even volledig en grondig
behandeld, hetzelve der uitgave, die ook typographisch
wèl uitgevoerd en mct een afbeeldfel en fac-ftzile van den
Held verfierd is , geenszins onwaardig geacht mag worden ,
en alzoo ftrekken moge ter aanmoediging des Schrijvers , en
ter opwekking ook van anderen , om onze Vaderlandfche
Gefchiedenis grondig en onpartijdig te beoefenen en voor het
Publiek te bearbeiden.

W?

s.nE WAL

Inleiding tot de Wetenfchap van het Europefche Volkenregt.
Een nagelaten Werk van Prof. G. D E WAL, uitgegeven

door C. S T A R N UM A N, Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid aan de Groninger Hoogefchool , enz. Te Groningen, bij
J. Oomkens. 1835. In gr. 8vo. 304 bi. f2 - 80.
,Verhaal van eene met list overlegde, en toch, gelijk gebleken
is, zeer ligt uitvoerbare ontduiking van den duidelijken
geest eens artikels van het Burgerlijk Wetboek , onder den
fchijn zelven van aan de letter der wet te voldoek ; op zijne
verantwoordelijkheid voor de waarheid der daadzaken, ter
kennisfe van het publiek gebragt door c s R A M A K E R S.
Te Breda, bij Broefe en Comp. 1835. In gr. 8vo. 61
bl. f: - 60.
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et nagelaten werk van Prof. G A B I NU S DE WA L, beheizende eene Inleiding tot de Wetenfehap van het Europefche
Yolkenregt, verdiende wel volkomen de uitgaaf, waartoe de
Hoogleeraar N UM A N betlosen heeft. Ook dáár, waar men
eenigzins anders over deze of gene onderwerpen, ja zelfs
over de grondbeginfelen, waarvan uitgegaan wordt, denken
mogt , hetgeen in zulk eene grootendeels wijsgeerige weten
ligt kan gefchieden; ook dáár moet men de kracht-fchapl
van redekaveling, de helderheid van inzigt en het veelomvattende der kennis van wijlen den hooggeleeiden Schrijver bewonderen. Men zal dus altijd , deels tot flellige leering ,
deels tot opfcherping van eigen oordeel en nadere toetfing
van ëIgene begrippen, dit werk met vrucht beftuderen. Wij
wenfchen liet derhalve eene plaats in alle regtsgeleerde boek
-verzasnlig.
Meer betrekkelijk tot de dagelijkfche beoefening van het
Regt, en wel tot die van het Burgerlijke Regt in het bij_
zonder, doch der aandacht van regtsgeleerden en vooral van
wttgevende vergaderingen niet onwaardig, is het Verhaal
van den Heer o. R A rt A k E K S. Zeker heeft men , zoo de
medegedeelde daadzaken waarheid zijn , (iets , waaraan bijna
niet kan worden getwijfeld) de bepalingen van Art. 395 van
het Burg. Wetboek, door gehoorzaamheid aan de letter dof
wet , listig weten te ontduiken ; doch die gehoorzaamheid i's
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hechts J hijnbaar. Er is in waarheid aan het voorgefchrevene bij dat artikel niet voldaan. Het verwondert ons wel,
dat de Heer RAM A EE R S geen gelukkiger gevolg op zijne
pogingen gehad heeft ; doch dit ligt grootendeels buiten de
fchuld der zoodanigen, waar hij zich toe gewend had. De
Minister van Justitie, b. v., kan op eigen gezag niet verklaren, dat deze of gene vergadering, onder voorzitting van
eenig Vrederegter en onder den titel van familieraad , met
uiterlijke inachtneming der formen gehouden, geen ware familieraad is; noch ook, dat de Vrederegter, omdat het wettig domicilie van eene minderjarige elders te zoeken was , als
incompetent moet worden befchouwd. Het is dus te bejammeren, dat de Schrijver van het Verhaal niet begonnen is
met datgene, waar hij thans meé zal eindigen, namelijk met
het doen houden van den competenten familieraad; terwijl wij
hopen, dat die familieraad de hertrouwde moeder alsdan in
de voogdij niet zal handhaven, uit hoofde van opzettelijk
pligtverzuim, ten nadeele der wees, en onder fchijn van getrouwe naleving der wet. Doch waarom liet de toeziende
voogd, de Schrijver van dit werkje, in den beginne de moeder handelen , gelijk bl. 10 vermeld fiaat ? Alle loskomende
gelden had men dadelijk op het Grootboek moeten brengen.

Grondbeginfelen der Natuurkundige Wetenfchappen. (In één
Boekdeel, met 33 Platen.) hide Aflevering. Te Breda,
bij F. P. Sterk. 1835. In gr. Svo. 48 bl. f:-81.
De Mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden Aardbol ,
befchreven door N. S T U A R T, afgebeeld door j. KU P P E R.
Ijle Deel. Tweede verbeterde Druk. Te Zaltbo,nmel, bij
J. Noman en Zoon. 1835. In gr. Svo. 161 bl, f 3-:
e derde aflevering van bovenstaande Grondbeginfelen is niet
alleen weder belangrijk en leerzaam van inhoud, maar meri
heeft aan de vertaling van dat oorfpronkelijk Franfcbe werk
van den Iloogleeraar D u M R i L ook meerdere oplettendheid
en naauwkeurigheid bef'reed , en zich op meerdere zuiverheid
van taal bevlijtigd. In die opzigten worden de beide vorige
afleveringen door deze derde verre overtroffen, en op den
omfag wordt beloofd , dat zulks in het vervolg zoo blijven
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zal, doch dat nu de uitgaaf minder fpoedig zal worden
voortgezet. Daar de inhoud te belangrijk is, dan dat overhaasting de waarde van zulk een voortreffelijk boek zou mogen verminderen , berusten wvij gaarne in die onmisbare vertraging.
Met uitnemend genoegen en niet zonder nut heeft Referent ook het eerfte deel, naar den tweeden verbeterden druk,
van het andere hier aangekondigde werk gelezen. Op fom-,
mige platen zou welligt het eene en andere kunnen worden
aangemerkt; maar wie zal den tekst niet ten uiteríte voldaan
nit de hand leggen, al ware het, dat hij hier of daar van
den Schrijver in meening mogt verfchillen ? Niet ongelukkig
is onder anderen het betoog van de volftrekte eenheid des
menfchengeflachts, niettegenftaande de verfcheidenheid der
foorten , die tegenwoordig worden waargenomen ; en de Schrijver bewijst voor ieder' onpartijdige, op natuurkundige gronden, de mogelijkheid; op die natuurkundige gronden, met
gefchiedkundige berigten vergeleken, de aarfchijnlijkheid;
en voor zoodanigen, die het gezag des Bijbels in dezen erkennen , de zekerheid der afflamming aller menfc'hen van een
enkel paar. Het werk begint, gelijk men weet, met de
Zuidzee-Eilanders. In volgende deelen zullen voorkomen de
Außraliërs , de Amerikanen , de Afrikanen , de Aziaten , en
eindelijk de Europeërs, ten einde alzoo bij opklimming over
te gaan van den mensch, zoo als hij door zijnen oorfpronkelijken aanleg is , tot den mensch , zoo als hij door befchaving worden kan. Wij verlangen naar de voortzetting van
ire tweede uitgave van dit oorfpronkelijk Nederlandfche werk,
hopende, dat men zich meer en meer zal bevlijtigen op
naarulig gebruik van latere berigten , dan die bij de eeríie
konden worden geraadpleegd, en dat men verder heeds ffreven zal , om die hoogte te bereiken, waartoe thans de na_
tuurkundige wetenfchappen gevorderd zijn.

Vrouwelijk Schoon. Door Mr. H. A. S P A N D A W. Te Groningen, b ij J. Oomkens. 1835. In gr. 8vo. 27 bl. f :-40.

H

et fchenkt verademing voor den geest, wanneer men de
niet altijd zuivere toonen van den jeugdigen kunfienaar
hoort vervangen door het keurig fnarenfpel van den geoefen-
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den meester in de kunst. Die meester was voor ons de voor
P A N D A w, wiens dichtflukje wij ter hand namen -treflijk,s
na zeker dichtbundeltje doorlezen te hebben, waarvan wij in
een volgend No. hopen verflag te doen. Na eene proza-inleiding tot verdediging van het voordragen zijns onderwerps
in het Genootfchap ter bevordering der Nannukundige Wetenfchappen te Groningen, grijpt de Dichter de lier, en zijn
eerfie greep is die van eenen door kunst en jaren volmaakten
Zanger. Men hoore:
Wie dartelt ginds in feestgewaad

Den heuvel op en neder,
Zoo frisch gelijk de dageraad,
Als Cynthia zoo teeder,
En fchoon als Paphos rijksvorstin?
Zij heeft een groefjen in de kin,
En , lacht ze, kuiltjes lu de wangen;
Een' blanken hals, met golvend haar:
Zij leeft reeds in der dichtren zangen,
En telt snaar even achttien jaar.
Haar tooi is landelijke trant:
De kleur als 't groen boschaadje;
Van koralijn de halskarkant ;
Het hoedjen met pinimaadje,
En firikjes naar den fmaak er bij;
Haar keurs, van glintirend -witte zij',
Met roode fnoeren toegeregen,
Bedekt wel veel voor 't glurend oog;
Maar fomtijds bloost ze en raakt verlegen, enz.
Dit is keurig fchilderen met de taal, weelderigheid met
kieschheid vereenigd ; en, na dat beeld uitgewerkt en daarvoor onze levendigfie belangftelling gewekt te hebben, fielt
bij tegen het zinnelijke fchoon het zedelijke fchoon der
vrouw over :
Dat hooger fchoon, van heilgen gloed,
Waar Plato reeds van droomde .....
Dat naauw verwant is met den hemel ,
En uit den hemel nedrgedaald ; ..... .
Welks beeld voltooid aanwezig was
In de edle borst van Phidias,
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Als hij den dooden, Eieen bezielde,
Waaruit een God te voorfchijn trad ,
Voor wien de flervling nederknielde,
En in den God het fchoone aanbad.
En het gevolg is en kan niet anders zijn , dan dat wij de
reinheid van ziel verre boven allen fchijn der zinnen flehen,
en dat geene gevoelige vrouw niet niet geheel haar hart de
toepasfing van den keurigen Dichter toejuicht en daarmede
volkomen inflemt. Dit heet beheerfchen van het gemoed
door de taal, zich den geest der Ouden ten nutte maken,
en dien geest verheffen, veredelen, door Christelijke zede kunde en hemelfche liefde ! Dit voert den Dichter op vleugelen der poëzij tot de onflerfelijkheid; want zijne zangen worden genoten, het geheugen, onwillekeurig zelfs, ingeprent,
bij gepaste gelegenheid herhaald , omdat ze treffen, roeren,
en hoorder of lezer tot medegevoel opvoeren, ja onweder
Ook wij , Lezers ! leggen getroffen de-ftandelijkwgp!
pen neder, en raden u aan, voor weinig geld veel genot te
koopen, door u dit dichtfluk eigen te maken, waarvan wij
al de fchoonheden bij lange na niet hebben vermeld.

Licht en bruin in het huifelijk Leven der Schotten. Uit het
Engelsch. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1835. In
gr. 8vo. 360 bi. f3 - 30.

In negentien korte Verhalen worden ons , in dit leerzaam en
onderhoudend boek, doorgaans edele, of zwakke haar niet
bedorvene menfchen , in onderfcheidene Elanden en betrekkingen des levens, afgefchilderd. Een echt liefderijke, zuiver
Evangelifche toon ligt over het geheel verfpreid; de wijze
van voorílelling bezit eene treffende natuurlijkheid en een
dezer tafereelen, vooral het veertien--voudighe;fm
de , de Familiedag getiteld , herinneren aan G o L D S M IT H'S
naiven verhaaltrant; terwijl bijna alle ons doen denken aan
de beste van S T I L LI N G'S, zoo geliefde Verhalen, daar zij ,
even als deze, het vertrouwen op de zorg der Voorzienigheid
verfterken , maar zonder, gelijk daar foms het geval is, tot
dweeperij over te hellen. Wel fpelen ziekte en dood in dit
boek hij herhaling eene rol ; maar dc fombere gewaarwordingen , daardoor bij den lezer opgewekt , worden bijna al-
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tijd verzacht, door hem op den troost te wijzen, die den
Christen in lijden en Herven fchraagt. Alleen het vijfde Ver
het ondergaan en opgaan der Zon, is wel aandoenlijk,-hal,
maar zonder veel leering. De Hutbewoners van Mofs-fide, de
Predikants- weduwe, de Tweelingbroeders en andere zullen,
ook om het fchilderachtige der voordelling, met genoegen
gelezen worden; terwijl het ondergefchoven Testament en
Simon Gray menschkundige en waarfchuwende lesfen opleveren, daar het eerfte ons de vreefelijke gevolgen der hebzucht, het andere die van het toegeven aan dronkenfchap,
als verdoovend middel tegen de fmart aangewend , in fikfche
trekken doet kennen. In één woord , de geheele verzameling verdient gekocht, gelezen en herlezen te worden.
De namen van Schrijver noch Vertaler zijn genoemd; uit
inhoud en bewerking blijkt genoeg, dat beide niet van den
alledaagfehen flempel zijn. Het Titelvignet is keurig ; maar
uit een' zoo rijken voorraad van treffende en bevallige tooneelen had de keuze meer onderfcheidend kunnen zijn.
De Echtfcheiding en de Violist van Genua. Twee Verhalen.
Uit het Hoogduitseh. Te Im lerdam , bij J. C. van Kesteren. 1835. In gr. 8vo. 287 bl. f 2. 75.
r^
wee Verhalen, die waarfchijnlijk niet van dezelfde hand,
althans zeker niet van gelijk alooi zijn. Het eerfle , de
Echtfcheiding betiteld , (waarvoor echter een anders gewij•
zigde naam, b. v. de Scheiding of de Verwijdering, gepaster
zou geweest zijn) is een Ieerzaam en onderhoudend tafereèt
van de gevaren eener huwelijksvereeniging tusfchen jonge
lieden, wier hoofddoel en Eireven het vroeger was, in de
groote wereld te fchitteren , zonder zich die bezigheden en
gevoelens te hebben eigen gemaakt, welke de eenige bellendige bronnen van huifelijke welvaart, rust en tevredenheid
opleveren. „ Arbeid, nuttige bezigheid;" dus wordt hier
naar waarheid geleerd, „heet de Engel, die ons langs gapende afgronden en over bloemrijke velden veilig geleidt, ons
tot borstwering firekt bij naderende rampen , en ons ire kom
dagen voor de zoo gevaarlijke verveling bewaart."-merlo'z
Het jonge paar, dat ons hier gefchetst wordt, miste de
overtuiging dezer waarheid; de eene dwaling volgde de an-dere op; „ het eene misverfi.and ontllond uit het andere;
,
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het oordeel was niet meer vrij; de vervreemde gemoederen
verwijderden zich meer en meer, en daar hun noch onder
noch Handvastigheid op het pad der deugd ter zijde-vindg
fond, verloor het zich op bijwegen, van welke het altijd
moeijelijk, dikwijls onmogelijk is, terug te keeren." De
verftandige oom des jeugdigen echtgeuoots, die deze uitkomst voorfpeld had, was van oordeel, dat „ hetgeen overmaat van wereldfche goederen en onbeperkte vrijheid bedorven hadden, alleen door bittere ervaring, ongeluk, ontbering en afhankelijkheid weder goedgemaakt kon worden ;" —
zulks werd beproefd , door eerie tijdelijke fcheiding der echtelingen, door hen beide, in eerie ondergefchikte betrekking,
aan werkzaamheid te gewennen , en hun het huifelijk geluk
van anderen van nabij te doen kennen. De proef viel boven
verwachting goed uit, en na een verrasfend wederzien worden zij regt gelukkig. Het Verhaal is belangwekkend, onderhoudend afgewisfeld, doormengd met leerzame en menschkundige opmerkingen en wenken , en , indien al niet uit
de pen van den geachten zedekundigen Schrijver F. J A C 0 B s
gevloeid, dan toch in zijne manier bewerkt.
De Violist van Genua heeft geene fchadelijke Eirekking ,
maar bevat toch weinig leerzaams. Wie zich gaarne met het
verhaal van Napolitaanfche zamenzweringen , wraaknemingen
en sluipmoorden bezig houdt, moge er genoegen in vinden.
De Vertaling laat zich goed Iezen. In een oorfpronkelijk
werk zou men mogelijk geen blond lokkenhoofd, geene palen
der weljiaanl jkheid , geene Dames , die opgebroken (voor uit
waren , en dergelijke , vinden. Ree. ílemt toe -enga),
dat dit, althans in een boek van dezen aard , kleinigheden zijn;
maar de bastaardwoorden en verkeerde woordfchikkingen huhpen, dus doende, onze taal in, en zijn er fours moeijelijk
weder uit te krijgen. Daarom , avis aux Tradücteurs.

MAGDALENA

MooNs, of het Beleg van Leyden, een

oorfpronkelijk Flistorisch•Ronnantisch Tafereel uit den tachtigjarigen Oorlog ; door A. D. VAN B U R E N S C H E L E. Te
Asnflerdam, bij G. Portielje. 1835, In gr. 8vo. 283 bl.
f2. 70.

O ffehoon weliigt van al de epijbden uit jen onvergetelijkcn
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vrijheidsoorlog onzer Voorvaderen .geene meer algemeen bekend is dan het beleg en ontzet van Leyden , zoo is zulks
echter veel minder het geval met die bijzonderheden dezer
gefchiedenis, welke tot Jonkvrouwe ril A G D A L E iv A M o o N s
betrekking hebben, op wier bede de Bevelhebber over het
Spaanfche krijgsvolk, dat het beleg voor die ftad floeg, haar
minnaar,, de Veldoverfle v A LO E z, befloten had geen form
te zullen löopen, zich overtuigd houdende, dat de fel benar.
de plaats hem buitendien van zelf wel in handen zou vallen.
Zoo wel het minder omstandig bekende der aanleiding tot
dit oponthoud, dat in de gevolgen middellijk zooveel tot de
uitredding toebragt , en zelfs door w A G E rt A A tt en anderen
onzer meest gelezene Gefchiedfchrijvers met flilzwijgen wordt
voorbijgegaan, als het belangrijke der hoofdgebeurtenis, die
voor een Gefchiedkundig Tafereel zoo talrijke treffende par_
tijen oplevert, billijkt het befluit des Schrijvers van het voor
ons liggende boek, om het Nederlandsch Publiek een tafereel onder dezen titel te leveren.
Daar reeds deze keuze vaderlandlievende gevoelens aan
den dag legt, en het overigens blijkt, dat de Schrijver ten
doel gehad heeft, de echte godsvrucht, onbezweken heldenmoed, zucht voor huifelijkheid, en andere deugden onzer
Voorzaten, in een beminnelijk daglicht te ;lellen en ter na.
volging aan te prijzen, zou het Recenfent niet voegen, hem
over de uitvoering zijner taak hard te vallen, of zijnen ar.
beid eenige aanprijzing en hem eenige aanmoediging te onthouden. Gaarne wil hij liever erkennen , dat dit boek zich
even zoo goed in een uur van verpoozing lezen laat, als
vele andere foortgelijke tafereelen van vreemden oorfprong ;
dat het tot aankweeking van vaderlandsliefde en vertrouwen
op de Voorzienigheid kan íirekken , en dat de Schrijver zich
welligt in dit vak ééns gunftig zal onderfcheiden.
Dan, juist de wensch, dat dit het geval moge worden,
verpligt Rec. tevens , hctgene hem als de zwakke zijde van
dezen letterarbeid toefchijnt, niet onopgemerkt te laten voor
mag de ge-bijgan.Ifortelkhsicafen
waarheid niet verder worden opgeofferd , dan-fchiedkung
de dichterlijke inkleeding zulks vereischt; zij moeten de kleur
dragen van het tijdvak , waarin ze ons willen verplaatfen ,
en zich, behoudens de bevalligheid, door eene zekere deftig
waardigheid van Ilijl en uitdrukkingen onderfcheiden.-heidn
Hier nu is een- en andermaal tegen den eerften dezer rege-
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len gezondigd. Om lets te noemen: de heldin der gefchie.
denis wordt als een jeugdig meisje voorgefteld; terwijl de
Historiefchrijvers ons leeren , dat zij , tijdens het aanknoopen harer verkeering met V A L D E Z, ongeveer dertig jaren
telde. En die Veldoverfie heeft, na de eerfie van voor de
ontzette flad gevlugt te wezen, nog tot den 29 November,
offchoon door zijn muitend krijgsvolk naauw bewaakt, in
den Haag doorgebragt; terwijl de Schrijver hem, kort na
het ontzet, na van plaats tot plaats vervoerd te zijn, te
Utrecht doet belanden (bi. 230) en van daar dan MA R G AR E TH A fchrijven, die hij vermoedelijk in eerstgemelde plaats
meermalen zal gezien en gefproken hebben.
Minder nog is de tweede der genoemde regelen op het
oog gehouden. Te vergeefs toch , naar het ons voorkomt ,
tracht de Schrijver de fentimentele liefde, als die de roman.
helden uit het derde vierde der achttiende, niet de historifche
perfonen uit dat der zestiende eeuw kenmerkte , en welke in
al de daden, gefprekken en brieven van VA L D E z en M A GD A LE N A doorflraalt, in zijne Voorrede met het vorige
Spaanfche karakter van den eerhen en de hevigheid der liefde van de laatfle ce verontfchuldigen ; daar wij niet inzien ,
waarom de hartelijke taal eener brave Hollandfche maagd
eenen deftigen Spanjaard geene plegtige belofte , ten voor
hare benaauwde landgenooten en betrekkingen -delvan,
zou kunnen afperfen , zonder dat beide, van den aanvang
hunner verkeering af, tot na de fluiting van hun huwelijk, zoo zoetvoerig fpreken en fchrijven, als hier het geval is. Ook in de voorflelling van de handelingen der
Leydfche Regenten en Bevelhebbers , gelijk in die van den
Prins, bij diens komst in de bevrijde vest, misten wij veel
oud - vaderlandfche ernsthaftigheid, welke de Ge--tijdse
fchiedrollen ons als kenmerkende trekken dier tijden, en van
perfonen van dien rang, fchetfen. 't Is waar, wij hebben
geen treurfpel in den klasfieken vorm, maar een tafereel voor
ons; doch, om dit natuurlijk te maken, behoefde de toevlugt niet genomen te zijn tot zulke waterachtige verhalen,
els wij bier telkens, maar in niet één historisch boek uit
die dagen aantreffen. Wij kunnen bezwaarlijk gelooven , dat
in zulke bange flonden, als Leydens burgers toen doorleef
redeneringen zullen gehouden zijn, als-den,zowijlpg
hier ftaan opgeteekend. De gedurige uicflapjes van V A LD g z, om zijne beminde in 's Hage te bezoeken, terwijl zijne
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tegenwoordigheid onder de belegeraars zoozeer vereischt
werd, en de bijzonderheden van het prachtige feest, door
hem ter harer eere aldaar aangelegd, komen ook geenszins
gefaifonneerd voor. Kleine anachronismen, zoo als het dan fen van eenen huppelwals , (bl. 118) het gluren van B ,o yz OT door eenen verrekijker (b]. 187) en foortgelijke, waren ook, bij wat beter herinnering of onderzoek, ligtelijk
te vermijden geweest.
Wij vinden ons verder verpligt, het een en ender van den
tlij i te zeggen, die ons al te afwisfelend, te veel met overtollige fpraakwendingen , en nu eens te zwellend, dan weder
te plat is voorgekomen. Hymens rozenketenen; het meester
vrouwelijke fekfe, uit zeefchuim geboren (bi. 41);-flukder
de zon, die door den rook belet wordt den wedßrijd tus.
fchen vaderlandsliefde en dwingelandij te aanfchouwen (bi.
137); de ziel van Mevrouw VAN DER WERF F, door de
41em van haren echtgenoot als uit de Elyfefche velden te.
ruggeroepen (bi. 156), en wat van dezen aard meer zou
zijn aan te flippen , bevielen ons , in het verband , evenmin ,
als het beetje voedfel (bl. 195) , de arme wurmen , In het
gebed op •bl. 211, het er zich doorhaspelen der verlegene weduwe (bi. 221) enz. Van meer gewigt echter, omdat het
geene woorden maar zaken betrgft , is ons oordeel over Mevrouw AMALTA VAN BRONKENHORST, de vooronder
vriendin van M A G D A LE N A. Deze Dame , door den-field
Schrijver gedurig met de bijnaampjes van het vrouwtje, het
dartelende (denkelijk voor dartele) vrouwtje, de jollende (8)
AM A LT A enz. betlempeld , fpeelt , bij het aanknoopen •van
den liefdehandel tusfchen V A L D F, Z en MAGDALENA , eene
rol, die, op het zachtst gefproken, zeer onberaden is; en
hare bemoediging der laatfte, (bi. 50) waar zij verklaart,
dat de openbaring van hare liefde aan den man, dien zij
reeds lang in flilte (maar tegen den zin harer naaste betrek.
kingen) 'beminde , geene zwakheid is, maar alleen het 'bewijs, dat zij een aandoenlijk en voor de liefde vatbaar hart
bezit, behoort tot die foot van moraal, welke wij vooral
in een oorfpronkelijk Nederlandsch boek liever niet zonden
aantreffen , want:
„ Alwat van zelve wast , behoeft men niet te zaaijen."
en ook de hoofdperfone der Gefchiedenis , koo als zij hier
althans voorkomt, zou meer behoefte gehad hebben aan eene
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vriendin, die haar wat meer terughouding leerde, dan aan
eene , die hare vurige verliefdheid vergoelijkte en aanwakkerde.
Nog eens, de Auteur (die welligt nog jong is) worde
door deze openhartige aanmerkingen niet ontmoedigd. Een
volgend Tafereel van zijne hand zal dan welligt het tegen
kracht en waardigheid overtreffen ; terwijl de-wordigen
ongenoemde beroemde Schrijver, wiens raad, blijkens de
Voorrede, ditmaal de keuze des onderwerps bepaald heeft,
zich dan mogelijk wel zal willen verledigen tot het ophoogen
der zwakke tinten , welke zijn geoefend oog nog hier en daar
mogt aantreffen.

Vergeet mij niet. Belangrijke Teerhalen van A. V 0 N T R O ML I T Z. Uit het Hoogduitsch , door N. v. B. B. Te Kampen, bij W. J. Tibout. In gr. 8vo. 347 bl. f 3.75.
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OME RU S maakte van den Trojaanfchen krijg een' firijd
van Goden en menfchen , en IR OM LIT Z, indien het ge.
oorloofd is kleine zaken met groote te vergelijken , nam de
bekende legende van den wilden Jager te baat, om daartusfchen de gruwelen te vlechten, die de bloedgierige bevelhebbers van L 0 D E w u K XIV in den Palts bedreven, en knoopte daaraan tevens een romantisch verhaal vast, dat hij het
Meisje van Esjlingen noemde. De \ader der poëzij wandelde
bedaard, koel, kinderlijk, maar niet minder flout zijnen weg,
alles in goud herfcheppende, wat hij aanroert; terwijl TROM
ons fchreeuwend en gierend en loeijend in het gebied-LITZ
van het fantastifche, romantifche en akelige ómvoert, om
ons eindelijk getroffen, offchoon niet volkomen voldaan, los
te laten. Zijne verbeeldhg flaat, wel is waar, tot die van
zijnen voorganger in dezelfde verhouding , als de fpoken der
Middeleeuwen tot den rijken Griekfchen Godenhemel, maar
toch flellen wij in die fpookfels belang, en de gewone romanl ezers zijn ook minder vatbaar, om de fijnheden van het
Griekfche fchoon te vatten of te genieten. Vraagt men, wat
er dan na het lezen van foortgelijke romans voor hart en
verfland overblijft , dan kan men doorgaans niet de wedervraag volflaan: Wie zegt u, dat hart en verfland er iets in
gezocht hebben? Men leest om zich te verfirooijen, maar
dient dan ook wel tot die lezing getrokken te worden, en
dat doet dit verhaal evenzeer als het kleinere, hetwelk dezen
bundel opent, en den naam van de fchuilplaats op den Kijnast
voert. Alles is daarin even zoo wild en avontuurlijk, donker en droevig, maar toch zóó gruwzaam niet, dat het den
lezer zal walgen; het zoete vergif is ook daar in behagelijken
vorm toegediend, en dewijl niets lijnregt tegen kieschheid of
goede zeden aandruischt, zullen deze verhalen voorzeker
eene welkome bijdrage zijn voor onze menigvuldige romanlezende gezelfchappen. Nut zullen ze wel niet Richten, en
wij wenfchen, dat zij niemand het hoofd warm maken of de
verbeelding verwilderen mogen.

BOEKBESCHOTJWING.
Nieuwe Leerredenen, door w. A. VAN HENGEL.
h Ide of laatJle Deel. Te llm flerdarn , bij J. van
der Hey en Zoon. 1834. In gr. 8vo. VIII en 326
bi. f 3-60.

Met dezen bundel, voor welks late aankondiging, aan

verfchillende omflandigheden te wijten , Recenfent ver
vraagt , wordt de reeks der Nieuwe Leerrede--fchonig
nen van den waardigen en ijverig werkzamen VAN H E N
G E L befloten. 's Mans prediktrant is te algemeen bekend , dan dat het thans nog noodig kan geacht worden
daaromtrent in bijzonderheden te treden. Wij vergenoegen
ons met de opmerking, dat dit deel niet slechts in geen
opzigt bij de twee vorigen achterftaat, maar dat zelfs
de befcheidene aanmerkingen, welke wij ons bij de aankondiging der beide eeríle bundels hebben veroorloofd,
hier grootendeels wegvallen.
Ten gevalle van hen , die met dezen bundel nog niet
bekend zijn , laten wij een kort verflag van den belang.
rijken inhoud, volgen.
I. De keuze van Salomo als 's menfchen beste keuze,
naar I Kon. f1I: 5-14. Eerst wordt onderzocht, waarin , naar Salomo's voorbeeld, 's menfchen beste keuze
bella; daarna, waarom wij die voor 's menfchen beste
keuze te houden hebben. Ilet laatlle wordt dus ontwikkeld: a. die keuze is Gode welgevallig; b. zij wordt
werkelijk verkregen; c. zij levert allerlei zegen op.. -Zoo wij ééne aanmerking moesten maken, het zou op
den eerften volzin zijn na den gelezen tekst, bl. 5:
Het verhaal, hetwelk ik u, M. H. ! daar heb voor„ gelezen , en hetwelk ons ook hoofdzakelijk in het
„ tweede boek der ICronäfken befchreven staat, zult gij
„ mij buiten twijfel eenparig toeíleminen, dat eerre groote
T
BOiKBESCH. 1836. NO. 7.
-
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„ waarde bezit." Is deze woordvoeging -- wij vragen
niet keurig, maar -- goed?
II. De belofte van florelooze rust , welke den Christen in de toekomende wereld wacht , naar IIebr. IV: 9.
De Hoogleeraar fchetst hier 1. den inhoud, 2. de heer1 ijkheid , 3. de zekerheid, en 4. het doel dier belofte.
Belangrijk , onderhoudend en treffend !
III. Gods aanbiddelijk befluur over de zonde, naar
Gen. L: 15-21. Hier wordt eerst nagegaan , hoe de
tekst ons Gods aanbiddelijk beftuur over de zonde aan
maakt ; dan , wat wij daaruit nopens dit be--fchouwelijk
f! uur te onzen nutte behooren af te leiden.
IV. De kloekmoedige optogt van Jezus naar Jeruzalem , naar Marc. X: 32-34. Vonden wij ons ge
bij de aankondiging van den eeralen bundel de--dronge,
zer Nieuwe Leerredenen , te verklaren , dat , hetgeen de
Hoogleeraar over zijnen tekst en deszelfs zamenhang
zegt, gewoonlijk wat al te kort is, ja hier en daar
.fchraal mag genoemd worden; ten aanzien der meeste
preken, in dit deel voorkomende, geldt deze aanmerking
niet. Hier inzonderheid is de tekstverklaring ill het eerfle deel , naar V AN DE R PAL 1vi'S les en voorbeeld ,
recta, ftmplex , concinna , dives, elegans atque ornata.
(Cf. J. H. VAN DER PALM , Orat. Inaug. de Oratore Sacro, Literarum Divingrum interprete.) Het
tweede deel bevat eenige. gevolgtrekkingen, welke wij te
onzen nutte uit dit verhaal moeten afleiden. Zij betreffen de Goddelijkheid van het Evangelie, de waarde van
's Heilands lijden en Herven , en de heerlijkheid van deszelfs (zijn) voorbeeld.
V. De nabijheid aan God, naar Pfalm LXXIII: 28b.
Belangrijk en fchoon is de behandeling van dit onderwerp , waarbij eerst wordt nagegaan, wat wij door de
nabijheid aan God te verflaan hebben; ten tweede, aan
waarom dezelve goed zij (de nabijheid aan God-getond,
geeft ons rust des gewetens , verwekt ons een' fchat
van zegeningen, en maakt ons zeker van de toekomst) ;
-
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en eindelijk, het voorregt derzulken gefchetst, die haar
goed voor zichzelven mogen noemen.
VI. De hemelfche zin als het vereischte tot het ge
aan de Goddel jkheid van het Evangelie, naar Joann.-lof
VII: 16, 17. Munt VAN HENGEL dikwerf uit' in
zijne vooraffpraken , , doorgaans uit de tijdsgelegenheid
ontleend, waarvan de tweede, achtfle en negende preek
in dezen bundel, om geene anderen te noemen, nieuwe
bewijzen leveren, het komt ons voor, dat de vooraf
deze Leerrede geopend wordt, in dien-fprak,wme@
lof geenszins deelen kan. Men oordeele: „ De zomer
„ is dan voorbijgegaan , M. H. 1 De herfst is aange„ komen. De vroege avondfchemering, welke wij rond
om ons ontwaren, voorfpelt ons de nadering van den-„
„ winter. Geen treffender beeld van de vergankelijkheid
„ aller dingen geeft de natuur ons immer, dan in dit
„ faizoen. Doch niet min aanfchouwelijk maakt zij ons
„ de vergankelijkheid van ons eigen leven. Te regt heeft
„ men van ouden tijd af de menfchengeílachten vergele„ ken met boombladeren , die weldra verwelken en af„ vallen , om weêr door andere vervangen te worden.
„ Te regt noemt de Bijbel alle heerlijkheid des menfchen
„ eene veldbloem, die des morgens bloeit en des avonds
„ afgefneden en verdord ligt. Gelukkig , dat hij ons
„ ook zegt, en wij hem tot onze bemoediging mogen
„ nazeggen : Het lvoord van God bl jft in eeuwigheid i
„ En dit is het woord des Evangelies, tot welks ver
ik op nieuw onder u verfchenen ben. Maar-„kondig
„ hoe komt het nu toch, dat hier op de wereld de ge
omtrent dit Evangelie zoo hemelsbreed ver-„voelns
waar, dat de een er zich aan vast--„fchilen?Va
„ houdt, als aan eene onbedriegelijke Godfpraak, en de
„ ander zich' jegens hetzelve gedraagt, alsof het een
„ verdichtfel van menfchen ware? Ziet daar eene be„ iangrijke vrage, met welker beantwoording gij het niet
„ misbillijken zult, dat ik u heden avond voorga." Niemand zal ligt deze vooraffpraak ongezocht, noch den
overgang zacht en geleidelijk noemen. — Voorts duidt
T2
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reeds het opgegeven onderwerp aan , in welken zin de
Hoogleeraar dit belangrijk gezegde des I-Ieilands opvat.
Het wordt doorgaans verkeerd verflaan en toegepast.
Er ílaat niet : zoo iemand Gods wil doet , maar : zoo
iemand WIL deszelfs wil doen. „ Dit is (zegt VAN
H E N G $ L , bl. 124) eene veelomvattende uitdruk
Zij teekent ons eene vurige geneigdheid voor al-„king.
„ wat Goddelijk is. Geloof en vertrouwen liggen er
„ zoowel in opgefloten, als lust tot de beoefening van
godvrucht en deugd. Wil men dezelve met korte
„ woorden verklaren ; men kan het niet beter doen, dan
„ door van een' hernelfchen zin te fpreken." Eerst
wordt nagegaan, wat Jezus nopens den hemelfchen zin
als een vereischte tot het geloof aan de Goddelijkheid
van het Evangelie gezegd heeff; ten tweede, aar7gewezen, dat zulk een hemelfche zin, ook te dezer dagen,
daartoe inderdaad een vereischte is ; eindelijk, op de gevolgtrekkingen gelet , welke wij daaruit te onzen nutte
maken moeten.

VII. De waarde van eene vroegtijdige Godvrucht ,
naarPred. XII: 1. Naar aanleiding van den tekst wordt
aangetoond, 1. hoe gezegend eene vroegtijdige godsvrucht in zichzelve is ; 2. welk een heil zij den mensch
in den ouderdom aanbrengt; 3. wat de befchouwing van
derzelver begeerlijkheid bij ons in het bijzonder moet
uitwerken.

VIII. Gods hooge doel bij de toezending van de rampen dezes levens, naar Hebr. XII: lob. Naar Recenfents gevoelen eene der fchoonCie preken in dezen bundel. De leer van den tekst wordt eerst in het regte
licht gelteld, daarna hare heilzaamheid aangewezen: a.
zij neemt vele bedenkingen omtrent de Voorzienigheid
weg, b. maakt de rampen dezes levens dragelijk, c. ver
-zekrt
ons van het doel onzer beilemming.
IX. 's Htilands zedelijke vi ilkomcnheid bij deszelfs
deelgenootfcháp aan de verzoekingen der rnenfchen , naar
Hehr. IV: 15 Eerst wordt Jezus in deze zijne voIkonienheid voorgefleld; dan aangewezen , wat Hij dien
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ten gevolge voor ons menfchen zij : het voorwerp van
onzen eerbied, van ons geloof en van onze navolging.
X. De keuze tusfchen Jezus en Bar - abbas , naar
Matth. XXVII: 15-23. „ Letten wij op deze keuze,
„ zoo als die eerst ligtvaardig voorgelegd, daarna ge„ wetenloos beftuurd, eindelr k blindelings gedaan wordt!
„ Verregaande zwakheid, booze verleiding, zinnelooze
„ woede wisfelen hier elkander af. Slechts op den ach„ tergrond zien wij Jezus , het flagtoffer van drift en
„ hartstogt. En God verfchijne al eens voor een oogen„ blik , om het kwaad te fluiten ; Hij verbergt zich
„ echter weldra weer achter den digten fluijer, waar„ door Hij zijne wegen aan het oog van ftervelingen
onttrekt."
XL De plegtige herjielling van Petrus in z jne waar
als Apostel van Jezus, naar Joann. XXI: 15----dighe
17. Deze preek, waarin het gefchiedverhaal eenvoudig
wordt verklaard en toegepast, heeft ons het minst bevallen , misfchien wel om de uitlegging van 's Heilands
vraag aan Petrus: hebt g j mij liever, dan deze?
die door v A N H E N G E L, met anderen, dus wordt
opgevat: hebt gij anij liever dan hetgeen hier voorhanden is: vischtuig én visfcl^erssverk P Wij gunnen aan elk
zijne overtuiging ; maar voor ons gevoel gaat al het
treffende en aandoenlijke van dit verhaal bij deze uitleg
verloren, die dan ook in het laatst uitgekomen fick-gin
der Godgeleerde B ijdragen , en reeds vroeger door v A N
W I L L E S in het Mengelwerk dezer Paderlandfche Letteroefeningen voor 1835. No. XIV , bi. 653 env., zoq
wij meenen zegevierend is weerlegd.
XII. De onverzoenlijke firijd tusfchen goed en kwaad
hier op aarde, naar Gen. 1II: 15. Eerst wordt de aan
firijd tusfchen goed en kwaad over--kondigvae
wogen ; vervolgens onderzocht, hoe deze firijd zich werkelijk hebbe toegedragen ; en eindelijk nagegaan, op welk
eene wijze wij in dien firijd verkeeren moeten. De Hoogleeraar merkt te regt aan , dat het woord , in den tekst
door vermorzelen vertaald , beter door verwonden wordt
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overgezet. „ Er wordt dan van tweederlei verwonding
„ gefproken : de eene aan den kop der flange ; de eenige
plaats , waar Wien dit dier met gelukkig gevolg tref.
fen kan; de andere aan dat deel van het menichelijk
„ ligchaam, hetwelk zich gemakkelijk en fpoedig heelen
„ laat. `Deze taal teelcent ons dus den $rijd , dien het
„ flangengeflacht en het menfchengefacht Deeds onder
voeren zullen. Van we@rszijde zullen zij op elkan--„ling
„ ders verderf uitgaan. Van weêrszijde zullen zij dan
„ ook wonden toebrengen. Doch de wonden van Eva
„ met haar kroost zullen ílechts ligte kwetfuren zijn ;
„ maar doodelijke hagen zullen hare tegenpartij treffen."
(BI. 263 , 264).
XIII. Gods wereltlbefluur als eene fiof van alge
naar Pfalm XCVII: 1. „ Volgen-menblijdfchap,
Dichter
, door het licht van het Evangelie
wij den
geleid ! Wij zullen ons vooreerst Gods wereldbeíluur
duidelijk trachten voor te flehen; ten tweede nagaan ,
„ welk eene 11 of van blijdfchap hetzelve werkelijk op„ levere; ten derde onderzoeken, waarom die blijdfchap
„ niet algemeener hier op aarde zij ; en eindelijk lee„ ren inzien , hoe wij bijzonder in deze blijdfchap moe
-„tendl."
XIV. Christus als de Vredefichter op aarde, naar
Eph. II. 14". Vier bijzonderheden worden hier ontwikkeld : 1. wat het inhebbe, als wij Christus den Vredeffichter op aarde noemen ; 2. op welke gronden het
ruste , dat wij Hem dezen eernaam toekennen : hier wordt
gelet a. op de I}rekking van zijn Koningrijk , b. op
de leer van het Evangelie, c. op de getuigenis der ervaring; 3. van welk eene waarde Hij in die betrekking
voor ons menfchen zij: dit valt in het oog, als wij a.
op den ílaat der maatfchappij , b. op de verkeerdheid
van ons hart, en c. op den loop der gebeurtenisfen de
aandacht vestigen; 4. waartoe wij door Hem als den
zoodanige geroepen worden: namelijk, om ons aan'Hem
alleen te houden, ons geheel aan Hem te verbinden , en
ïleeds in zijnen Geest te wandelen. „ Kan men wel
-
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ééne fchrede van Christus afwijken, of die leidt te„ vens van den weg des vredes af? Waarlijk! om op
„ dien weg te blijven, moeten wij ons alleen aan Hem
„ houden. En dit doen wij , als wij niets meer en niets
minder gelooven , dan IIij ons in het Evangelie zegt.
Dit doen wij , als wij alle menfchelijke meeningen en
„ uitfpraken aan dat Evangelie, als den toetsfteen der waar
onderwerpen. Welaan dan, gij allen , leden van-„heid,
verfchillende huisgezinnen , burgers van denzelfden
„ (laat , broeders en zusters van dezelfde gemeente !
„ wilt gij vrede voor uzelven hebben , en vrede onder
„ anderen lichten; houdt u alleen aan Christus! Houdt
u alleen aan Hem, wie er ook herwaarts of derwaarts
„ van Hem •afwijke ! Blijft ook dan daarin volharden ,
„ als deze of gene u aan Hem poogt te onttrekken t
,, En maakt er vastelijk ftaat op , tot uwen dood toe zal
„. dit u niet berouwen !" --- Wie oorgin heeft om te
hooren , die hoore 1 Wie nog een oor heeft, dat voor
de waarheid openftaat , die denke hierover na!
Broederlijke Brief aan de Gemeente des Heeren, na dc
in het licht verfchijning eener Herderl jke Brief der
.Leerar,n in de Gereformeerde Gemeente te flmflerdam. Door z. H. VAN DER FEEN , Med. DoCt.
Alle en vatten dit Woord niet, maar dien het gegeven
is. Die [dit] vatten kan , vatte [het]. h7 A T T H.
XIX: 11 , 12. Te 4m flerdaan , b ij J. H. den Ouden.
1836. In gr. 8vo. 16 bl. f: -10.
Adres ingediend aan Z. M. den Koning, en Opwekking
der Gemeente tot de heiliging van tenen algenieenen
Dank- Mast- en Bededag , door de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk onder het kruis in Nederland. Te elmflerdam, bij H. Höveker, enz. 1836.
In gr. 8vo. 46 bl. f:-40.
I.

Of de Heer z. H. v A N n E R FEEN een bekwaam
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Geneesheer is, waartoe echter eene goede mate van gezond
verftan.d noodig is, weet Ree, niet, hoewel hij het tot heil
der lijders wenscht; maar dat hij een zeer ellendig Exegeet en Theologant is, wordt hem uit dit fluksken, dat
van Bijbeltekfien wemelt , op nieuw ten overvloedigfle
blijkbaar. Een enkel ftaaltje ílechts, bl. 7 en 8: „Het
„ zij u genoeg en tot blijdfchap voor u, fchoon met
medelijden over de 27 Leeraars , wanneer zij uwe voor
„ hun duistere en geheimzinnige uitdrukkingen niet ver
haan , het zij u genoeg , (zeg ik) dat het u gege--„
ven is "de verborgenheden des Koningr(fks der hemelen
„ te weten, maar dien en is het niet gegeven. (M A T T H.
„ XIII: 11.)" -- „Schoon gij in de Herderlijke Brief miskenel wordt , zij het u genoeg nit den mond uwes lieven
Zaligmakers , dien BESTEN Herder, te hooren :
„
„ Ik danke u Vader, Heere des Hemels en oder aerde,
„ dat gq deze dingen voor den wijzen ei; ver/lardigen
„ verborgen hebt, ende hebt dezelve den kinderkens ge„ openbaerd. Ja Vader, want alzoo is geweest het wel
behagen voor U (MA T T H. XI: 25, 26) , en dat Hij-„
„ tot u zegt : G en z ft niet die fprcket , macr het
„ is de Geest des Traders, die in u (preekt. (MAT T H.
„ X: 20.)" Alsof het in die plaatfen gezegde, waarvan de gezonde uitlegging zelfs den ongeleerden, maar onbevooroordeelden en verf'candig lezenden Bijbelvriend overtuigen kan, dat het op de Apostelen als zoodanig ziet,
op gewone Christenen, en wel die zich als de boven
anderen bijzonder regtgeloovigen en uitverkorenen en godzaligen aanzien , toepasfelijk wate! En zoo is het ook
met de volgende aanhaling van 1 Cor. II: 12-15.
„ Dit zij ," zegt hierop de Schrijver tot zijne vrienden ,
„ de ware Sioniten," (zie bl. 4) „ die zij uwe troost en
uwe ílerkte , wanneer gij het werk des Geestes in u
„ hoort lasteren en uitkrijten voor een vrucht der ver
en opgewonden gevoel. Zingt, naar den raad-„belding
„ van uwen zaligen V 1 E R VA N T, de noren uwer ziels„ vijanden doof," (hoe fierlijk en bevallig gezegd !)
„ met dat zalige (! ?) versje uit Ps. XXV ,
„

285

BROEDERLIJKE BRIEF, ENZ.

„ Gods verborgen omgang vinden
„ Zielen, daar zijn vrees in woont;
„'t Heil- GEHEIM wordt aan zijn vrinden,
„ Naar zijn vreéverbond, getoond."
De ftrekking van dit (lukje fchijnt te zijn, om „ de kin„ deren Sions" aan te fporen , dat zij „ zich van nu af
„ aan het gehoor, al is het daarom niet aan het kerke„ lijk beftuur" (dit laatfle zij ten minfle nog als iets betrekkelijks goeds ter eere van den Doctor opgemerkt !)
van alle de 27 Amflerdamfche Leeraars, die zulk eenen
Herderlijken Brief, als bekend is , hebben kunnen uitgeven, „ onttrekken," (vergelijk bl. 6) en om ben tot
getrouwheid in hun oud Gereformeerd geloof (zoo als
de Schrijver dit begrijpt) op te wekken. — Ree. wil ,
naar den aard der liefde, gelooven, dat de Doctor het
wèl meent; maar naar liet gezond verftand, en naar den
eisch der op goede Bijbeluitlegging rustende Gódgeleerdheid , roept hij hem toe: Ne futor ultra crepidam !
(fehoenmaker! houd u bij uwe leest!)
H. Bij het lezen van de woorden, „de Synode der Chris„ telijke Gereformeerde Kerk onder het kruis in Nederland"; van de onderteekeningen onder de Voorrede ,
H. P. S C HOL T E, h D. M. Syrlodi Pracfes
H. D E
c o C K, V. D. M. Synzodi Scriba , en van die onder
het Adres, zijnde dezelfde twee genoemde en nog drie
andere min of meer beruchte afgezette jonge Predikanten
(BRUMMELKAMP, S. VAN VELZEN en GEZ E L L E ri E E R B u it G) en elf opgeraapte Ouderlingen
van hun maakfel uit verfchillende Provinciën, benevens
een tot het Candidaati'chap van de H. Dienst niet toegelaten jong mensch (v A N R A A L T E), die zich thans'
„ Bedienaar des Goddelijken Woords" noemt, „ beroe„ pen te Genemuiden en Mastenbroek in Overijsfel" ;
hierbij dan kon Ree. zich van geen fpottenden glimlach
onthouden, en zeide bij zichzelven : „ Wat fpclen die
„ jonge luidjes toch zoet Synodetje !" maar onwillekcurig fchoot hem ook eene vraag uit een oud leerboekje
te binnen: „ Waarom bouwden de menfchen den toren
,

.
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„ van Babel ?" en het antwoord : „ Om zich eenen
„ naam te maken." Men ziet hier toch twee jonge lieden , en in hunnen aanhang drie anderen van denzelfden
leeftijd, die naauwelijks twee, drie jaren in de dienst
der Kerk geweest zijn , zich niet alleen tegen het Kerk
dat hen aangenomen en in dienst geteld heeft,-beftur,
verzetten, maar ook zich een gezag aanmatigen, hetwelk hun, al hadden zij ook in hunne zaak het grootse
gelijk van de wereld, op hunne jaren, zoo wel naar
menfchelijke beleefdheid en ondergefchiktheid , als naar
Christelijke nederigheid en ootmoed, zeer kwalijk ftaan
zou, en dat hen nu in de oogen des verflandigen en
weldenkenden befpottelijk en verachtelijk maakt.
Het langwijlige en Z. Ms. geduld tergende Jdres ,
dat Ree. geen lust heeft nader te ontleden , fchijnt de
firekking te hebben ; om , ten gevolge der bekende Ministeriéle aanfchrijving van 11 Dec. 1835 , Z. M. te
beduiden, ' dat de genen, die zich thans van het Hervormde Kerkgenootfchap in Nederland willen affcheiden ,
geen nieuwe Gezindte , maar de oude Hervormde Kerk
zijn , en dat zij (zie bl. 27) aan Z. M. geene nieuwe
Reglementen of Statuten kunnen voorleggen , maar hiertoe wijzen op de Formulieren van Eenigheid en op die
van Liturgie der Hervormde Kerk. Of Z. M. hierdoor
van hun beweerde overtuigd zal worden, meenen wij wel
zeer te mogeif betwijfelen. Wat het eerfie betreft, hierover heeft Ree. zijne gedachten reeds genoegzaam gezegd in No. II van dit Tijdfchrift dezes jaars bl. 60,
61 , waarheen hij dus kortheidshalve verwijst. En wat
het laatfte aangaat , godsdienftige Geloofsbelijdenisfen en
Voorfchriften van Eerdienst , welke laatfte niet van dezelfde verpligtende kracht waren als de eerfte, Reglementen en Statuten van een Kerkelijk Genootfchap te
noemen , dit is te ongerijmd , om wederlegd te worden.
Had men zich nog op zekere oude Kerkeórdeningen, die
evenwel niet overal , even min als de Canones Synods
Dordracenae tot Formulier van Eenigheid, aangenomen
zijn, beroepen , dan had het nog eenige houding gehad ;
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nu is het geen verdere wederlegging waardig. In gewone gevallen zou men in jonge Geestelijken zulke onbedrevenheid in kerkelijke zaken gaarne verfchoonen; maar
nu deze zich als Leeraars en Leidslieden van en boven
anderen opwerpen , nu kan en mag men niet zwijgen ,
maar moet men hen in hunne onkunde en onbevoegd
bij hunne verwaandheid en onbefchaamde aanmati--heid,
ging, ten toon ílellen.
De hierop volgende Opwekking is van hetzelfde alooi,
een zamenraapfel van vele, bij zekere lieden als bijzon
vroom geijkte en geliefkoosde uitdruk -dergtzin
ongepast aangehaalde Bijbeltekflen, voor -kinge,va
uit het Oude Verbond, waarvan wij geen nuttigheid-al
zien flaaltjes aan te halen , daar zij al van ouds genoeg
bekend zijn. Even min heeft Ree. lust, om met die
gansch onbevoegde jonge lieden , SCHOLTE en D
c o c K, welke de ouderteekenaars van dit tluk zijn , al
noemen zij zich Synodi Praefes en Scriba te redetwisten over eenige daarin voorkomende zaken ; zoo als b. v.
over het wenfchelijke en noodzakelijke van eenen Danken Bededag, op den voet van die vóór 40, 50 jaren.
Indien zij met de regte kennis van dat vorige ook de
ondervinding vereenigden van hetgene er na dien tijd, en
bijzonder federt de herflelling van ons Vaderland, gebeurd, en te dezen aanzien, na rijp beraad, zoo van
Gouvernementswege , als door het Kerkelijk Beftuur,
befloten en gedaan is, of indien zij zich dit door deskundigen lieten mededeelen , dan zouden zij , indien zij
verflandig en nederig waren , en door geen dwaze eeren heerschzucht gedreven werden om zonderling te zijn,
geheel anders oordeelen. -- Nog ééne bijzonderheid mag
onze kritiek, hoezeer wij anders al dit gefchrijf beneden
dezelve achten , niet ontgaan, omdat zij eene openbare
onwaarheid behelst ; namelijk waar er , bl. 36, 37, gezegd wordt, „ dat er zop vele duizenden in ons land,
„ onder de berooving van hun tijdelijk beftaan, onder
beboeting, trekking voor regtbanken en gewugeniszich van dat Genootfchap" (der Nederland„ ftraf ,
,
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fche hervormden) „ hebben afgefcheiden." Waar zijn
toch die duizenden , die te dezer zake van hun tijdelijk
beflaan beroofd, beboet, voor regtbanken getrokken,
met gevangenis gefiraft zijn ? Dat eene wettige vervolging en veroordecling door Kerkelijke en Burgerlijke Regtbanken deze verdwaasde jonge lieden en ettelijken hunner
medeflanders getroffen heeft, moet dit xóó voorgeífeld
worden, alsof dit het lot van duizenden ware geweest?
Is dit eerlijk en naar waarheid? Of is het een fophistisch huismiddeltje, om dei onkundige menigte zand in de
oogen te werpen ? ... Tantum.

Na het bovenstaande gefchreven te hebben , komt Ree. ter
hand een (lukje, getiteld:
Handelingen van de Opzieners der Gemeente Jefu Christi, vergaderd te flm fterdarn , den 2den Maart en
volgende dagen, 11o. 1836. Te AmJlerdam , bij H.
Höveker,, enz. 1836. In gr. 8vo. X en 48 bl. f : - 40.

H ieruit ziet -men dan, wat die zich noemende Synode,

waarvan bovengemelde Adres en Opwekking uitvloeifels
zijn, op hare Vergadering uitgevoerd heeft. Rec. meent
daarvan geen breed verflag of uitvoerige beoordeeling te
geven , zoo min als op eenige punten terug te komen ,
waaromtrent hij reeds een- en andermaal het noodige gezegd heeft. Men kan uit dit flukje zien , hoe vele belangrijke zaken die bekwame en vlugge jonge menfchen ,
die de leidslieden dier Vergadering waren , in den tijd
van tien dagen hebben afgedaan; ja zien, hoe veel beter
dit is , dan het befluur der Kerk aan eene Vergadering
van Mannen toe te betrouwen , die , hoewel natuurlijk
van verfchillende jaren , nogtans , door vereeniging van
kunde en ondervinding , tot zulk veelomvattend werk
allezins bevoegd gerekend worden! ! -- Onder de gewigtige dingen , welke daar in zoo korten tijd afgedaan
zijn, behoort ook al een Reglement op het Examen en
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de toelating tot het herder- en Leeraarambt, waarin
onder anderen Recs. aandacht trok , dat daarin van den
Examinandus , ja , „ ervarenheid in de Hebreeuwfche en
„ Griekfche talen" gevorderd wordt , maar er nogtans
op volgt: „ De Kerk behoudt echter de vrijheid, om,
„ bijaldien de nood der Kerke dit vordert, en andere (?)
„ buitengewone gaven des geestes (!) dit wettigen, het
„ examen in de talen achterwege te laten." Overheerlijk middel, om de grondige Bijbelfludie, op goede kennis van den oorfpronkelijken tekst gevestigd, en alzoo
tevens het verkrijgen van degelijke en klasfieke geleerdheid te doen verwaarloozen! — Uit een volgend artikel
van dat Reglement moet blijken, waarom een Examinandus als onbekwaam kan worden afgewezen, namelijk
„ het zij dat hij geene bewijzen heeft gegeven, dat de
„ waarheid aan zijn harte is geheiligd, het zij door on,, kunde in de Godgeleerdheid, of door het koesteren
„ van dwalingen." Het eerfle is niet naar den ouden
flelregel : De internis non judicet Ecclefta, d. i. Over
het inwendige oordeelt de Kerk niet: en hoe zal dit cri
van bekwaamheid bij elk , die het examen on--terium
dergaat , onderkend worden? Maar die vlugge jonge lieden vermogen veel ! ! Uit het tweede blijkt, dat alleen
onkunde in de eigenlijk gezegde Godgeleerdheid (hier te
voren behouwende en dadelijke genoemd) iemand kan
doen afwijzen: het overige is dus , gelijk de Talen ,
van minder belang ! ! — Verder vindt men hier eene
kerkelijke Cenfura librorum vastgeßeld , waarbij een ge
om door deze hoogwijze Mannen kerkelijk ge -fchrit,
te worden , niet alleen kerkelijk regtzinnig-aprobed
moet zijn , maar ook des Schrijvers flichtelijk doel ,
vrijmoedigheid, rondborlligheid en befcheidenheid, ja
zelfs juistheid van uitdrukkingen, duidelijke voorítelling
van zaken en goede ilijl blijken moet. Nu zal men
eerst keur van godgeleerde puikfchriften zien uitkomen,
wanneer zij door het zegel der goedkeuring van zulke
veel vorderende en zoo zeer bevoegde Cenforen bekrach.
tigd zijn : fIreeft , fireeft er toch naar , Schrijvers ! om
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u die eer waardig te maken ! de trijd is nieuw en moei
maar de palmtak der overwinning is ook fchoon-jelik;
en heerlijk ! — Opmerkelijk is een artikel van deze
Plandelingen, bl. 31, waaruit blijkt, dat die wijze „ Op„ zieners der Gemeente J a s U C H R I S T I met geringfchatting fpreken over het vieren van de Christelijke
Feestdagen , en hieromtrent althans aan ieder vrijheid
willen laten. Het lust Ree. niet, hierover in het breede uit te weiden: wie met de Kerkelijke Gefchiedenis ,
ook van ons Vaderland, bekend is, zal hierop het gezegde toepasfen : „ Er is niets nieuws onder de zon ;"
en wie de viering van den Christelijken Zondag en van
de algemeene Christelijke Feestdagen niet Israëlitisch ,
maar helder Evangelisch befchouwt, zal hier geen nadere teregtwijzing behoeven. — Eindelijk zij nog met
een woord melding gemaakt van eene daad van kerke
tucht, reeds door deze achtbare Vergadering uit -lijke
tegen den gewezen Predikant v A N R H E E,-geofnd
te Peen, die, wegens kerkelijke wederfpannigheid, door
het Provinciaal Kerkbeiluur van Noordbraband van zijne dienst ontzet was , en die nu door de hoofden der
fcheurmakers , waarbij hij zich gevoegd had, om zekere
erge daad van zedelijk wangedrag, insgelijks afgezet is.
ren heerlijk begin! ! Ree. - acht het zijne taak niet, en
vindt het ook niet noodig , over de manier van behandeling dezer zaak bij die zoogenaamde Synode zijne gedachten te zeggen , hoewel hij anders daartoe wel ífof
zou vinden; maar hij laat haar liever voor rekening van
die wijze Opzieners , en wil zichzelven en de Lezers
van dit Tijdfchrift, met deze verdrietige zaken niet langer vervelen. --- Punctum !
"

Handboek der Botanie , en aanleiding
tot dt - kennis der natrzurljke familién des plantenrijks. Uit het Iloogduitsch vertaald door N. B. nZ X L-
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Hoogleeraar in de Botanie te Alnflerdam. II Dee.
ien. Te Am fierdam , b! C. G. Sulpke. 1836. In
gr. £ivo. 74S bi. f6-:
Van een Handboek, uit de pen van den beroemden
Berlijnfchen Hoogleeraar der Botanie gevloeid, kon men
wel niet dan goeds verwachten ; en wanneer men eenige
waarde blijft hechten aan het oordeel , in Tijdfchriften
uitgefproken, dan kan men in de voornaamfte Duitfche
en andere wetenfchappelijke het oordeel vinden , dat •dit
Handboek tot de besten behoort, en in alle opzigten
voldoet aan het doel , hetwelk de Schrijver zich bij deszelfs bewerking voorí?gilde. AL P H 0 N S E D E C A ND 0 L LE fielt het naast het foortgelijke werk van den beroemden Engelfchen Plantenkundige J. L I N D L E Y (INtroduction to Botany , Lond. 1832) , en raadpleegde hetzelve bij de zamenflelling van zijne Introduction à l'e'tude
de la Botanique, Paris 1835. -- K U N T H bewerkte zijn
Handboek na eene vijfentwintigjarige ondervinding, en
raadpleegde onpartijdig de beste Handboeken dezer wetenfchap. „ Bij mijnen arbeid," zegt hij , „ heb ik dikwijls en veel gebruik gemaakt van D E C AND O L L I'S
Theorie élémentaire en zijne Organographie végétale ,
LINK'S Elementa philofophiae Botanicae, MIR R E L'S
'Elémens de Botanique, W I L L D K N o w's Kräuterkunde,
R I C x AR D's Esquisfe d'un vocabulaire méthodique de
Botanique en feixe tableaux (in BUL L I AR D'S Dictionnaire de Botanique) , van zijns zoons Nouveaux Bles mens de Botanique , en van vele andere werken, maar
5

voornamelijk van L IN D L E Y's geestrijk en klein werkje

An outline of the first principles of Botany."
Eene andere vraag echter , wier beantwoording mis
velen van ons verlangen zullen, is, of het Hand--fchien
boek van KUN T H , hoezeer gefchikt voor het onderwijs
der Plantenkunde aan Duitfche Hoogefcholen, in die betrekking ook doelmatig voor onze geleerde inrigtingen
zijn kan. Misfchien zullen velen de breedvoerige behandeling der natuurlijke familiën in een boek voor eerstbe-
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ginnenden ondoelmatig en zelfs nadeelig oordeelen , en
zouden liever gezien hebben , dat, met verkorting van
dit gedeelte, het phyfiologifche deel van het boek wat
meer ruimte gewonnen had. Door de voorbeelden van
D E C A N D O L L E'S vThdorie

Introduction ,

Jldmentaire , L I N D L E Y'S
AL P H. DEC A N D O L L S'S Introduction

enz. willen wij hunne vraag rliet beantwoorden , maar
alleen opmerken , dat eene wetenfchap niet dan in haar
geheel kan aangeleerd en begrepen worden , en dat de
ftudie der natuurlijke familiën , althans eene fchets daarvan , in den tegenwoordigen fland der wetenfchap even
noodzakelijk is, als de leer der kunstwoorden en de ontleed- en natuurkunde der planten. Zij is het voornaam fie gedeelte der wetenfchap geworden, federt zij niet meer
op losfe grondílagen gevestigd , maar als 't ware ontflaan
is uit de vergelijkende ontleedkunde der planten. Het is
hierin even zoo als met de rangfchikking der dieren door
den oníierfelijken c U v I E R , die het gevolg was van de
vergelijkende ontleding der dieren. Wie de geuladige ver
dier flelfels voor nadeelig en een bewijs hunner-anderig
onvolledigheid houdt, die vergeet, dad dit een noodzakelijk gevolg is van de dagelijks zich - vermeerderende ontdekkingen en daaruit voortvloeijende nieuwe vergelijkingen en analogiën der deelen. Even als ieder bewerk.
tuigd ligchaam , moet eene rangfchikking derzelven bepaalde tijdperken van ontwikkeling doorloopen, en kan
eerst dan heilbrengende vruchten dragen , wanneer het
geheele ligchaam zich in alle zijne deelen ontplooid en
aan het oog van den opmerkzamen onderzoeker blootge.
legd heeft. Te regt zeide dus de onflerfelijke L I NN 2E us: „ Methodus naturalis ultimus finis Botanices

es: et crit."
Wij meenen derhalve ons met het grootfie regt te mogen verheugen , dat de Hoogleeraar D E v ii i E s E de
vertaling van liet voor ons liggende Handboek door zijnen leerling N. B. MIL L AR D niet alleen goedkeurde ,
maar daartoe zelfs de behulpzame hand wilde leenen ,
hetwelk ons voor de goede uitvoering van het plan in
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alle opzigten kan gerust flehen. In eene welgefchreveiie
Voorrede ontwikkelt zijn Hoogg. den tegenwoordigen
(land der wetenfchap, en geeft omtrent de fludie derzelve , vooral in ons land , belangrijke wenken , die ieder
beoefenaar dezer wetenfchap met genoegen zat lezen.
Eene korte fchets van den inhoud zal hier niet overbodig zijn. -- Na eene Inleiding, waarin algemeene
bepalingen en de verdeeling der Plantenkunde opgegeven
worden, volgt de Iíle Afdeeling , die over de organen
der planten en derzelver verrigtingen handelt. In de eer
plaats worden hier de eenvoudige plantenwerktuigen-fte
behandeld , als het celweeffel , de fpiraalvaten en de eigene vaten. Misfchien geeft het Benige ongemakkelijkbeid, met dit moeijelijkfte gedeelte der wetenfchap te
beginnen; weshalve dan ook in vele Handboeken , b. v.
de Elementa van Prof. VA N HAL L, vooraf eene alge
bef houwing der zamengeflelde-menphytograifc
organen gegeven wordt. De wijze , door K UN T H ge
meest wetenfchappelijke, en kan in-volgd,isfe
dat opzigt gezegd worden de voorkeur te verdienen. —
In de tweede plaats worden de zamengeftelde planten
afgehandeld; en wij houden dit_, om de dui--werktuign
delijke befchouwing der ontwikkeling der deelen en de
doelmatige vereeniging der kunstwoorden met de Organographie en Phyfiologie, voor het voortreffelijklie
Hoofdfcuk. De hier gevolgde orde is de gewone, van
den wortel beginnende , en vervolgens de deelen naar
hunne ontwikkeling befchouwende. De IIde Afd. handelt over de verdeeling der planten , begint met eene algemeene befchouwing der Taxonomie, behandelt vervolgens het flelfel van T o v R NE F o R T, daarna het Linneaanfche of geffachtsflelfel , en gaat (bl. 173 van het
eerfte deel) tot de befchouwing van het natuurlijke fielfel over. Hierop volgt, bl. 222 , de IIIde Afd. , de
verfchillende plantenfamiliën , hare kenmerken, verwant
nuttige en fchadelijke eigenfchappen en aard-fchapen,
grenzen bevattende. Dit gedeelte vult het-rijksundge
van
het eer fie en het geheele tweede deel,
overige
U
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dat met drie zeer doelmatige Registers eindigt . Deze
uiteenzetting der natuurlijke familiën zal niet alleen
door den leerling, maar ook door den reeds geoefenden
Botanist met veel nut kunnen gelezen worden. IC U N T H
ílelde f zich , bij de bewerking . derzelve , j u s s i E u ,
DECANDOLLE en LINDLEF tot voorbeelden, en,
geleid door zijne groote kunde in dat vak van weten
kon hij hierover een oordeelkundig fluk leveren.-fchap,
Ziedaar ons verflag ! Nu nog eenige woorden over
de uitvoering der vertaling. Overtuigd, dat de verdien.
í}elijke Vertaler liever ons geheel onpartijdig oordeel,
dan zoete loffpraak verlangt, willen wij dit kort en rond
geven. De tekst is naaüwkeurig en duidelijk , overgebragt , de íäj1 vloeijend , en de keuze der Nederduitfche
woorden voor de kunstwoorden gelukkig. flier en daar
heeft de Vertaler aanmerkingen bij den tekst gevoegd,
waartegen wij op zichzelve niets in te brengen hebben ,
maar meenen, dat men hiertoe alleen bij hooge noodza.
kelijkheid mag overgaan. Hetgeen b. v. op bl. 16,
Ifie -deel , over de opperhuid aangemerkt wordt , zoude
doen gelooven, dat K UN T H de onderzoekingen van
TREVIRANUS, MIRBEL en BRONGNIAAT had
voorbijgezien ; wij gelooven integendeel , dat deze juist
aan den Schrijver het regt gaven , de opperhuid als bui
hoewel veranderde, cellenlaag te befchouwen.-tenfl,
Het niet vermelden van onderfcheidene daadzaken in een
Handboek ligt in het plan van den Schrijver. Eene ver
moet het boek, zoo als het is, wedergeven, wan--taling
neer zij niet den naam van eene verklarende vertaling
dragen wil. — Even zoo is het oorfpronkelijk plan des
Schrijvers door de bijvoeging van eene breedvoerige ver
natuurlijke ftelfel, door den Vertaler-handeligovrt
uitgewerkt, veranderd. Met genoegen hebben wij dit
goed gefchrevene fluk gelezen , maar ontveinzen niet
dat ons deze verandering van het oorfpronkelijke werk,
dat door Benen in het natuurlijke Ptelfel hoogst bedrevenen Botanist en met Bene vijfentwintigjarige ondervinding
gefchret'en is, eenigzins gewaagd voorkomt. — Wij
-
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fchreven deze weinige aanmerkingen niet, om in eenig
opzigt de waarde der vertaling te verminderen ; zij is
te goed geflaagd, dan dat zij hierdoor iets zoude kunnen
verliezen. Het Nederlandfche Publiek is den Heere
M ILL A R D dank verfchuldigd. Mogt hij de edelfile
voldoening voor zijne moeijelijke taak in de meerdere eigene uitbreiding van botanifche kennis en ook van die
onzer landgenooten vinden, en alzoo de wensch , in de
Voorrede geuit , vervuld worden , „ dat ook deze arbeid
onder _ ons een nieuw middel worde tot de bevordering
der kennis van een der fchoonte deelen der gefchiedenis
van het levend natuurrijk !"

Disputatio Juridica inauguralis , de univerfali bonorutn
inter conjuges communion e in plerisquepatriae nostrat
tractibus olim vigente, nunc lege d. d. 16 Junii 1832,
in Codice civili futuro denuo restituta; quarr — pro
gradu doctoris --- in academia Groningana — publico
examini offertLUCAS OLDENHUIS GRATAMA,
Asfena-Drenthinus , ad d. 7 Nov. 1835. Gron. apud
J. Oomkens. In net. maj. VII et Iii pagg.

D

e voor ons liggende verhandeling behoort' tot eene
foort van letterkunde , welke in ons vaderland meer dan
elders bloeit en vruchten oplevert. Zoo wij toch het aantal goede en bruikbare Inwijdingsverhandelingen nagaap,
welke in ons vaderland op verfchillende tijden zijn uitgekomen, dan moeten wij erkennen, dat deze instelling
reeds veel nut heeft aangebragt. Wel is waar, de jeugdige leeftijd der fchrijvers van dusdanige verhandelingen
doet onze verwachting niet hoog gefpannen zijn ; het gebeurt echter niet zelden , dat jeugdige verflanden , door
eene goede opleiding voorbereid en door eene bekwame
hand gefluurd , iets voortbrengen , hetgeen der aandacht
overwaardig is , hoewel het dan ook meestal compilatie
zij; doch men moet ook niet te veel vorderen, en, in
U2
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allen gevalle , er moet een begin zijn , gelijk reeds
Q U I N C T I L IA N US aanmerkte: Non di fcrendum est
tirocinium in fenectutem.
De ftof, welke de Heer oLDENHuIS GRATAntA
zich ter behandeling heeft gekozen , is belangrijk en uitlokkend: in het geheele burgerlijke privaatregt toch is
geene ftof,, die zich zoozeer over alle deelen van dat
regt uittrekt , niet alle verbonden is en op alle een' nood
invloed uitoefent , als de gevolgen des huwe--wendigé
lijks met betrekking tot de goederen der aanf'aande echt
te meer is derhalve der opmerking waar--genot.Ds
dig, wat de verfchillende wetgevers omtrent dit punt
hebben vastgelteld. In ons vaderland gold oudtijds in
de meeste gewesten algeheele gemeenfchap van goederen. De Hollandfche Napoleon, de eerlfe algemeene wet
voor alle deelen onzes vaderlands , voerde dezelve overal
in , en bepaalde ze naauwkeuriger,, dan ooit te voren in
eenige land- en fladregten, oudtijds in ons vaderland zoo
talrijk. De daarop volgende Franfche wetten Itelden
eene huwelijksgemeenfchap, of liever ongemeenfchap,
daar, welke met onze denkbeelden en zeden, en daarenboven met het zedelijk en redelijk beginfel des huwelijks
zoozeer in , f{rijd was , dat vele vaderlandfche regtsgeleerden onbewimpeld het Franfche huwelijkscontract
voor ongepast verklaarden. Velen vleiden zich met de
hoop,' dat de aanftaande herziening dit gewrocht van
vreemden bodem, ons door vreemden opgedrongen , uit
onze nationale wetgeving , die anders door de Franfche
revolutie 'zulke ' reuzenfchreden voorwaarts had gedaan ,
zoude verdringen ; doch helaas te vergeefs : de voor ons
ook in andere opzigten zoo noodlottige vereeniging met
België verhinderde de vervulling van den wensch der
Noord-Nederlanders, en het Franfche huwelijkscontract
werd wederom als wettelijk aangenomen. Eerst nadat
de affeheiding van België eene nieuwe herziening vorderde, was het mogelijk, op dit punt, gelijk op zoo vele
andere, wezenlijke en noodwendige verbeteringen daar te
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tfiellen , en dit is, wat het onderhavige onderwerp betreft, gefchied door de wet van den 16 Junij 1832.
Doch laat ons kortelijk met orde nagaan, wat de Heer
0 L D E N H U I S G F. A T A ai A in zijn proeffchrift heeft
behandeld.
In het eerfle Hoofddeel gaat hij na, welk regt te dezen opzigte oudtijds in ons vaderland heeft gegolden :
hij bevindt, dat, op weinige uitzonderingen na, in ons
vaderland algeheele gemeenfchap van goederen tusfchen
echtgenooten was aangenomen. De eerfte oorfprong van
deze gemeenfchap kan niet gezocht worden in het befchreven regt ; immers vóór dat men begon de`' gewoon
te befchrijven, hetgeen de fchrijver op het voet -tergn
geleerden H. J. A RN T ZEN I US , Fil. frelt,-fporvande
dat ten tijde van K A R E L V meestal gebeurd is , was
dezelve reeds door het gewoonteregt zvodanig vastgefleld, dat zij in de oudile befchrevene landregten íleeds
onder den naam van cene oude getivoonte , eene confuetudinaire gemeenfchap voorkomt. Moet derzelver oor
dus gezocht worden in de zeden , den aard en-fprong
de gewoonten der oude Germanen ? De Heer o t. D E NH U I S G R A T AM A ontkent zulks ten fterkfte ; ja hij
beweert, dat eerie zoodanige gemeenfchap volfirekt in
firijd is met die zeden der oude Germanen : hij gaat verder ; hij toont aan , dat dezelve in die allervroegíle tij
plaats kon hebben; hij bewijst, dat-denvolftrkg
men zich, tot verdediging van het tegengefteld gevoelen,
te vergeefs beroept op eene plaats uit T A C I TU S , de
1l1. Go c. XTIIII ; hij verklaart die plaatfen uit de Ripuarifche, Salifche en Saxonifche wetten, welke het tegenovergefielde fchijnen aan te duiden , tot zijn voordeel. -- Des te meer is liet van belang, den oorfprong
van deze gemeenfchap na te gaan, welke, naar des
fchrijvers oordeel, dus in die alleroudi}e tijden niet kan
gegrond zijn, en tien à twaalf eeuwen later toch , als algemeen geldend en overal aangenomen voorkomt. Er
moet dus wel eene gewigtige gebeurtenis in dien tusfchentijd hebben plaats gehad, welke in zoodanige be-
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langrijke zaak eene zoodanige verandering kon te weeg
brengen. De fchrijver meent de eerfile aanleidende oorzaak van die verandering in het meer en meer doordringen der Christelijke Godsdienst gevonden te hebben.
WWij willen den Heer o L D E N H U I S GRATA MA in dit
zijn onderzoek niet volgen , als welk ons te ver zoude
afleiden , maar gelooven met hem , dat de Christelijke
Godsdienst het huwelijk van een middel, om aan de zin
te voldoen, herfchiep in eene zedelijke zamen -nelijk-hd
woning van man en vrouw, liet edel doel der fchepping,
in welke , behalve de zinnelijkheid, welke fleeds wel doel,
maar niet alléén doel bleef, de beoefening van meer hui
felijke, meer zedelijke, meer Ilille deugden werd beoogd;
dat de Christelijke Godsdienst dus alle genegenheden,
uit het huwelijk voortfpruitende , daarftelde en verfterkte; dat dezelve eindelijk de regten der vrouwen handhaafde, en haar van dienaresfen des mans verhief tot
gezellinnen van zijn leven, en als zoodanig de eerfle aan
heeft kunnen geven tot de verandering van zaken-leidng
in dit opzigt ; dat meerdere oorzaken hier vervolgens
zijn bijgekomen , welke de fchrijver opnoemt op bl. 18
en volgg.
Hierna onderzoekt de fchrijver, van welken aard de
gemeenfchap was, die oudtijds in de verfchillende gewesten van ons vaderland gold , en geeft een kort en
beknopt overzigt van de verfchillende , niet zelden geheel en al tegen elkander inloopende bepalingen , te dezen opzigte in de oude land-, fad- en costumiere regten voorkomende. Bij deze gelegenheid flaat de fchrijver eenige oogenblikken ftil bij het regt , dat in zijn geboorteland beltond, hetgeen wezenlijk bijzonder was.
Het voormalige Iandfchap Drenthe toch fchijnt 'meer aan
het oude Germaanfche gehecht te zijn geweest , dan
eenig ander gewest van ons vaderland : hiervan fchijnen
en in de manier van procederen , zoo civiel als crimineel , en in het oude privaatregt van dat gewest voor
den historifchen regtsgeleerde de belangrijkíle fporen over
te zijn , en als zoodanig fchijnt de ttudie van dat regt
-
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voor ieder , die prijs fielt op de historifche ontwikkeling, oorfprong en voortgang van Ilet regt, hoogst gewigtig te zijn.
In het tweede Hoofdreel vergelijkt de fchrijver de vooren nadeelen , welke aan de verfchillende huwelijkscontracten verbonden zijn , die ten tijde van de beraadllagingen over de wet van 16 Junij 1832 in aanmerking
konden komen , en ook in aanmerking kwamen , namelijk : de Franfche gemeenfchap, de gemeenfchap van
winst en verlies , en de algeheele gemeenfchap. Hij onderzoekt eerst de Franfche gemeenfchap , en toont de
verfchillende gebreken aan , welke met ,dezelve verbonden
zijn ; de duisterheden en ingewikkeldheden , waartoe dit
moeijelijke en bijna onver{laanbare huwelijkscontract aan
geeft ; hij fomt de gevallen op , in welke de wet-leidng
zelve aan de aanfiaande echtgenooten als 't ware de gelegenheid aanbiedt, om elkander te benadeelen; hij wijst
aan , dat het Franfche fysteem eigenlijk niets zekers bepaalt, maar alles bijna aan het blinde toeval overlaat,
en dat als zoodanig het Franfche fysteem als wettelijk
regt minder goed te keuren , en in allen gevalle voor
onzen leeftijd minder gefchikt is , en (laaft eindelijk zijn
gevoelen met auctoriteiten der bekwaamfle regtsgeleerden.
Daarna gaat hij over, om de gemeenfchap van winst en
verlies te befchou^v en , en zoekt eerst de argumenten
van de voorftanders van dit huwelijkscontract te wederleggen, wijst vervolgens aan, dat ook de gemeenfchap
van winst en verlies groote gebreken bevat; en ten laat
gaat hij tot de algeheele gemeenfchap over, nu door-fte
de wet van 16 Junij 1832 weder in ons aanf}aand Burg.
Wetb. herfleld : hij bevindt , dat de algeheele gemeen
niet die gebreken bevat, waarom de vorige huwe--fchap
lijkscontracten waren af te keuren ; dat iedere fcheiding
van goederen tusfchen echtgenooten met het zedelijk en
redelijk beginfel des huwelijks ftrijdt ; dat , zoo gemeen
winst en verlies in dit opzigt met den aard-fchapvn
des huwelijks kon gezegd worden te ftrooken , algeheele
gemeenfchap zoo veel te meer met den aard des huwe-
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lijks overeenkwam ; dat algeheele gemeenfchap daarom
ook zeer te regt als wettelijk door de wet van 16 Junij
1832 was aangenomen , omdat dezelve gedurende zoo
vele eeuwen in ons vaderland , eerst als gewoonteregt ,
daarna als /latutair regt , had gegolden. Ten laattle
zoekt hij de argumenten te wederleggen, die op verfchillende tijden tegen de algeheele gemeenfchap zijn ingebragt. Hoewel Rec. liet met den Heer o L D E N H U I S
G R A T A DI A volkomen eens is , met hem oordeelt ,
dat onze wetgeving op dit punt oneindig is verbeterd,
en dankbaar de verpligting erkent, welke ons vaderland
ook in dit opzigt aan de Commisfie van Wetgeving
heeft, zoo kan hij zich echter niet ontveinzen, dat de
bezwaren, welke tegen de algeheele gemeenfchap worden
ingebragt , niet van allen grond zijn ontbloot. Dit ge
verhandeling van den Heer Q L D E N H U I S-deltr
GE. A T AMA
A zou wel verdienen door een' onzer vader
te worden behandeld. -landfchergts bd
In het derde en laatíie Hoofddeel geeft de fchrijver
oenige aanmerkingen over de wet van 16 Junij 1832. In
de eer fle plaats onderzoekt hij, in hoeverre de gronden
van beflisfing , bij het oude regt gebruikt geweest , nog
bij het nieuwe regt kunnen en mogen gebruikt worden.
In de tweede werpt hij eene allerbelangrijkße regtsquaestie op : of namelijk de geldboeten ook door den onichuldigen echtgenoot voor de helft moeten gedragen worden ,
welke quaestie bij onze aanslaande wetgeving is onbeflist
gelaten. De Heer oLDENIiUIS GRATAMA geeft
naauwkeurig de gevoelens op , welke van beide kanten
kunnen aangevoerd worden, maar durft, zoo het fchijnt,
in deze belangrijke zaak geene uitfpraak doen : aan Rec.
is het gevoelen , ter laatile plaatfe voorgelield , het waar
voorgekomen. Vervolgens geeft de fchrijver,-fchijnlkst
in de derde, vierde en vijfde plaats , nog verfchillende
aanmerkingen , als onder anderen over hu velijkscontrac^°
ten, welke volgens liet aanslaand regt kunnen gemaakt
worden; over de gecontinueerde gemeenfchap, welke in
de wet van 16 Junij naauwkeuriger en beter is, dan de
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zoogenaamde gecontinueerde boelhouderfchap van liet oude
regt ; over gemeenfchap bij tweede en verdere huwelijken enz. enz. , welke aanmerkingen der lezing overwaardig zijn , en de aandacht onzer vaderlandfche regtsgeleerden verdienen.
Bij deze korte inhoudsopgave wil Ree. dit nog voegen , dat hij deze verhandeling over het algemeen met
genoegen heeft gelezen , en niet fchroomt, dezelve te
rangfchikken onder de beste lettervoortbrengfelen van deze foort. — Een keurig zesentwintigtal Thefes of fiel
alle deelen der regtsgeleerdheid beuuit deze-linge.ovr
verhandeling , welke zich overigens door eerie nette typographifche uitvoering aanbeveelt.

Vindicia: Horatian, adverfus nuperam cenfuram a cl. viro
P. HOFMAN PEERLKAMP editam. Scripfit PETRUS
B 0 s s C H A, Pb. Th. Mag. Lit. St. Jurisque D. et in ill.
Daventr. Athena:o Profesfor. Daventria: , apud J. de Lange.
1836. 8vo. XXII , 170 p. f 2-25.
De Heer a o s s c H A heeft , met, zooveel anderen , gezien ,
dat Prof. PEERLKAMP eenen HORATIUS uitgegeven
heefr, die er geheel anders uitziet, dan al de vorigen; waarop die fijne kenner der Latijnfche Poëzij twintig jaren, en
misfchien langer, gearbeid heeft: terwijl hij, (waarfchijnlijk
met de Ars Poetica gedurig in de hand) zich een helder denk
vormende van de lyrifche poëzij , zoo als zij uit de-beld
pen van H O R A TI U s komen moest, de tooverwoorden en
duivelsbezweringen van M IT S C H ER L I CH en anderen , docte, apte, pulcre, exquifate, fua;is imago, uit zijn geheugen
verbande, en zich afvragende, wat zijn gezonde verfland
voldeed en wat niet, uitmonflerde, vat de proef niet doorflaan kon ; doch niet met enkele raadpleging van eigen
fmaak en vernuft, maar tegelijk met bijgebragte redenen uit
diepe taal- en zaakkennis.
Het is lastig (wij bekennen het), wanneer men, van zijne
jeugd af,, den ganfchen H o R A TI US van buiten geleerd en
honderdmalen opgedreund heeft, fomtijds met genot, fomtijds zonder te denken aan hetgeen men declameerde of het
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regt duidelijk te begrijpen, of wanneer men jaren lang, aan
zijne leerlingen den Lierdichter uitleggende, zoo ongemerkt
de gemakkelijke gewoonte verkregen heeft om van alles alles
te maken : het - is lastig , zeggen wij , dat men dan zoo laat
eerst leeren of hooren moet, dat het toch niet alles goud is,
wat er blinkt. Deze gedachte ten naastenbij fchijnt opgefloten te liggen in de troebele eerfle bladzijde der Voorrede van
den Heer B 0 s s c H A trouwens Latijnfchrijven is moeijelijk
en vereischt veel oefening. B o s s c x A vindt het verder onverdragelijk , dat er nog geen kruistogt tegen P E ER L KAM P
in de weer is, en dat niemand tot hiertoe die uitgaaf beoor_
deeld heeft , dan MO s ER, wiens do°ct& fare, fed non fails
abfolut,e anisradverfsones de zaak niet afdoen. B o s s CH A
had er bij kunnen voegen , dat M o se R het meeste aan
P EE R L K AM P toegeeft , en eigenlijk , met een' grooten omhaal, toont, dat hij bang is voor het boek : geen wonder!
BoSSCHA ZOU er nu ook BERNFIARDY bij kunnen voegen, die, more fuo, een weinig uit de hoogte fchermuifelt
en hakt op andere dingen, maar om liet boek heen loopt,
als de kat om de heete brij.
Het is onverdragelijk ! riep
de Heer n os s CH A; maar hij zocht de reden van dien fchrik
en doodelijke flilte, ílechts nu en dan door een' zucht afgebroken, in de laauwheid der echte Horatianen, en niet in
de groote moeijelijkheid van het onderwerp, niet in den twijfel en de wankeling, die het meesterfluk van P E E R L K AM P
bij de verflandigtlen en geleerditen mag hebben doen ontílaan, niet in het bezadigd en onpartijdig onderzoek, dat
welligt in dit oogenblik de eerfre Literatoren aan het groote
vraaghuk wijden. Daarom werd de geest van B o S S C a A
vaardig, en hij fchreef- zijne 1indic4e, meestal, zegt hij,
zonder de vroegere Uitleggers te raadplegen: dit wil zoo
veel zeggen als: „ Ik heb mijne bewijzen voor de ecihtheid
van alles, wat door P EER L K A a: P verworpen wordt, uit
eigen geleerdheid en fniaak en takt geput: en zie, hoe fle„ vig mijne Vindiciae daar haan , en u OR A TI U s aan zich.
zelven teruggeven"! Ach, was het waar! dan zouden wij
P F. ERL KAM P dubbelen dank weten, wiens aanval zulk Bene
hulp en zulk eenen verdediger uitgelokt had; maar de kracht
van gewoonte, vooroordeel en alIedaagfchen flenter blijkt
ook hier wederom. Wij gelooven den Heer n o s s CH A, als
een eerlijk man, dat hij de vroegere Uitleggers heeft laten
rusten; maar zij zaten hem door bloed en merg : bij kon
--
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hunne boekdeelen in zijne kast laten fiaan; maar wat zij hem

geleerd hadden, daarvan kon hij zich, zelfs voor één oogenblik, niet ontdoen. Eene zware befchuldiging; maar zij kan
rijkelijk gellaafd worden, zoo het noodig is en de Heer s o s$CHA het wenscht. Voor dit oogenblik is het nuttig, de
lezers der Yindici^e hierop aandachtig te maken.
De Heer B o S S C x A moet zich zeer sterk gevoelen ; vanwaar anders die fomtijds vrij bitfe toon ? b, v. p. 108. ilia
metri necesfitas ad naufeam usque inculcatur: die walging
heeft welligt veroorzaakt , dat B o s s c 11 A eindelijk van het
metrum niet meer hooren mogt , en op p. 117 eene correctie
voorfoeg , die hij in de Corrigenda terug moest nemen : het
metrum blijft een vies ding, als men over oude Poëten
fpreekt; maakt men zelf een vers , dan is het iets anders. —
Vanwaar hier en daar eene halve poging om P E E P. L K AM P
uit te lagchen ? b. v. p. 19. fed, ingz:ies pro acun,zine tun. —
Vanwaar anders, in de Corrigenda, die aanmerking op de
latiniteit van P E E R L KAM P, terwijl die van B OS s C H A
doorgaande flecht is , hoegenaamd geene kleur noch !tempel
heeft, en verre blijft beneden hetgeen men verwacht van ie-

mand, die zich met vraagflukken van zoo kiefc'hen aard berrioeit ? -- Alweder eene zware befchuldiging; maar zij kan
rijkelijk geflaafd worden.
De Praefatio van den Heer Bos SC rI A , die vrij lang is,
fchermt tegen liet geleerde flak van P E ERL R AM P , waarin
deze den waarfchijnlij ken oorfpr ong der infchuiffels en onder
Oden opfpoort. Dat flak is te kras voor L o s--geliokn
s CH A ; hij kan het niet aan • noch met zaken , noch met
redenering. Hoe hij met argumentatie en dilemmata omgaat,
blijke uit dit voorbeeld, p. X: ante amnia mihi pauca di-

cerda funt de ista opinione, qua inprimis nititur omnis lila
libertas, qua ufus est vir cl. in reilciendis tot carminibus auf
carminum partibus, qua opinio eiussnodi est, ut, nift adrlittatur, vix commoda inveniri ratio potuerit eliciendi, qua
huc usque pro Horatianis habita firnt. Turn enim nihil aliud
restat, quam auf fateri, naediocrem poëtazn fuisfe Horatium,
auf argumenta, quibus fingula oppugnantur, in/Irmo vel plane
Hullo nifa argumento. --- In het voorbijgaan zij dit eene
proeve van den ftijl en de fyntaxis van den Heer Boss c s A.
De fotilom van liet ganfche boek is, dat Prof. n o ss CH A, op zeer weinig na, alles fchoon en verrukkelijk
vindt , Wat door P E £ $ L K A as P uitgemoufterd is. Ieder zijn
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fmaak t Men meene echter 'niet, dat de kracht der gezonde
rede hein niet een' enkelen keer heeft doen wankelen, b. v.
L. IL Od. 15. „ Eene Ode ," zegt P EER IL K AM P , „ die
met alle haar vijf firofen aan H OR AT I U S toegedicht is ,
waar nooit door dien fmaakvollen Dichter gemaakt heeft kun.
lien worden." — „ Neen ," zegt a o s s CH A, „ het is een
Carmen egregiuur"; maar er zijn evenwel een paar dingen
in, die hem hinderen , en had P EER L K AM P Hechts , even
als a o s s C 11 A, gezien , hoe men corrigeren moet , dan zon
hij met de geheele Ode vrede gehad hebben. Vs. 6. flaat
copia nariurn. „ Neuzen -voeder", of „ eene groote verzame.
ling van neuzen" , vindt a os s c ii A natuurlijk wat al te erg ;
daarom herfielt hij de echte lezing : copia narduum ; men
moet hierbij op den pluralis en vooral op die Ode declinatle
zoo naauw niet toezien. Vs. 9 Haat
Tum fpisfa remis laurea fervidos

Excludet ictus.
„ Wat is dat fcrvidos ictus heerlijk !" zei MIT SC 11 E R L 1 CH.
Maar B o S s C 11 A fchijnt , met P E F R L It A M P, eenigzins ge
te hebben, of ooit een Dichter, die er iets van-twijfeld
wist , ictus zoo blootwveg in dien zin gebruikt heeft. Hij
herfielt dus in de woorden van H OR A T 1 U s eene puicra
imago, namelijk:
Tum fpisfa namis laurea debitos

Excludet actus.
Met actus bedoelt hij gemeene weiden. Eerie kleine zwarigheid blijft er in excludet over, dat de Dichter vrij goed op
de stralen der zon kon doen haan, maar moeijelijk op wei
actus gaat het aan : het was oudtijds eene certa-den.Mt
agri menfura, en waarom dus ook niet eene gemeene weide?
De verdediging der echtheid van deze Ode zou den lieer
B OS S CU A nog gemakkelijker gevallen zijn, zoo hij gezien
had, wat it o R A T 1 U s eigenlijk gefchreven heeft. Er wordt
bijna niets veranderd , wanneer men leest:
Tam fpisfa ranis laurea fervidos
Excluder Ictos.
„ IIet digte laurierbosch (want die waren er in zeer oude
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tijden ook) verjaagt de ijverige Regtsgeleerden , die over
„ het pleidooi, al wandelende onder de fchaduw, komen
nadenken , door het gekwaak der kikkers in de vijvers ,
„ die de weelde gegraven heeft." De visfchen hangen wel
bij H O RAT I U S in de boomen, en men denke overigens aan
de Abderiten van W IEL A N D: daar was een gekwaak, dat
D E M O C R I TU S, en misfchien nog een paar anderen, hooren
en zien verging. Misfchien echter zaten de kikkers in de
laurierboomen: dit punt is moeijelijk uit te maken.

Poëzij van Mr. B. W. A. E. SLOET VAN OLDHUIS. Te
Zutphen, b ij W. J. Thieme. 1834. -In gr. 8vo. II', 80
bi. f1-80.

I

n een bevallig gewaad levert ons de Uitgever THIEME een
bundeltje dichtílukken, met wier beoordeeling wij eenigzins verlegen zijn , omdat wij dezelve , wel is waar, geenszins afkeuren,
maár ook grootendeels .daaraan geen onbepaalden lof kunnen
geven. Uit de fchool van wijlen ADAM s IMO N S kennelijk
voortgekomen, meenen wij in het werk van den Dichter veel
gelijkenis te befpeuren met dat van den Meester, hetgeen veel
goeds bij veel gebrekkigs opleverde. Met de poëzij der Quden bekend, maar te zeer met die der-nieuwe Duitfchers in.
genomen, verachtende het laag zinnelijke bij VICTOR HUGO
en zijnen aanhang, maar minder geoefend in de onvergelijkelijke
kracht onzer Hollandfehe taal, nu en dan zelfs een provin.
cialisme wagende, ílaat de Dichter van dit bundeltje, naar
ons inzien, op een zonderling flandpunt, van waar wij lie.
ver gevenscht hadden , dat hij ons geene verzen had toegezongen. Dit is nu echter het geval , en , daar de Uitgever
verzuimd heeft een' Inhoud te geven, zullen wij dat ge.
brek vervullen, en tevens, met een enkel woord, ons oordeel over ieder tlukje kenbaar maken, of het ons mogt ge.
lukken den Dichter toe te lichten, voor wiens hart, bij zijne
goede bedoelingen en gepaste roemzucht, wij gaarne betuigen alle achting te koesteren, offchoon ons zijn perfoon err
betrekkingen volllrekt onbekend zijn. Eene Toewijding aan
Sehne opent de afdeeling der Erotifche Poëzij , waarin de
Dichter van het magisch fchoone fpreekt, en waarvan de
geest Duitsch- Platonisch is , maar de verfificatie ons wel beviel. In Her beeld van Memnon heerscht ook iets van dat
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Duitfche donkere, dat wij ongaarne In jeugdige Dichters op.
merken; men hoore flechts den aanhef:
In een wereld van gezangen ,
Drijvend boven aardsch verlangen
Staart gij met een heldren traan,
Waar uw oogjes vol van flaan,
En met hooggekleurde wangen,
Uw verrukten zanger aan.
Wanneer wij dat denkbeeld in gewoon proza overzetteden,
zouden wij in den toon van perfiflage vervallen, te meer,
daar ons juist het: Dronken zijn wij, beide dronken, van
den Meester, in het geheugen fchiet (*). De 11rekking van
het ftukje is ook niet helder, en wordt flechts met moeite
gevat: wij althans zouden het beeld van ME MN O N anders
gebruikt wenfchen, offchoon in het denkbeeld eene goede
dichterlijke intentie fchuilt. — Winter-avondfchemering. Vrij
goede verfificatie; alleen hinderde ons in het vierde couplet
het openfplijten van den hemel, in het vijfde het driemaal
herhaalde die, het rood, wit en blaauw van het achtfte, en
het die van het negende, waardoor niet de hand, maarde citer
beurtelings daalt en rijst. plan Lesbia is eene vrij goede navolging. Sian Sehne, een minder goed origineel. De Pstale , daarentegen, houden wij voor het beste der Erotiques.
De Verfchijning zou beter zijn , indien de taal en de beelden
zuiverder waren. Wij wenschten, dat het: Weest nseester
van de taal, gij zit het van 't gemoed, van B r L D E R D IJ ft ,
Tederen jeugdigen Dichter in het geheugen gegrift ware. Mr;'.
ne Roemzucht is een bevallig ininnedichtje, dat wij gaarne
overnamen, als ons de ruimte vergund ware. Het Griekfche
Meisje (de verkeerde klemtoon in Thermopyle onopgemerkt
blijvende) is ook wèl; en bij regels als de volgende:
Gij plukt het fmaaklijk ooft, bewazemd van den morgen,
En vlijt de mandjes vol met kostelijke vracht:
U biedt de rank haar druif, in 't dorrend blad verborgen,
Die afhangt van de(n) muur door al te zware dragt.
kunnen wij de arm verkleumde mensch en de bloote kniën ,

(*) Gedichten van ADAM SIMONS, bij J. TEN BRINK,
1805. bI. 1L9.
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met andere gebreken, In Onze Toekomst, vergeven. De Kun ffenaar, naar P R 0 P E R T I U s, houden wij voor eene goede
navolging, offchoon wij het oorfpronkelijke ter vergelijking
niet bij de hand hebben. En hiermede wordt de eerde af_
deeling befloten. De Mengelpoëzij wordt door twee verzen
flan den plertog van ,Saxen- Weimar waardiglijk geopend,
waarvan het tweede ons buitengemeen heeft bevallen, of
fchoon het flot krachtiger had kunnen zijn, en het koor, dat
ons doet leven, wel door beteren regel verdiende vervangen
te worden. Het lofvers Aan den Hoogleeraar A. S I M 0 N s,
waarvan het denkbeeld en de eerfile regels aan zijn Hooggeleerde ontleend zijn (*) , kan de vergelijking met den Mees
niet doorflaan ; en men beklaagt zich, dat verzen als deze:-ter
Geeft Neerland me ooit een lauwerkrans ,
En fchept het roem uit mijn gezangen,
0! Dichter, aan mijn hart zoo waard!
lk zal, in vrome bedevaart,
Dien krans om uwe tombe hangen.
onmiddellijk gevolgd worden door de volgende plat-prozarfche regels:
Wat heb ik, boven druk en kruis,
Al menigwerf aan 's Leeraars huis
Een vreugdevollen tijd geheten!
Hier vond ik immer Attisch zout,
En werd, bij boert en zoeten kout,
Al vele zorg en leed vergeten!
Ook het flot valt merkelijk af bij het fraaije en puntige:
En nog naar u wil vragen , van s I m o N S.
Wij behooren onder dezulken, wie de Jagt minder bevalt, niet om het vreemde van behandeling of metrum ,
maar omdat de onnavolgbare Duinzang van den Hobgleeraar VAN LENNEP ons onuitwischbaar in het gehengen
ligt en het metrum daarmede eenige overeenkomst heeft.
Indien echter de Dichter had kunnen goedvinden, de zwakke
regels te verbeteren, de burlesque vergelijkingen weg , te
laten, als die van den haas en de gans en de gastvrijheid
van het brandende lood, en de al te welige loten zonder

(*) Gedichten ran
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genade af te fnoeijen, dan zouden tvij veelligt gezegd hebben
Tel brille au fecond rang, qui f éelipfe au premier.
maar zoo als het fluk thans is , komt B OIL E A u ons geheugen al weder plagen met zijn : mais dans Part dangereux,
en wat er verder volgt en den Dichter niet onbekend kan
zijn. — Vaarwelzang aan rn ijnen Vriend , dan rn ijnen Broeder en Vriend, 0,nze Droomen zijn drie flukjes, waarin veel
goeds voorkomt, dat 's Dichters hart van eene gunftige zijde
doet kennen. Fan Speyks Toren is eene dichterlijke gedachte, die men niet al te zeer ontleden mag, en waarin laatst
gedenkzuil, omdat de maat geen laatjie gedoogde, ons hinderde. Burgerdeugd is een lief ilukje; de Toast aan den
Majoor SCIIMMELPENNINCK VAN DER OOYE fiksch
gedicht, en befluit dit bundeltje niet onwaardiglijk. — Ziet
daar ons oordeel ! Het Publiek doe er zijn voordeel, en de
Dichter insgelijks zijn profijt mede.

La Nation Hollandaife , Poëme en VI Chants , traduit de
HELMERS, par AUG. CLAVAREAU, Chevalier dePOrdre du Lion des Pays - bas. Deuxième Edition. Maes
F. Bury - Lefebvre. 1835. petit in - 8vo. 284 pag.-trich,
f 1-25.
Petits Poëmes, à l'ufage de l'Enfance, traduits de F R A N9OISE DE BOER, par AUG. CLAVAREAU, Memb. de
la Société de Litt. de Leyde , Corresp. de l'Infiituc des
Pays-bas. Maestricht, F. Bury-Lefebvre. 1835. petit In8vo. 106 pag. f : - 50.
Petices Etrennes Morales , offertes à la Jeunesfe Neérlandaife,
par F. C. R O U D, Auteur des Nouveaux exercices de
Langue Frangaife en thèmes Hollandais. A Rotterdam ,
chez Menfing et van Westreenen. 1835. petit in - 8vo. 118
pag. f: -60.

In de twee eerfie der boveníiaande werkjes geeft de Heer

G LAVA R E A U wederom welgeflaagde proeven van zijn ge-

lukkig vermogen, om Hollandfche verzen in Franfche over
te brengen; en het is aangenaam en lofwaardig, dat hij na
twaalf jaren aanleiding en lust gevonden heeft, om eenenieu-
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we uitgave van het eerstgemelde te bezorgen. Intusfehen,
hoe veel genoegen het ons ook doet, dat de lof onzer Natie
aldus meer tot kennis van vreemdelingen, en bijzonder ook
van de Franfchen, gebragt kan worden; zoo komt het ons
echter eene zeer moeijelijke, wij hadden haast gezegd, on.
gelijkfoortige zaak voor, dien lof, zoo als een Nederlandsch
Dichter dien vermeld heeft, in de taal van eene andere Natie te hooren bezingen: neen! die klinkt alleen in onze Va
taal het fchoonst; daarin alleen, en hoe veel te-derlanfh
meer dan in krachtige poëzij ! is alles regt in maat en har.
monie; daarin alleen is die zuivere melodie, welke het onbedorven Nederlandfche oor ítreelen kan : en wij hopen dus,
dat deze dichterlijke Franfche vertaling, hoe goed ook over
't geheel, het oorfpronkelijke Dichtftuk van onzen H ELsz E R s bij onze Landgenooten niet zal verdringen en in ver
brengen. — Dit moeijelijke der overbrenging of-getlhid
navolging van het eigenaardige onzer taal, onzes volkskarakters en onzer gefchiedenis in aanmerking nemende, zal
Rec. dan ook niet angilig nafporen en zorgvuldig aanwijzen,
(hetwelk ook bij een reeds lang bekend werk niet noodig
fchijnt) waar het origineel gelukkig gevolgd is, of waar de
kopij zich daarvan te veel verwijderd heeft. Over dit laatfile
denkt de Heer C LA VA RE A U, blijkens de Voorrede , mis
wat ruimer dan Ree. ; maar deze mag nogtans genen-fchien
over het algemeen eene gunflige getuigenis in dezen geven,
en de vrucht van deszeifs loffelijke poging, als voor onze
Natie vereerend, aanprijzen.
Achteraan zijn eenige Notes geplaatst, waarin CLA V AR z AU voor de Franfche Lezers, die hij zich voorfielt,
eenige opheldering omtrent fommige zaken of perfonen mededeelt, of eenige fchoonheden der verzen, of de vaderlands
H E L M E R s, welke beide hij toont te gevoelen -liefd,van
doet waarderen. Men zie b. v., wat fchoone plaatfen aangaar, de aanteekening p. 254, over de epifode van ADE RA
in den laden Zang, reeds geprezen in cie Préf. p. 5; of die
op p. 263, over de aanfpraak aan de Dichtkunst, waarmede
de 5de Zang aanheft: en wat de vaderlandsliefde des Dichters betreft, zie men p. 233, 4, en 248, 9, waar CLAVAR E A U aan de Hollandfehe Natie , zoo wel in hare rampen
onder de Franfche overheerfching, als in hare jongfte pogingen tot handhaving van hare onafhankelijkheid, alle regt
doet., -- Ook geeft hij in deze Notes rekenfchap van eenige
V
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vrijheden, die hij zich bij de overbrenging veroorloofd heeft.
Wat deze betreft, fpijt het ons, dat hij meermalen geoordeeld heeft, dat verfcheidene namen van beroemde Neder
Mannen 'in zijne Ftanfche verzen niet wel konden-landfche
ingevoegd worden: dit fpijt ons, omdat hierdoor niet zelden
het kenmerkende , dat HELM ER s van elk hunner met wei
woorden gezegd heeft, te veel in algemeene bewoor.-nige
Zonderlinge verwar
dingen en loffpraken verloren gaat.
er in de noot , p. 270, op die plaats van H E L M E R S:-rings
--

Hoe ruifchen in mijn oor bier de Idumefche palmen!
„'kBoor, SCHULTENSEN! uw' lof door 'c loof der eedren
galmen." enz.
bedoelende de verdienlien der drie Hoogleeraars S CH U LT E N S voor de Oosterfche Letterkunde , die door hen, en
wel het eerst door ALBERT S C H U LT E N S, in ons Vader
bevorderd is. C LA V ARE AU nu , die in den-landgroteijks
tekst dezen eigen naam met den algemeenen an Patrie adorée
verwisfeld had , zegt hierbij in de noot : „ S CH U L T E N„ S EN, cité par uz L M E R S, voyagea, avec d'autres favans
„ Bataves , dans cette partie du globe, pour la prospérité
„ des fciences. I1 fut ausfi le restaurateur de la Littérature
„ Hollandaife au 18e frècle" , en maakt dus van de drie in
het meervoud uitgedrukte Mannen één' perfoon , en wel een'
reiziger in het Oosten, en, in plaats van eenen heríteller
der Oosterfche, een' der Hollandfehe Letterkunde! Aan
deze laatfte heeft niet A. S CU U LT E N S, maar wel zijn tijdgenoot T E N K A T E veel toegebragt. -- Ook op andere
plàatfen fchijnt c L A V A R E A U het meervoud van eigene na
onze taal niet te vatten. Dus noemt hij , p. 276,-meni
zelfs met verbasterde fpelling , MOHN E N s en S WEI, s, als
die tegen v o ND ET, zonden gefchreven hebben; maar n E LMERS fpreekt van , de MOONENS, de SEWELS," dat is
van Taalkundigen , als MO 0 NE N en S E WEL, die de Dicht
naar zijn inzien, door hunne wetten te naauw be.-kunst,
perkten. Zoo zegt C L A V A R E A U, p. 281, 2: „ Voici les
so ins des Pavans cités par H E L M E R s dans ce pas/age: ,, De
„ DOUSAAS, VALCKENAEREN, de BURMANS, REIN,, SiUS,deBOSCH enHEMSTERHUIS,"tousPoëlesetPhi10Pophes , gui ont écrit en Grec et en Latin" 1 en noemt verder
nog tweemaal D o U S A A s, in plaats van OO UZ A , als één'
perfo'ón. - Nog ééne plaats zij het ons vergund aan te
„

„

LA NATION HOLLANDAISE, ETC.

311

voeren, t\raar c LA VA R E A U zijnen Dichter niet begrepen',
en in de aanteekening daarop eene vergisfing in de perfonen
begaan heeft. HELM E R S , na den lof van PIE TER CO RN E L I s z. H OOF T vermeld te hebben, zegt :
„ Hij , telg des bestevaêrs , brengt ons dien grijsaard. nader
„ In hem herkennen wij den grootgin• Burgervader" enz.
C L A V A R E A U brengt deze regels dus over:

11h! laisfez approcher cet auguste vlelllard,
„ Qui de la foule émue attache le regard;
,, Mes yeux ant reconnu ce héros tutélaire,
„ De fes concitoyens le foutten et Je p&re." etc.
en past dir in de noot, p. 277, Op OLDLNBARNEVELD
toe, en het volgende op eenen inhider waardigen, hoewel
hem onbekenden, afíiamníeling van dezen. HE L ME R S
daarentegen bedoelt duidelijk C OR NE Í. i S PIE T E R S Z.
H O O F T, den vader van den eerstgenoemden, en ziet met
het laatíie op het ílaatkundig gedrag van iemand uit deszelfs
geflacht in later' tijd , waarover het thans niet noodig is uit
te weiden. — Doch wij willen zulke verzinningen in eenen
Man, die zich voor de verbreiding van den roem der Neder
onder andere Volken verdienifelijk maakt, gaarne ver.-landers
fchoonen, en eindigen met de nieuwe uitgave van zijn werk
bij vernieuwing aan te prijzen.
Ditzelfde kunnen wij in her algemeen zeggen van CL AV A RE A U'S overbrenging der Gedichtjes voor Kinderen van
F. D E B o E R. Met genoegen zien wij uit de Preface, dat
zijne vertaling van de Gedichtjes van v A N ALPHEN in
Frankrijk met belangftelling ontvangen en aangeprezen, en
bij daardoor te meer aangefpoord is, om ook die van de zoo
even genoemde Kindervriendin onder binden te nemen. In
die zelfde Voorrede vindt men ook eene korte levensbefehrijving van haar, door den Heer R o B I D 9 V A N DER A A verfchaft, en door den Heer CL A VP. RE A u vertaald, die niet
zonder eenige belangftelling zal gelezen worden. Hoewel de
versjes van ' F. D E B o ER, naar Recs. oordeel , met die van
VA N A L P H EN geenszins op ééne Iijn kunnen- geheid wet'den, hebben zij echter ook hunne verdienflen , en • zijn der
overbrenging niet• onwaardig, waarin c L• A V A R ItA ü' rAjn Qrigineel al vrij gelukkig gevolgd is. Tot verdere beoordeeling
V2
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van de oorfpronkelijke, reeds lang bekende, Cediciitjes vindt
Rec. zich hier niet geroepen ; en daar er alreede in het
Mengelwerk voor 1835 van dit Tijdfchrift , No. V, eene ver
proeve van deze vertaling gegeven is , zal het-gelijknd
niet noodig zijn , hierbij , of bij enkele kleine aanmerkingen,
die hij hebben zou, langer tlil te flaan.
De Schrijver van het derde boven gemelde boekje was ons
nog geheel onbekend; want , offchoon hij zich op den titel
aanmeldt , als Auteur des Nouveaux exercices de Langue Franfaife en thèmes Hollandais, was deze zijne vermaardheid ons
nog niet ter ooren gekomen. In een Avant propos zegt hij
tot zijn boekje:
„ Sans défenfe je te livre
„ Aux Cenfeurs :
„ Implore leur indulgence !"
maar het is toch waarlijk geen vleijend compliment , gefchikt
om de toegevendheid der Recenfenten in te roepen, dat hij
er op volgen laat, wat dus ook de jeugd lezen kan:

„ Parmi la maligne engeance
„ Cherc,'re quelques défenfeurs l"
Nu zou iemand van dat booze ras hem dit wel kunnen teruggeven , door te zeggen , dat hij tot l'engeance irritable
des Poëtes (genus irritabile vatum, H 0 R.) fchijnt te behooren ; maar fteller dezes verilags wil geen fchelden met wederfchelden beantwoorden, en hoopt daarom niet minder die
indulgence te gebruiken, die de Dichter voor zijne premiers
chants, zoo als hij ze p. 6 noemt, inroept.
In het algemeen blijkt uit deze Gedichtjes, dat het den
Heer R 0V D niet aan de gaaf ontbreekt, om voor de jeugd
gemakkelijk en vloeijend in het Fransch te dichten , en nuttige Christelijke zedelesfen aangenaam voor te dragen. Wel
jeugd echter, dat is van welken leeftijd, hij zich voor -ke'
heeft, blijkt er zoo duidelijk niet uit: er zijn wel-geftld
verfcheidene flukjes, die voor dezelfde lezertjes en lezeresjes
zijn, als doorgaans die van V A N A L Y 11 E r; maar er zijn
ook vele, en misfchien wel de meeste, die voor deze te
hoog, en meer voor eene verder gevorderde jeugd gefchikt
zijn: dit geeft aan het werkje eene tweeslachtigheid, diemo.
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gelijk voor het gebruik niet zoo gelukkig Is , als men wel
wenfchen zou, omdat men het nu den kinderen niet onbe.
paald in handen kan geven: dit neemt echter niet weg, dat
ook die, welke een' wat hooger en deftiger' toon aanfaan,
op zichzelve hunne verdienilen , en bij veríiandig gebruik
hunne nuttigheid hebben. — Wat de vinding der hier voorkomende stukjes betreft, fommige fchijnen geheel van eigen
maaktel te zijn; andere, liet zij met of zonder aanwijzing,
van anderen overgenomen en nagevolgd. Dit laatfle is b. v.
het geval met her 40Ite, les Saifons, on les voeux de Prosper, waar de grondaanleg uit her flukje, de vier Jaargetijden , bij DE PERPONCHER (Uit CAMPE) Onderwijsvoor
Kinderen, D. 11I, bI. 23 en volgg., genomen is, maar de
gelukkige bewerking den Heere RO UD eigen fchijnt te zijn:
alleen komt her Ree. voor, dat deze her tooneel te zeer
geheel in Frankrijk verplaatst, hetwelk, offchoon het er
misfchien meer levendigheid aan bijzet, nogtans voor de Nederlandfche jeugd, aan welke de Schrijver zijne Etrennes
aangeboden heeft, minder gepast is. -- Deze 43 Gedichtjes
nu nader in bijzonderheden te beoordeelen, en over het meer
of minder gelukkige der bewerking en uitdrukking zijne gedachten te zeggen, kan Ree. zonder te groote uitvoerigheid
niet doen. — Enkele verouderde of zeldzaam gebruikte
woorden, zoo als émoi voor inquiétude, nef voor navire,
'zou hij in gedichtjes voor kinderen vermijden , en uitdrukkingen als deze, f endormir foes l'onsbre des aides de r Igneau,
liever in het geheel niet gebruiken; maar zij zijn hier ge
niet talrijk. — De correctie der zinfcheidingstee--lukig
kens zou hier en daar naauwkeuriger kunnen zijn, waarop
men vooral in werkjes voor kinderen niet genoeg kan letten.

Belangrijke verfch jnfelen van het zieleleven medegedeeld en
beoordeeld. Der Aberglaube ist ein Schatten, Das Wahr heit auf das Leben waif. Te Deventer, bij. J. de Lange.
1836. In gr. 8vo. f 1- 90.

Belangrijke verfchijnfelen van het zieleleven medegedeeld
en beoordeeld." Dit laatíle woord, beoordeeld, deed Rec.
vooral dit werkje gretig in handen nemen en deszelfs inhoud
als verflinden. Sedert langen tijd toch was het zieleleven

314

VERSCIIIJ, $EL$N

ooft voor hem een onderwerp van ernítige overpeinzing ge.
weest, en, uitgaande van het gevoelen zoo veler groote ge»
leerden, dat zieleleven en ligchatnelijk leven geheel ongelijk.
foortig zijn, vond hij in deze ftelling een gewigtig mid.
del, om vele raadfelen op te losfen. Maar bij dit alles ble.
ven hem tot nog toe zoo vele raadfelen nog over — zoo
veel duisters, dat hij zoo gaarne in een helder licht geplaatst
zag! Geen wonder derhalve, dat hij, op grond van gezegden titel, in dit werkje de bevrediging zijner wenfchenhoop.
te te vinden. Doch, hij heeft zich hierin bedrogen! Neen,
geene uitvoerige beoordeeling der medegedeelde verfchijnfelen , ten minfte geene zóó uitvoerige, als Ree. zich had voor
troffen wij in dit werkje aan. Doch bij eenig ern.-geftld,
ílig nadenken moesten wij het ook voor onszelven bekennen, onze verwachting te flerk gefpannen te hebben, en
prijzen wij de omzigtigheid van den Schrijver, die niet meer
zegt, dan hij verantwoorden kan , het rijk der hypothefen
niet te diep indringt, en dikwerf zelfs de mogelijkheid eenei
toereikende verklaring op de gewone wijze toegeeft. Veel,
zeer veel wonderbaars toch is er op te merken, ten aanzien
van: a. helderzien in den droom, b. helderzien in den wakenden toeítand, en c. helderzien in het fomnambulisme, (de
drie hoofdonderwerpen, in dit werkje behandeld) ende groot
wijsgeer en diepstdenkende zielkundige zal op honderde-fle
vragen, betrekkelijk deze onderwerpen, zijne onkunde moeten
belijden en antwoorden: ik weet het niet.
Met dat al zijn de onderhavige verfchijnfelen — aan welker higtorifche geloofwaardigheid Rec., ten minfle van vele,
niet twijfelt , voor zoover zij namelijk geput zijn uit bron.
nen, welker waarde ook bij hem op hoogen prijs flaat —
overwaardig, om er opmerkzaam op gemaakt te worden;
en de refultaten, door den Schrijver uit dezelve afgeleid,
bezitten, onzes inziens, een zoodanig gewigt, dat wij dit
werkje in veler handen wenfchen, daar het den Materialist
op zijnen doolweg moet doen filftaan, den vereerder van
der zielen onfierfelijkheid in zijn geloof bevestigt, en den
onbevooroordeelden beoefenaar der zielkunde gewigtige wenken aanbiedt, welke hem, op den weg zijner onderzoekingen, der waarheid nader kunnen voeren.
Ree. befluit deze aankondiging met de woorden des Schrijvers, aan het einde van zijne Voorrede: „ Men herkenne
„ in deze proeve eéne befcheidene poging, om tot eenige
,
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„ zekerbel l te geraken, ten aanzien van erne zaak, omtrent
welke niemand onverfchillig kan zijn: de kennis van dat
„ voorwerp der Natuur, dat ons het allernaaste is. Weet
» men eene betere verklaring: men geve ze ook met befehei„ denheid. Komt deze bij alle onderzoekingen op het groot
„ gebied van het menfchelijk weten te pas: zij mag vooral
„ hier niet gemist worden. Wie echter alleen van mechani„ fche en organifche krachten uitgaat, door welke alles,
» wat er is en werkt, bepaald wordt, dien moet de gege„ vene verklaring bijgeloof en dwaasheid zijn, gegrond op
„ onbewezene vertelfels van zwakke herfenen. = En mee.
„ neu wij al, door her opmerken van de werkzaamheden
„ dezer kracht van de menfchelijke ziel, een ftapje nader
„ aan de waarheid te doen: wij zijn daarmede ook aan de
» grenzen van een gebied gekomen, dat met nieuwe gehel„ menisfen omiluijerd is. En vinden wij al de fporen van
„ eenen vorm van leven, die van den gewonen afwijkt: wij
„ zullen toch niet fchrikken voor het denkbeeld, dat wij
„ ons zelve een raadfel zijn. Integendeel, in dit denkbeeld
„ ligt eene wereld vol hoop."

Verhandeling over de middelen , welke aangewend kunnen worden, om in de behoefte aan werk, b ij de geringere volks
te Groningen beflaande , te voorzien. Door T. U 0 F--klasfe
K A M t', Onderw ijzer aan het InJtituut voor Doofflommen.
Te Groningen, b j R. J. Schierbeek, Jun. 1835. In gr. 8vo4
80 bi. f: - 80.
De bekrooning, den achtingwaardigen Schrijver dezer Ver
bij het Departement Groningen van deMaatfchap.-handelig,
pij Tot Nut van 't digenteen , te beurt gevallen, is reeds
eene gunliige beoordeeling door bevoegde regters. Gaarne
vereenigen wij ons met hunne uitfpraak: want niet alleen
heeft de Heer H o F K AM P her beiaan en de oorzaken der
behoefte bij de geringere volksklasfe te Groningen duidelijk aangewezen; maar de middelen, die hij tot bejirjding
van dat kwaad aanprijst, zijn allezins gefchikt tot het oog
terwijl zij tevens, deels gemakkelijk, deels met eenige-merk;
infpannïng, opoffering en medewerking, kunnen worden ten
uitvoer gelegd. Hartelijk wenfchen wij, dat men dap ook
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alles beproeven zal, wat het loffelijk doel in de hand kan
werken, en zoo doende onze landgenooten door vreemde gelukzoekers niet langer zullen worden benadeeld , maar onze
eigene kunstvlijt daarentegen zal worden onderfleund en opgebeurd , niet alleen te Groningen , maar ook elders. Zonder
dit toch is alle gefchrijf ijdel, elke bekrooning eene fchrale
belooning : dit laatfle echter kan der lofwaardige Maatfchappije niet geweten worden.

De kracht der Christelijke Godsdienst, in Karakterfchetfen
uit.de Nederland/the Gefchiedenis. II Deelen. Te .4mßerdam , bij G. J. A. Beijerinck. In gr. 8vo. 590 bi. f7. 20.
iit werk bevat in 29 afdeelingen even zoo vele levenstafereelen uit de vaderiandfche gefchiedenis, ten bewijze, dat
het vaste geloof aan, en de hartelijke zucht voor debetrachting van het reine Christendom den mensch in flaat ílelt tot
de vervulling der moeijelijkíle pligten van lijdzaamheid,
menschlievendheid, weldadigheid, moedig Vrijden voor waar
regt, vaderlandsliefde en derg. De Schrijflier, die-heidn
zich A. G. L. teekent, heeft dit, volgens hare betuiging,
met lust — zij heeft het ook met oordeel en con amore
gedaan. Wordt haar wensch vervuld, dan zullen hare lezers
„ zich, na de lezing van dit werk, in godsdienilige , en
„ dus ook in zedelijke kracht alzoo verfferkt gevoelen, dat
„ zij het zichzelven blijmoedig mogen toeroepen: ook ik
„ zoude, door God onderíleund, in dergelijke gelegenheden,
als deze, hebben geleefd, gehandeld, geleden en geflreden."
Wij prijzen dan ook deze vaderlandfche tafereelen, in welke eene dorre levensbefchrijving doorgaans gelukkig vermeden wordt, van harte aan, en vergenoegen ons met eene
eenvoudige aankondiging, te meer, daar het eerfte Deel in
eenen Brief van, nu wijlen, den fchranderen s T o L K ER (Letteroef. 1835. Boekbefch. bl. 138) zeer juist is beoordeeld,
inzonderheid met aanwijzing van eenen gefchiedkundigen mis flag der Schrijff'er ten aanzien van 11Y A G DALEN A iu 00 N S,
Deel I, b1..105, waaromtrent wij volkomen met den Eerw.
Brieffchrijver inftemmen.
De uitvoering is fraai; maar, kan het er nu nooit meer
op overfchieten, voor elk Deel een afzonderlijk vignet te
plaatfen ? Waarlijk, alles, wat daarover zoo vaak in Re-
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cenfiën is geklaagd, fchijnt wel bijkans•eene vox clamantls
ii deferto te wezen. Dat toch de Heeren Uitgevers zich
deze kleine opoffering eens lieten welgevallen !

Christel ke Tafereelen voor het hart , aan de Gefchiedenis ontleend. Naar het Engelsch van C. B. T A Y LE R A. 1!7 ,
Predikant, door G. VA N R E Y N. Te Rotterdam , b ij Wed.
van der Meer en Verbruggen. In gr. 8vo. 263 bi. f 2.70.
,

De algemeene geest van dezen bundel beantwoordt ten
volle aan het motto, op den titel geplaatst:
„ Zóó , als in 't vreemd tapijt , in kleuren bont,
„ Hier hard, daar zacht, een zuivre gouden draad
„ Door 't ganfche weeffel fpeelc, zoo fchittert hier,
In elk verhaal, 't zij zwart of licht gekleurd ,
De zuivre gloed der beste Godsdienst uit."

Deze Tafereelen toonen, om het ongeveer met de woorden
van den kundigen Vertaler te zeggen, boe de Christelijke
Godsdienst waren troost verleent in leven en in flerven. Het
eerje F U L G E N T I U s en META getiteld , wijst aan, dat
„ zelfs de' uitllekendile gaven van geleerdheid den man in
„ verlegenheid laten, die ambtshalve geroepen is, om zijne
Medechristenen te fluchten en in de ure der verfagenheid
„ en des doods te troosten, wanneer hem het ware inzigt in
„ den troostrijken geest van het Christendom ontbreekt."
Het tweede, j o A N N A v A N K E N T, fchetst „ de treurige
„ afwijkingen van het echte beginfel des Christendoms , in
„ onberedeneerde dweepzucht aan den eenen en vervolgzieke
„ flelfelzucht aan den anderen kant." Het derde, A N N A
C A R t, levert een waarfchuwend voorbeeld op, „ tot hoe
„ diepen val hofgunst en fpoedige verheffing den mensch kan
„ bretngen, wanneer hij die niet tot anderer welzijn, maar
„ tot inwilliging van eigen hartstogt 11rekken doet " Het
vierde herinnert aan den edelen G U Y 0 N, wiens edelmoedige
zelfopoffering ter ontdekking van den eigenlijken aard der in
zijnen tijd te Marfeille heerfchende pestziekte bekend is.
Het vijfde verhaal draagt den naam van Lady L I s LE, „ de
„ vrome, en aan de belangen van Vorst en vaderland ge
hechte gade, (nit den tijd der onthoofding van K A ttE L l)-„
,
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„ welke aan beiden getrouw bleef, zonder de liefde tot
eenen afgedwaalden echtgenoot te verzaken, benevens de
„ Christelijke moed van de grijze, om, als het onfchuldige
„ tlagtofFer eener wraakgierige hofkabaal, het leven op een
„ moordfchavot te verliezen." In het zesde huwt een aan
een eenvoudig landmeisje, zonder dat-zienljkEdmat
deze vooraf deszelfs rang kent; en deze Lady van nederige
gebootste fchittert door hare eenvoudige vroomheid. In het
zevende Tafereel is A N N A V A N C LEE F, de verttootene gemal in van HENDRIK VIII , de hoofdperfoon ; terwijl het
achtfle de wroegingen fchetst van eenen vader, die in drift
zijnen zoon en erfgenaam eenen flag toebrengt , welke dezen
van het gebruik zijns verflands berooft, en het negende nog
vreefelijker gewetensangften van eenen losbandigen en aan
manflag fchuldigen Italiaan teekent. No. 2, 3, 4, 5 en 7
zijn gefchiedkundig; de overigen fchijnen meer•in de kiasfe
der leerzame verdichtingen te vallen, offchoon de titel van
het boek doet denken, dat hier toch ook historifche waarheid ten grondslag zal liggen; maar alles, wat een op waar
gegrond verhaal is`, kan daarom nog niet gezegd wor- -heid
den tot de eigenlijke gefchiedenis te behooren. Alle deze
Tafereelen intusfchen zijn hoogst lezenswaardig; terwijl de,
vleest gefchiedkundige, aanteekeningen van den Vertaler de
*aarde van het boek verhoogen, en ook tegen het misbruik
waarfchuwen, dat van hetgeen hier en daar hoofdleer is zou
kunnen gemaakt worden. Vertaling en flijl zijn overigens,
zoo als dit van den Overzetter van M v s T o N's wederzien en
herkennen en den gefchiedkundigen Befchrijver van Rotterdam te verwachten was. — Met volle ruimte prijzen wij
deze uitheentfche lettervrucht aan.

De Pelgrimaadje van een' Kloosterbroeder. Door C. SPIN DL E R. Naar het Hoogduitsch. Te Haarlem, b j de Wed.
A. Loosjes, Pz. 1835. In gr. 8vo. 244 bi. f2- 50.
Herfstviolen. Een viertal Verhalen. Door denzelfden en bij
deaelfde. 1835. In gr. 8vo. 251 bi. f2- 50.
w v ij voegen deze werken van den bekenden Schrijver bij
omdat het eerstgenoemde bijna het geheele eerfile deel-em,
betlaat van fret werk, onder den titel van het tweede in het
,
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oorfpronkelijke uitgegeven. Die pelgrimaadje bevat eerie allegorie, hoe verleiding, zonde en dood den mensch tot het
einde zijns levens vervolgen. De inkleeding is niet onver:
nuftig, maar hier en daar nog al duister met betrekking tot
de bedoelde wezens, wier aard en eigendommelijke werking
wij niet overal herkennen, behalve den dood, die het best
zijn karakter ftaande houdt, en op het einde van den togs
ook den pelgrim treft, zoo als hij menig ander in den loop
des verhaals met koude ongevoeligheid den genadeflag toebrengt. Onafhankelijk van het zinnebeeldige, laat zich het
verhaal, hoe avontuurlijk en onwaarfchijnlijk het fours ook
is, zonder verveling, ja met genoegen ten einde lezen, en
kan derhalve tot verpoozing van ernffiger bezigheden ftrekken.
Ook de vier verhalen van het andere werkje hebben dezelfde ftrekking. Een avond van N I NO N fchetst ons vrij
losjes de jeugd van novRSAvLT en RACINE, en hufine
betrekkingen tot de perfonen van het tijdperk, waarin zij optraden. Het heeft meer den fchijn van eene Franfche vertaling , dan dat men er s P i N D LE R in herkent. Het tweede
is eene foort van complainte van een' Romeinfchen (bij abuis
ftaat er Roomfchen in den tekst) liedjeszanger, die niet veel
om 't lijf heeft. Het verhaal, Maruzza genoemd, is het
uitvoerigíle en ook het beste , en fchildert met gelijkende
trekken het leven van de Wallachijfche boeren, eene liefdes
moord; terwijl het-gefchidns,ormetfn
vierde verhaal een voorval van eenen gekwettlen Luitenant
behelst, die van zijne ongemakken en wonden in Neuftad
ten huize eener familie van Piëtisten uitrust. (Wij meenen
dat verhaal vroeger reeds in het mengelwerk van eenig periodiek werk te hebben gelezen.) Wij herkennen in deze
(ukjes niet overal de hand van den meester,, wiens Jezuit,
Jood en andere uitvoerige werken met regt hooggefchat eli
met graagte gelezen worden.

De Wraakgodin, of Tafereelen van menfchel:ijke ellende. In
echte Verhalen van vorige dagen. Naar het H'oogdultsch.
Te Amfferdam , bij J. C. van Kesseren. In gr. Bye. 94Z
bi; f 2-90.

Len heeft ons wel eens voorproevers van den pasblieken

finaalr genoemd, en als zocsdanig is onzes taak nu- en dam
niet van de aangenaamfe. Maat wanneer een 1%ok het in 't
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hoofd krijgt, om gootwater voor foep, boombladeren voor
groenten en katten voor wildbraad op. te disfchen, dat alles,
aangebrand of niet gaar, onordelijk opdragende, dan walgen
wij van de lucht alleen, en proeven liever nog vergiften in kristallen vazen, fierlijk als geneesmiddelen met gouden etiquetten voorzien! Dit boek (om de leenfpreuk te laten varen)
bevat een elftal verhalen, meest van onbeduidenden aard, en
waar de zedekundige ftrekking in bedolven ligt als eene naald
in een voêr hooi, door den Vertaler op zijne wijze omgewerkt en in een gewaad geftoken, dat Nederlandsch heeteu
moet, maar eene bonte lappendeken van Nederduitfche woorden is, zoodanig naneengezet, dat een kind zich zulk werk
zoude fchamen. De lezer oordeele:
„ Het fchip dat Gervafio aan boord had, nam zijne rigting
„ OVER Maltha naar Sicilië, van welk eiland hij, gelijk hij
„ zoo hoopte, met weinig ongemak, zijn Tirol bereiken zou
kunnen ," bi. 51.
-„de
„ Verre daarvan daan, dat ik flaan zoude mogen naar uw
„ leven, aan u nu, hoe wel bij mij verdiend, mij zonde
„ willen vergrijpen! Het flaat aan u, het is u onvermijde„ lijke pligt, — zoo gij nog iets van pligten kent, — geworden, mij nu dood te flaan," enz. bi. 175.
„ Deze man was reeds bejaard, en niet heel fraai ook,
geloofde nu het gevonden te hebben, waarin het toch ei„ gentlijk lag, dat hij vergeten en verfmaad bleef," enz.
bl. 315.
Ziet daar, zoo als het boek openvalt, een flaaltje uit het
begin, midden en einde; en wilt ge nu nog eene proeve van
poëzij? leest dan het zielroerende onderfchrift van bi. 33:
„ Vervloekte zucht naar goud,
„ Waarheen brengt gij de harten!
„ En, o verdoemde harten !
„ Waarheen brengt gij het goud! t"
Waarlijk, wij beklagen Lezer, Uitgever en Schrijver! Den
eerhen waarfchuwen wij, zoo het nog bij tijds is, het boek
niet te koopen, al is er ook een weluitgevoerd, ja zelfs
fraai vignet voor; den tweeden, zeker zijns ondanks ver
wij een debiet, geëvenredigd aan de-fchalkt,vorpen
waarde van het werk; den laatflen raden wij welmeenend,
met B 0 1 L E A U: foyez plutét mafon , fi c'est votre métier!
hij kieze eene goede kostwinning, als hij nog jong is, en
gebruike zijne pen niet anders , , dan tot het fchrijven van
rekeningen en facturen; zoo zal hij voor zich en anderen
nog een nuttig lid der zamenleving kunnen worden, en minder
walging verwekken, al wierd hij ook..., nachtwerker,
fchreven wij bijna, maar willen er liever fchoorfteenveger
voor zetten. — Het boek beantwoordt overigens aan den
titel : 't is een tafereel van ellende, — van ellendigen inhoud, ellendige taal en correctie en nog ellendiger tiijl , ja
ellende van het begin tot het ende!
-

BOEKBESCHOUWING.
Inflitutiones Historiae Kcclefiae Christianae , in Schola rum fivaru`m ufum breviter delineatae a P. g 0 F S TED E D F GROOT , Theol. Doct. et in Univerfitate
Groningana Prof. Groningae, apud J. Oomkens. 1835.
In oct. maj. XVI et 195 pag. f 1- 80.

B

ij gebrek aan een gefchikt Compendium over de Kerkelijke Gefchiedenis , dat de Hoogleeraar it OF S T E n$
D E G R 0 o T met genoegen volgen kon , heeft hij deze
fchets, die hij eerst aan zijne leerlingen plagt te dicteren, nu in druk uitgegeven. Hij heeft zich daarin bovenal toegelegd op duidelijke orde, gemakkelijken zamen hang en kortheid van uitdrukking : hij heeft niet vele
kleinigheden , maar liefst de grootfte zaken willen ver
om een algemeen en verheven denkbeeld van deze-halen,
Gefchiedenis in te boezeroen ; ook niet vele Schrijvers
ter raadpleging aangehaald , maar meest de zoodanigen ,
die bij G I E S E LE R, H A s E en anderen niet, of niet
duidelijk genoeg, aangewezen zijn. Dit een en ander
wordt ons in de Voorrede berigt.
Het plan des Schrijvers is , door dit gefchiedverhaal
te doen blijken , „ in hoe verre de Christelijke Kerk ,
RI aan het
„ naar het oogmerk van JE z v a CHRISTUS,
meer
en meer dienstbaar geworden
„ heil der menfchen
is ," en dus hierin te geven „ eene Gefchiedenis van
„ het Menschdoin , door de Goddelijke kracht van de
Christelijke Godsdienst allengs meer herfchapen , om
„ reeds op aarde een hemelsch leven te leiden." -- Hiertoe dient dan ook, na korte Prolegomena over de behandeling der Kerkelijke Gefchiedenis , eene befchouwing
van de voorbereidende Periode, (waarin het woord perio de in eene ruimere beteekenis genomen wordt, dan
vervolgens) dat is, van de Goddelijke onderwijzing des
Menschdoms , die de Christelijke Kerk voorafgegaan is,
W
BoEKBESCx. 1836. NO. 8.
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waarin een kort overzigt gegeven wordt van den ílaat
van Godsdienst en befchaving bij de Aziacnen , Grieken
en Romeinen vóór C H RI S T US, en zoo wel het opleidende , als het gebrekkige in dezelve , tot op den tijd
van C H RI S TU S, kortelijk aangewezen wordt. --- Men
kan niet ontkennen , dat zulks voor het oogpunt , waar
Schrijver de Kerkelijke Gefchiedenis befchouwen-uitde
wi1, niet ongepast is; doch tevens , dat het eigenlijk
hier niet behoort , maar,, gelijk meer andere dingen , hier
als bekend had kunnen vooronderfleld, of bij gelegen
een woord aangevoerd worden: anders kon men-heidmt
toch wel met hetzelfde, en in zeker opzigt met nog
meer regt , even als voorheen , hier behandelen de Kerkelijke Gefchiedenis van het Oude Verbond.
De geheele Kerkelijke Gefchiedenis verdeelt de Hoogleeraar in zes Perioden : de vier eerfle zijn dezelfde, als
bij S P I T T L R R; en de vijfde (na de Hervorming) wordt
in tweeën gefplitst, namelijk van L U T H E R tot op F R ED E R I K den Grooten , en van dezen tot op onze tijden.
— Het is misfchien moeijelijk , beiisfend te zeggen ,
wat hierin het beste is, omdat men verfchillende fland
, die tot verfchillende verdeelingen of-puntekiza
rustpunten fchijnen . te leiden. Rec. geeft echter in bedenking, of .de verfchijning van MO H A ó11\i 8 D op het
tooneel der wereld, offchoon naderhand invloed hebben
vele Christenge -deophtbfan edv
voor de geheele Christenheid wel zoo-ment,ogas
veel gevolg had, dat zij gezegd kon worden in hare
Gefchiedenis epoque te maken voor eene derde Periode.
Was vervolgens de hoogte, waartoe G R E G 0 R I us VII
Reeg , niet flechts het hoogíte punt-, waarnaar de vorige Pausfen reeds gef}reefd hadden ? en kan men dus
van daar voor het geheel een nieuw Tijdvak beginnen ?
Was verder „ de heilzame kracht der Kerkhervorming,
„ die zich, van 1740---1835, op nieuw door de geheele
„ Kerk begon uit te breiden ," aan den invloed van
FREDERIK den Grooten , die zich daarenboven met
het Christendom weinig bemoeide, zoo bijzonder en voor-
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namelijk toe te fchrijven , dat de regering van dezen ,
als in de Kerkelijke Gefchiedenis epoque makende , kan
aangemerkt worden ? Zou b. v. de invloed des arbeids
van T H o M A S I us, en verder die der pogingen van
s P E NE R aan de eene , en der wijsbegeerte van L E I BN I T S en wo I. F F aan de andere zijde , niet al vroeger
eene belangrijke wijziging aan den l erkelijken geest gegeven hebben , die zich naderhand , onder begunítiging
van andere omftandigheden , meer ontwikkelde ? Zou.
ook hetgene, dat de Schrijver,als het kenmerkende van
elk Tijdvak bovenaan fielt, het laatfte alleen uitgezonderd , niet wat al te zeer, zelfs tegen het algemeene hoven gemelde hoofddoel , genomen zijn van den uitwendigen toeffand der Kerk , en zelfs fomtijds het kenmerken
Hechts gedeeltelijk uitdrukken ; b. v. de Kerk uit--de
wendig verdrukt; het publiek gezag der Kerk in het
Romeinfrhe Rijk; de hoofdzetel der Kerk, van het Oosten naar het Westen , vooral naar Rame overgebragt;
de Roomfche Paus het Hoofd der Kerk, enz. ? Zou
zelfs de gewone verdeeling van s C H R 0E C K H in vier
Tijdvakken geen gefchikte onderfcheidende kenmerken aanbieden, die zoo wel van den in- als uitwendigen toe.
(land der Kerk ontleend zijn? Rec. meent voor zich zelven reden te hebben , om dit laatíle toef}emmend te
beantwoorden, maar kan dit hier nu niet breeder uit
-enzt.
In de behandeling der voorkomende zaken heeft de
Hoogleeraar,, bij elke Periode, over het geheel eene andere orde gevolgd. Rec. - wil niet ontkennen , dat ookalzoo vele zaken zeer goed en geleidelijk ontwikkeld zijn,
en het een met het ander eene aangename verfcheidenheid oplevert ; en hij wil ook niet beweren , dat hij de
orde van MosHEiM of sct3RoxcxH onbepaald voor
de beste houdt : hij zou echter in bedenking geven , of
het , vooral in een boek , dat voor de fluderende jonge
lieden tot eene Handleiding dienen moet, om deze wetenfchap aan te leeren, niet beter ware, zoo veel de
loop der gebeurtenisfen toelaat, eene zekere vaste en geW2
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leidelijke orde te houden, waartoe men gedurig hoofdza.
kelijk terugkeert, en waardoor men geregelder overzigt
van het geheel verkrijgt. Doch , hoewel niet alle methoden even goed zijn, is het nogtans misfchien ook
hier waar: variis modis bene fit.
Over verfcheidene zaken vindt men hier heldere denk
belangrijke opmerkingen, echt Christelijke ge -beldn,
V. in het 2de Tijdvak , over de uitbreiding-voelns,b.
en den eerften invloed van het Christendom onder de
Germaanfche Volken ; over de voor- en nadeelen van
den politieken invloed op de Kerk ; over de verouderde
form der Latijnfche Kerk, op het einde van het 4de
Tijdvak, enz. enz. — Over fommige andere, die de
Hoogleeraar in zijne lesfen zeker wel nader uitbreiden
zal, zou men wel eens iets meer verlangen; b. v. over
de, p. 65 , met een enkel woord gemelde verbeteringspogingen van ACRIUS, JOVINIANUS, VIGILANT I u s, gelijk p. 78 , 79 de vrij merkwaardige fekte der
Paulicianen met reden wat breeder befchreven is ; zoo
ook over de eerfle invoering van het Christendom in
ons Vaderland, p. 82 maar even aangeroerd; over de
Kruistogten , p. 99 , 100 ; over het grondbeginfel van
Kerkhervorming en Protestantisme, en over het nut,
dat de Roomschkatholijke Kerk uit de Hervorming getrokken heeft , p. 138, 137 , enz. : doch het is moeijelijk , in een kort beflek eener Gefchiedenis , die zoo
vele zaken oplevert , al het belangrijke naar eich op te
nemen. -- Zeer goed zijn doorgaans de overzigten, die
de Schrijver aan het einde van elke Periode geeft, om
den Lezer het refultaat van het behandelde voor oogen
te flehen. — Allezins belangrijk is vooral de inhoud
en behandeling der 6de Periode , waar de Schrijver de
gewigtige veranderingen, die zoo wel in de burgerlijke
wereld, als in de Roomschkatholijke en in de Protestantfche Kerk voorgevallen zijn , en derzelver onderlingen invloed, tot op de jongfie tijden, zeer ontwikkeld
voorstelt. E R NE S T I en S II M L E R zou Rec. aldaar
liever op Bene vereerender en gelukkiger plaats willen
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gelleld hebben, dan op p. 184, waar zij beide in dien
zamenhang wat te onbepaald voorkomen, alsof zij voor
geweest waren,-lopersvandzgmNeoli
hetwelk toch zeker,, althans van den eerflen , des Hoob
leeraars bedoeling niet zal geweest zijn : zoo fchijnt dezelve ook , p. 181 , wat al te gunflig te fpreken over
de meening van die lateren , welke de gramatisch-historifche uitlegging nog te gering en ongenoegzaam fchatten, en daarbij van eene vrome uitlegging fpreken. Zoo
rekent Ree. ook de zegswijze , p. 192: „ Hi" (nempe
„ quibus ipfa Ecclefiae idea innotuit fublimior,")

„ Laicorum et Clericorum discrimen prorfus tollunt ,
„ feque fentiunt omnes Reges et Sacerdotes , Dei ip„ fius et Jefu Christi administros," vergeleken met die
van p. 136: „ Omnium Christianorum Sacerdotium
„ est restitutum ," meer figuurlijk , dan naauwkeurig,
en nog al voor misvatting en verkeerde gevolgtrekking
vatbaar,, doch die de Hoogleeraar door eene goede uit
zijner eigene woorden wel zal voorkomen.
-legin
In éen werk van dezen aard, waarbij men zoo dik
aanraking komt , aan de eene zijde met het mid--wijlsn
deleeuwfche Kerklatijn , en aan de andere met zoo vele
fchriften , die in later' tijd over deze wetenfchap in het
Hoog- en Nederduitsch gefchreven zijn , gevoelt Rec.,
hoe moeijelijk het is , de Latiniteit altijd zuiver te houden. Hij zou anders wel twijfeling kunnen opwerpen,
of fommige woorden en fpreekwijzen, in de beteekenis,
waarin zij hier voorkomen, met die zuiverheid wel overeen te brengen zijn. Doch de Hoogleeraar zal hiertoe
Ree'. aanwijzing wel niet noodig hebben , en deze wil
zich dus hierbij niet langer ophouden , maar liever dit
Compendium, dat in meer dan één opzigt zijne verdiene n heeft, aanbevelen , ter bevordering der belangrijke
kennis van de Gefchiedenis der Christelijke Kerk, als
gedenkteeken der Goddelijke kracht van de Christelijke
Godsdienst op het Menschdom.
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De Kerk en Staat in wederzijdfche betrekking volgens
de Gefchiedenis. Door w. B ROE s , Leeraar bij de
Gemeente der Hervormden te dmflerdam. 1Pde of
laatfle Deel. Te ArJlerdam, bij J. van der Hey en
Zoon. In gr. 8vo. 726 bl. f 7- 50.

1Jit boek behoort geenszins tot dezulken, die tot motto
kunnen voeren fat bene, ft fat cito (*) , en , om iets
te zijn voor Lezers van profesfie , eene fpoedige aan
verdienen, dan noodig hebben. De-kondigmer
eerfte Deelen van dit werk zijn reeds vroeger ook door
ons vermeld, en wel, zoo als van zelve fprak , met
grooten lof. Wanneer toch het gebruik , door Prof.
R 0 Y A A RD S van dit werk genaakt bij een zijner op flehen in het Archief, den Göttingfchen Hoogleeraar
u I E 3 E L E R, in de Theolog. Studien und Kritiken
NOn ULLDlANN und UMBREIT, 1833. S. 1128,
hartelijk naar het werk zelve deed verlangen , dan is die
lof ook bij onzen landaard volkomen geregtvaardigd.
Met dit Deel is het voortreffelijk begonnen werk even
voortreffelijk voltooid. De bezitters van de vroegere
Deelen hebben zich het voor ons liggend gedeelte van
dit werk fpoediger aangefchaft , dan zelfs de vroegíle
aankondiging van hetzelve mogelijk was. Hun kan het
alzoo geene onaangename herinnering zijn , wat wij ,
voor haastigen wat laat , maar voor niemand hopen wij
ontijdig, uit hetzelve hier zullen mededeelen. Hetgeen
bij de lezing altijd goed is , kan , op onderfcheidene tij
-den
aanbevolen , nog meer nut fluchten.
Dit Deel kan men ook als een op zichzelf ílaand werk
befchouwen , naar den tweeden titel , onder welken
B R o E- s hetzelve aanbiedt : De Kerk en Staat in we:

derzijdfche betrekking, bijzonder in de Nederlanden en
(*) Goed genoeg, indien maar vroeg genoeg. Vlugfchriften rijmen zich niet met het voor hen looden motto: Vroeg
genoeg, indien maar goed genoeg.
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in Noord- Amerika , het eene land met het andere ver
Stuk. Voor hen , die van tijd-gelkn;Ifd
tot tijd, ook door de Allgemeine ,Kirchenzeitung, iets
van het ook in dit opzigt zoo hoog geroemde NoordAmerika vernemen , moet ook dit gedeelte dezes werks
hoogst welkom zijt. Daar tiert, ziet men, nog meer
dan in ons land , de veldprediking , met al hare aanflootelijkheden en verdere fchromelijke gevolgen.
Bij ons verflag bepalen wij ons vooral bij het eerfile
Stuk. Het tweede behelst meestal Bijlagen tot den inhoud van het vorige. Deze zijn uit haren aard weinig
gefchikt, om beknoptelijk te worden medegedeeld. Dit
weinige zij er van gezegd. Zij behelzen veel belangrijks , dat met het vorige in juist verband ílaat, en geven nu en dan ophelderingen, welke men hier niet zoekt,
en nergens zoo duidelijk en volledig bijeenvindt. Vooral
flippen wij aan: 1 ". Eenige aanmerkingen over de groote
verfla japing der kerkelijke tucht in de Nederlandfche
Hervormde Kerk , bl. 473-484. 2°. omtrent het
verloopen tijdvak tusfchen de vooruitgegane regering
van NAPOLEON en de opgevolgde van WILLEM I
over België , bl. 515-521. 3°. omtrent het bedachtzaam ingevoerd be/iuur over het lager en middel
onderwijs in de zuidelijke Provinciën, bl. 566---bar
571. 4°. De acht uitweidingen of excurfen, bl. 624-698.
Het eerfee Stuk dezes Deels is door den Schrijver gefplitst in vier Hoofdf'c ukken. 1. De vorm van betrek
Kerk en den Staat , welke in, de Repu--kingtusfched
bliek der Vereenigde Nederlanden , tot aan de Franfehe
Omwenteling in het jaar 1795 toe , was inge fleld , van
vele zijden lofwaardig; bl. 5 -78. II. De wederzijd.
fche betrekking van Kerk en Staat , welke in het nieuw
gevestigde Koningrijk der Nederlanden plaats heeft, befchreven, en, in vergelijking met de voorvaderlijke inrigting, een' hoogeren lof waardig gekeurd, bl. 79--194. III. De wederz dfclie betrekking van Kerk en
Staat , welke in het nieuw gevestigde Koningr k der
Nederlanden plaats heeft , aan die van Noord- Amerika
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op verre na niet achter te /lellen , bl. 195-351. IV.
Of de Nederlandfche Kerk- en Staatsbetrekking, ver
zij ook de voorkeur boven de Noord-flmerikaan--dien
niet
fche,
nog wel iets te wenfchen overlate, bl. 352-358.
Deze algemeene opgaaf moge volflaan, om den hoofdinhoud van dit werk aan te wijzen. Wij nemen nog
eenige ruimte , en deelen , zooveel mogelijk met de woorden des Schrijvers , iets van het geheele beloop des
werks mede.
Omdat het kinderen voegt, bij hetgeen de wijsheid
der Voorvaderen heeft ingefteld , gaarne ' te, prijzen en
noode te berispen , „ zoo hebbe dan mijn berigt aan„ gaande de wederzijdfche betrekking tusfchen de Kerk
„ en den Staat, gelijk die bij het Gemeenebest der Ver„ eenigde Nederlanden plaats had, liefst den toon eener
„ lofrede, hoezeer het ook, de waarheid boven alles
„ liefhebbende, niet zal verzwijgen , dat, aan de zijde
„ van liet welingerigte , velerlei gebrekkigs is , en dat
het goede doorgaans bepaaldelijk is te roemen uit aan„ merking van den fiand der vroegere eeuw, en in ver„ gelijking met het nog minder volkomene, hetwelk bij
„ de andere Staten van Europa werd aangetroffen." —
Vooreerst dan is te prijzen , dat de heerfchende Kerk
geenszins eene uitfluitende was , maar integendeel merkelijke verdraagzaamheid toeliet jegens andere Godsdienstgezindten. Dit wordt algemeen aangewezen. Enkele geloofsbelijdenisfen, die der Unitariërs of Socinianen, waren van alle toelating uitgefloten. Die fcherpheid is waar
hetzij om gegrond of los vermoeden , van in--fchijnlk,
vloed geweest , bij de hevigheid der Remonílrantfche gefchiIlen. Ruim genot van verdraagzaamheid werd reeds
van vroeg af toegekend aan de voornaamfie onder de
Protestantfche Disfenters. Aan Roomschgezinden werd
nu en dan eenig burgerlijk regt ingekort of onthouden,
veelal om den indringenden geest dier Kerk , zoo niet te
temperen , ten minfle te bedwingen. Daaraan is ook toe
te fchrijven , dat die Kerk bij oogluiking is toegelaten;
maar de vrijvergunning klom van lieverlede tot hopgen
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trap. Ten ,tweede is te prijzen, dat, ten aanzien van
wederzijdfche Kerk- en Staatsbetrekking , de Kerk en
Staat in groote mate waren afgefcheiden. Dat Kerk en
Staat verbondett waren , volgt reeds uit het denkbeeld
van heerfchende Kerk. Maar er had nog vele affcheiding plaats. De Kerk was noch in den Staat noch de
Staat in de Kerk diep ingedrongen. In dit opzigt overtreft die Kerk de Bisfchoppelijke in Engeland, de Confistoriale in Duiischland.
Hierop wordt de nieuwe vorm van Kerk- en Staatsbetrekking doorgaans geroemd , als eene aanmerkelijke ver
oude , en aangewezen , dat , hetgeen-betringvah
in de nieuwe inrigting onvolkomen mogt zijn, gedeeltelijk op rekening mag gef'celd worden van het omwentelingstijdperk , hetwelk haar naast was vooruitgegaan.
Er beflaat geene heerfchende herk meer. Alle gezindten hebben , volgens de Grondwet , gelijk regt. De ontwikkeling hiervan gaan wij voorbij. Volgens het oordeel
van B R o E s , is deze nieuwe vorm boven den ouden te
prijzen , van wege onbepaalde Godsdienstvrijheid , welke
evenwel eenigzins bepeïkt fchijnt te zijn. Hier heeft
B R O E S het oog op ?,rt. 194 der Grondwet. Van hetgeen berispelijk zou kunnen fchijnen , ftipt B R OE S met
kieschheid lt een en ander aan , dat wij in ons verflag
voorbijgaan. Hij beoordeelt het gezag van den Staat
over de Hoogefcholen , en wel over de theologifche facUlteit , van welke de aankomende Kerkleeraar door de
wet gehouden is al zijne theologifche vorming te ontvangen. Befcheiden valt hier het oordeel uit, maar toch
wordt erkend „een indringen van het Staatsgezag in het
„ innerlijkst wezen van de Kerk , hetwelk immers den
„ Staat, hoe heilzaam ook zijn doel, hoe welgeleid
„ zijne bemoeijing wezen moge , niet toekomt." Dit
oordeel wordt met redenen bekleed en geflaafd. Het
Staatsbeíluur over de Kerk bezit thans meer eenvoudigheid en gemakkelijkheid. Het moge zich minder vertoonen , evenwel laat het meerdere vrijheid toe. Bij het
beoordeelen van dit. Kerkbeftuur behoort men te letter
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op de gelleldheid van zaken vóór en tijdens de regeling
van hetzelve. Aan dezen eisch wordt door B R o E s
flipt voldaan.
Vervolgens worden Nederland en Noord-fímerika onderling vergeleken ten opzigte van wederzijdfche betrekking van Kerk en Staat. In Noord-tlnaerika heeft geheele fcheiding tusfchen Kerk en Staat plaats. Deze
verdient den hoogen lof niet, welken zij ontmoet. Dit
toont ß ROE S aan , door te letten op het beginfel, waaruit zij voortfpruit , -- vrijlating van Godsdienst , zonder
iets meer ; in werking gebragt , geeft het geen fteun.
De vruchten hiervan prijzen ook di.e inrigting niet aan.
In hoe verre nu het Nederlandfche Kerkbed:uur de voor
verdient , vindt men uitvoerig aangewezen. In de--keur
zen tijd van aanvallen op dit Kerkbeftuur levert de lezing
van dit altijd hooggewigtig werk voor velen flof op tot
nadenken en lesfen van wijsheid.
Voor herinnering , om dit boek nog eens in handen
te nemen, moge deze eenigzins late aankondiging dienen.
Decies repetita placebunt.

De Levensgefcliiedenis van den Apostel des Heeren, s iM o N PETRUS. Lene Bijdrage iot de kennis der
Evangeliegefchiedenis. Door C. N. DE G R A AF F,
Theol. Doet. S. S. Min. Cand. (thans Predi;` znt in
't Woud.) Te Haarlem, bij de Wied. A. Loosjes ,
Pz. 1835. In gr. 8vo. LIII en 200 bl. f 1- 80.
,

D e jeugdige Schrijver van dit fluk vond in de voor
hem ongurílige omilandigheden , den grooten overvloed
van Kandidaten tot de heilige dienst , aanleiding tot deszelfs zamenílelling en uitgaaf. Zijne doctorale Verhandeling over den tweeden Brief van Petrus bepaalde zijne
keus , om de korte aanteekeningen , die hij vroeger voor
zichzelven vervaardigd en beftemd had, uit te breiden,
en uit dezelve een, zoo veel mogelijk, geheel te vormen. „ Ik heb (fcllrijft hij , Voorrede , bi. V) tevens
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„ gemeend, door liet bijvoegen van eenige aanmerkingen,
„ tot Uitlegkunde, Tijdrekenkunde, Landbefchrijving of
„ andere wetenfchappen betrekkelijk , aan dit werkje
„ eenige verfcheidenheid, en misfchien eene meerdere beDaar ik mij als
,, langrijkheid bij te kunnen zetten.
„ Lezers van dit werkje , inzonderheid eenvoudige en
„ waarheidlievende Christenen heb voorgefteld, is het
„ mij het meest doelmatig voorgekomen, om de gefchie„ denis van j E z u s openbaar leven ten leiddraad te kie„ zen mijner befchouwing en ontwikkeling van dat tijd„ perk in het leven van onzen Apostel, toen hij , door
,, den band der teederfle vriendíchap met j E z u s ver„ bonden , zich fteeds in de onmiddellijke nabijheid van
„ den Verlosfer bevond." Ook de Redevoeringen des
Apostels worden medegedeeld. Bij deze mededeeling
heeft de Schrijver zich zoo veel mogelijk op verfcheidenheid toegelegd, maar is eenigzins fpaarzaam hierin te
werk gegaan, „ omdat ik (fchrijft hij, bi. VII) iets
„ befparen wilde tot eene afzonderlijke bewerking der
,, Redevoeringen van den Apostel P E T R US, wanneer
„ ik deze taai- en uitlegkundig behandeld in het licht
„ geven mogt." Het laatfle gedeelte van 's Apostels
leven wordt beknopt medegedeeld. Voor den eenvoudigen Lezer kwam het hem ongepast voor, in de Overleveringen der Oudheid dieper in te dringen. Voor Geleerden dit te willen beproeven, achtte hij voor zich ver
-metlhid.
Het kwam ons het gefchiktíle voor,, den Schrijver
eerst te hooren over hetgeen hij heeft willen leveren ; en
als men dan naar waarheid , zoo als niet dit gefchrift
het geval is , kan en moet zeggen , dat het geleverde
met het aangeboden monfter overeenkomt, dan heeft men
reeds iets gezegd tot aanbeveling van hetzelve. Het gefchiedkundige wordt doorloopend medegedeeld. Wat uit
de levensgefchiedenis des Heeren is opgenomen, treft
men aan bi. 1-79. 's Apostels lotgevallen worden ver
zijn verblijf te ,lntiochië , waar men den-meldtop
draad der gefchiedenis geheel uit het oog verliest , en
--
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door de menigvuldige , met elkander meermalen ftrijdende, berigten der Kerkvaders als in eenen doolhof van
onzekerheid wordt rondgevoerd, bi. 79-137. Het overige, bl. 138-14t3, behelst de eene en andere aannmerking over dit duistere gedeelte van 's Apostels leven, bij
welke men voorzeker voldoen zal aan liet verzoek :
„ De goedgunflige Lezer houde hierbij ook vooral íleeds
„ op het oog, dat hetgeen hier medegedeeld wordt, de
„ vruchten zijn van de onderzoekingen eens jeugdigen
„ letteroefenaars , aan wien voorzeker menige goede bron
geh eel onbekend was , terwijl hem het gebruik van
„ andere door bijzondere omstandigheden ontzegd werd."
Dit wordt hier niet afgefchreven , om daarmede te kennen
te geven, dat dit werk zulk eene oogluiking telkens behoeft , maar om iets te doen zien van de befcheidenheid
des Schrijvers, die bij wezenlijke verdienflen toch nederig
blijft. Ook dit is aanbeveling in eenen tijd , dat jeugdige roervinken , ledig van hoofd , maar vol van wind,
zoo als natuurlijk van dusdanigen te wachten is , allerlei
wind van leering winderig voorftaan. Ook de aanteekeningen , (bl. 147-200) ten getale van 129 , getuigen
van de degelijke kennis des Schrijvers. Wij hebben Beene reden , om meer dan deze aankondiging te doen.
J E z u s in Gethfemané en aan het Kruis. Door H.
P 0 L MAN, A Z., Onderwijzer in de Godsdienst en
Krankbezoeker te haar fern. Te Haar/em, bij de
Erven F. Bohn. In gr. 8vo. XVI , 132 bl. f 1- 30.

o

ver dit onderwerp was in 1829 eene prijsvraag uitgefchreven door het Genootfchap : Tot verdediging van
de Christelijke Godsdienst tegen derzelver hedendaagfche
bejirijders. Twee van de zesentwintig ingekomene Ver
Heeren RI F, U m en V AN-handelig,rWcw.
bekroond.
Het hier aan
D E R w IL L I GE N, werden
werk van den Heer P or. ni A N had mede-gekondi
naar den prijs gedongen , en was doór'Beoordeelaren niet
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geheel en al onbelangrijk gekeurd. Met veel befcheidenheid geeft de Schrijver te kennen , wat hem heeft
doen befluiten tot de uitgave. Hij verklaart in den gemoede, geen de mingle ontevredenheid te hebben , dat
zijne Verhandeling niet bekroond is ; maar hij bevond,
dat , bij al de gelijkheid der denkbeelden over deze en
gene bijzonderheden , zijne gedachten aangaande de eigenlijke oorzaak van 's Heilands angst in Gethfemanl
zoo geheel onderfcheiden waren van die der genoemde
Heeren, dat er Jlechts weinige punten van aanraking
beflonden.
De Schrijver meende dus voldoende redenen te hebben, om dit niet bekroonde thick te laten drukken. Hetzelve verfchilt inderdaad aanmerkelijk van de beide door
het Genootfchap uitgegevene Verhandelingen. Rec. wil
echter in geene vergelijkingen treden. P O L M A N gaat
zijn' eigen weg met vrijmoedigheid, maar tevens met
behoedzaamheid. Men vindt hier menige belangrijke aanmerking , welke getuigt van 's Mans heldere denkbeelden; terwijl overal de diepiie eerbied voor de Heilige
Schrift en voor j E z U S C H R I s T U s doorftraalt. Eene
geleidelijke orde is gevolgd , en eene doorgaans vrij bondige redenering 'geeft klem aan het betoog. Rec. meent
wel hier en daar te moeten verfcliillen van den Heer
POL MAN, maar acht de Verhandeling evenwel de uit
zeer wel waardig, en durft dezelve met ruimte ter-gave
lezing aanprijzen.
Drukfouten zijn bl. 5. legt (ligt) en bl. 114. noch
(nog). In plaats van. zijne (des Heilands) ervaringen
in Gethfemand , bl. 4, zou men misfchien beter zeggen
aandoeningen of gewaarwordingen. Van den avond zegt
men niet, dat dezelve aanbreekt. -- Deze en enkele
kleinigheden meer ontnemen echter niets aan de wezen
waarde des boeks.
-lijke
De Oosterling , 1'idfchrift , verzameld door j. 0 L Iv I n R , J z. - Iile Deel, No. 4, en Ilde Deel, No. 1.

334

DE OOSTERLING , ENZ.

Te Kampen, bij K. van Hulst. 183.5. Ir, gr. 8vo.
f 1-65.
Bidrage ter beoordeeling van het werk: Over den
voortgang en tegenwoordigen Jlaat van Nederlandsch
India, door N. VAN EL TEN, uitgegeven door de
Redactie van den Oosterling. Te Kampen , b ij K.
van Hulst. 1835. In gr. 8vo. f : - 60.
V V ij voegen deze twee werkjes, als dezelfde ftrekking
hebbende, in denzelfden geest gefield en door dezelfde
Redactie in het licht gegeven, te zamen.
I. Wij zien met genoegen, dat dit nuttige Tijdfchrift,
met een bepaald doel gefchreven , zich te midden van
den zwerm der nieuwe Tijdfchriften flaande houdt , en
ons eenigermate het gemis van den Hermes , waaraan
wij zoo vele voortreffelijke flukken omtrent onze Oost
Bezittingen te danken hebben, vergoedt. Het-indfche
vierde Stuk is vooral geen der minflen. Ilet bevat het
vervolg en í1ót van dat opf{el over de Preanger Regentfchappen, blijkbaar met kennis van zaken gefchreven, en
waarvan wij in eene vroegere beoordeeling melding hebben
gemaakt. Het loopt over alle betrekkingen, zoo wel natuurk.undig, plaatsbefchrijvend als fatistick, dier Regentfchappen, beantwoordt dus aan het doel, om daarvan eene
naauwkeurige kennis te geven, en fluit met eenige aanmerkingen over den toefland der inlandfchc bevolking. — Hierop volgen eenige aanteekeningen betrefende Benkoelen ,
gehouden op eene reis van Sourabaya naar Nederland ,
door den Heer Refident van Sourabaya , r) o ai i s. Dit
geeft ons een allezins ongunflig denkbeeld van deze voor
zoo vele opofferingen verkregene volkplanting op Sumatra's Westkust , waarvoor wij Malacca en alle onze
Kantoren op den vaster, wal hebben moeten afflaan. De
Engelfclsen, bewoners van Benkoelen, zijn meest allen
naar Bengale vertrokken. De kerk is klein , gefcheurd ,
vervallen, en laat onder opzigt van een inlandsch kind!
De wegen zijn met gras bedekt. De pepercultuur is
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vervallen. Toen de Adfistent Refident K N 0 E R L E de
kofiijteelt wilde invoeren, werd hij door de inlandfche
hoofden en het volk vermoord. Dit zelfde lot had vroeger een Rngelsch ambtenaar, P AR R, ondergaan. De
muskaatnoten- en kruidnagel-tuinen zijn in verval door het
vertrek der eigenaars. Er bei'caan voor onze Regering
nog volftrekt geene ink om, cn, behalve Benige pachten ,
fpecerijen, zoutverkoop en uit- en ingaande regten, wel
bij gebrek van handel , zeer gering zijn. Het Chi--ke,
nefche kamp was vol water, en bijna niet te pasféren;
de huizen zijn er Hecht, en alles toont gebrek aan welvaart; ook is dit volk niet zoo nijver als op Java.
Welk eene verandering ira tien jaren ! roept de Schrijver
uit. Ziedaar hetgeen de Engelfchen ons dus hebben
achtergelaten ; maar ziedaar ook gebrek aan veerkracht
bij ons ! Daarenboven is het klimaat ongezond , en de
inwoners verzetten geen' voet , om aan de Hollanders
levensmiddelen te brengen ; als zij die hebben willen ,
Van
kunnen zij die zelve in den omtrek gaan halen.
denzelfden Schrijver, die ons deze ontmoedigende berigten van onze jongile Kolonie op Sumatra mededeelt,
hebben wij aanteekeningen betreffende het eiland St. Helena, die ons echter minder belangrijk voorkwamen,
daar St. Helena , federt het de verblijfplaats van NA
EON was , reeds zoo dikwerf befchreven is. Ook-POL
zijn de medegedeelde bijzonderheden van den overleden
balling niet zeer merkwaardig.
In het eerfle No. des tweeden Deels vindt men een
hoogstmerkwaardig verflag van het nog zoo weinig bekende eiland Timor, waarvan wij het zuidwestelijk, gelijk
de Portugezen het noordoostelijk gedeelte bezetten. De
inwoners zijn geene Mohammedanen, gelijk op de meer
westelijke eilanden, maar heidenfche flifoeren. Een dier
inlandfche Vorflen, de Radja van llmanoebang, is met
de Nederlanders in oorlog. Met de Portugezen beftaan
geene vijandelijke , maar ook geene vriendfchaps'betrekkingen. De handel wordt niet Java, Macasfar en fImboina, en federt cenige jaren met Isle cle France of
--

336

DE OOSTERLING, ENZ.

Mauritius gedreven , van waar zich een Fransch koop
man op de hoofdplaats Koepang heeft nedergezet ; de
paarden en buffels van het eiland Rotti geven eene winst
van elf tot honderdvijftig , en van vijf á zes tot tachtig
Spaanfche matten aan die nieuwe markt. Anders heeft
Timor voornamelijk was en fandelhout ; het eerfle wordt
van bijen verzameld, die op hooge boomen nestelen.
Voorts wordt er goud en koper gegraven ; doch dit is
geen belangrijke tak van nijverheid, en heeft ook nimmer veel voordeel aangebragt , ten minfle niet dan vóór
ruim veertig jaren. De bewoners der omliggende eilanden moesten vroeger, op aanvrage aan hunne Opperhoofden door onze 0. I. Maatfchappij , aan die goudmijnen werken. (Volkomen liet ftelfel der Spaanfche repartimiéntos 1) De Radja's , die onder het Nederlandfche Gouvernement ftaan, wonen in of omtrent Koepang,
maar hunne Rijksbelluurders of Fetters in de binnenlanden, en hebben zich daardoor bijna onafhankelijk gemaakt. De Timorezen gelooven aan eenen Opperheer
in den Reine! (in de Zon) , eene onderaardfche Godheid, en eene andere, die zij eigenlijk als Voorzienigheid, en in het Vuur, ,als derzelver zinnebeeld, eerbiedigen. Dit eeuwige vuur , wordt altijd door eene oude
vrouw aangehouden. Een Zendeling, L E B R UN, doet
veel tot verbetering van het fchoolwezen , zoowel op
Timor, als op de naburige, van hetzelve meer of min
afhankelijke eilanden; er beftaan reeds vijf fcholen
op Timor, en vijf andere oli Rotti. Dit laatstgenoemde eiland, het zuidelijkfte van den Indifchen 2rchipel, is voornamelijk om de veeteelt merkwaardig; de
boven genoemde paarden en buffels worden van daar naar
Mauritius uitgevoerd. Het moet nog tweeduizend menfchen aan Timor leveren en ter befchikking van den Refident ftellen. Digt daarbij is een onvruchtbaar eilandje,
Daauw, welks bewoners ook de voordeeligf'e aanbiedingen, om zich naar Timor te verplaatfen, hebben van
de hand gewezen. Zoo groot is de vaderlandsliefde,
vooral in ongunftige ftreken ! Nog heeft men de eilan-
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den Savou , So/or, Odonaro en Ombay,, die -door de
Nederlanders aan Timor worden afhankelijk gerekend;
het eiland Samba, of Sandelhout -eiland, is thans geheel
onafhankelijk.
Het Fragment van een ongedrukt Reisverhaal is in
een' zwellenden, bloemrijken ftijl gefchreven. Het be.
vat Bene weidfche lofrede op de baai van Rio Janeiro,
en op Neérlaudseh Indië in het algemeen , die echter
wel eens uit zeer onnaauwkeurige daadzaken beftaat.
Dus fchat men de bevolking van Neerlandsch Indië dáár
op twintig millioenen menfchen ; dit is ruim de helft
te veel gerekend. Immers, (chat men die van ,Java,
zoo als doorgaans gefchiedt , op vijf millioenen zielen ,
dan zal het zeer bezwaarlijk vallen, in de overige Indifche Bezittingen , die Neerlands gezag dadelijk eer
andere vijf millioenen te vinden. — On--biedgn,o
der den titel van Gastvriendfehap van Z. K. H. den
Sultan van Madura, zien wij een allerluisterrijkst onthaal van Oosterfche pracht , met Westerfchen fumak
vereenigd, door dien Vorst gegeven aan den ChirurgijnMajoor J A N s s n N, die twee van diens Zonen als Genees
gedurende den Javaanfchen veldtogt behandeld en-her
herfleld had. Deze Vorst fchijnt zeer bemiddeld te zijn;
hij bezit een Javaansch muzijkinílrument, (den gambolang) hetwelk 70,000 Spaanfehr matten (f 190,000)
gekost had.
Eindelijk vindt men hier twee Haaltjes van uitheem
nopens Nederlandsch Indië. Het-fcheordlkun
eeríle is van den dommen , oppervlakkigen Schrijver van
het Literatuurblad in het zoo beroemde Morgenblad,
(W 0 L F GA N G M E N Z E L, met welken Schrijver fommigen onzer Hollanders nog al wegloopen!) Deze
knaap , die ergens gezegd heeft: Holländifche Poëfie
--- eine contradictio in adjecto , verwart hier onzen ouden , eerlijken VA LE N T 1J N , welken toch elk , die
eenige aanfpraak op geographifcbe kunde maakt, dient
te kennen, met Lord V A L E N T 1 A, een' nieuweren Engelfchen reiziger. Dit is echter niet alleen, zoo als hier
soEKBESCH, 1836. No. 8.
X
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te regt wordt aangemerkt , . een blijk van diepe onkunde
omtrent liet bedaan van VA L E N T N, maar ook van
de reis van Lord VA LE N T I A zely' , die nimmer de
Molukken , maar Hechts Ceylon., Indostan , Irabiê en
líbysfinië bereisd en befchreven heeft. Een ander Tijd
fchrift , de beroemde Geographifche lfphemeriden, noemt
V A L E N T IJ N een' Duitfcher, en toont daardoor die reis
nimmer gelezen of zelfs gezien te hebben, daar op het
portret van den Schrijver flaat, dat hij uit Dordrecht
was. En zulke menfchen beweren , dat de Hollanders
niets voor de kennis van India hebben gedaan ! Zij
hebben dus ook S T A V Q R I N US en zoo vele andere
Nederlandfche Schrijvers over India niet gelezen ; want
zij befchouwen het werk vsn den Heer VAN D E N
n OS c u als het eerlle , dat door eenen inlander liet Publiek voorgelegd wordt. Waarlijk , onze oostelijke na
maken zich omtrent ons , hunne goede ilamgenoo--buren
ten, wier taal hun zoo ligt moest vallen, bijna even
zoo befpottelijk als in hunne bovenzinnelijke droomerijen !
De Bidrage ter beoordeeling van het werk over Ne
Indië van v A N E L T F N is in een' zeer ge--derlansch
matigden flijl tegen hetzelve gefchreven , doch verwijt
hem niet min een' hevigen toon tegen de vroegere (door
ons beoordeelde) (tukken, die het beftuur van den Gouverneur - Generaal VAN D EN s o S C x in een ongunflig
daglicht Hellen ; en, fchoon deze laatfie beoordeelaar
den fchijn van onzijdigheid aanneemt , en ook wezenlijk
vele belangrijke daadzaken , door den Heer VAN E LT E N vermeld, toeílemt , zoo als de aanplanting door
dien Landvoogd van vijftig millioenen kofjboomen, de
geldverzendingen naar Nederland van meer dan zestien
millioenen tusfchen 1830 en 1834, telkens toenemende,
zoodat in 1834 alleen voor ruim zeven ,millioenen zijn
overgezonden , enz. zoo is toch de ílotfom , dat de
verwachting van dit werk bitter te leur gefield is ; dat
men meer argumenten tegen het fystema van V A N D E N
E o s e H , dan tinel in het voordeel van hetzelve daardoor
verkr ijgt; terwijl men toch van de vijf hoofdpunten
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tegen het thans in zwang zijnde llelfel van beftuur der
O. 1. Bezittingen erkent, dat het eerfie , derde en vierde door den Heer V A N EI. T E N opgelost zijn. Of hebben , wat het derde betreft , de toegenomene inkomf}en.
ten minfte geen bewijs opgeleverd, dat de algemeene
welvaart onder het flelfel van cultuur vooruitgegaan is ,
al zijn die inkomften dan ook niet onmiddellijk aan de
reeds - gedane aanplantingen te danken ? En is het zoo ,
gelijk de beoordeelaar niet zonder grond doet zien, hoe
moet die welvaart dan wel zijn , wanneer eens die vijftig
millioenen koffijboomen en andere cultuur, als van fuiker, indigo, cochenille en thee, de gewenschte vrucht
zullen dragen ? «Tij kunnen niet ontkennen, dat wij
liever op fprekcndc daadzaken, (ook nu weder door
den inhoud der Koninklijke boodfchap omtrent de geldmiddelen bevestigd) dan op theoriên afgaan, en dus
het fystema des Heeren V A N DEN s o s c H als zeer
heilzaam voor de Kolonie befchouwen.

De voormalige Kloosters in Drenthe, gefehiedkundig befchouwd door j. S. MA G N I N, drehii ist b j het Provinciaal Gouvernement van Drenthe. Te Groningen,
bij J. Oomkens. 1835. In gr. 8vo. 227 bl. f 1 - 80.

D

e Heer MAG N I N, bij het rangfchikken en in bruikbaren ílaat brengen der oude Archiven van het Landfchap Drenthe , een aantal belangrijke en grootendeels
onbekende tfukken ontmoet hebbende, welke tot de voor;
geestelijke Gedichten dier Provincie betrekking had.-malige
den, zag zich daardoor in staat gefteld, om over dit
onderwerp een nieuw licht te doen opgaan. Het weinige
toch , 't welk men omtrent de voormalige Abdijen , Conventen of Kloosters in Drenthe geboekt vindt in de Oud
heden en Ge/ichten van Groningen en Drenthe (door
VAN HEUSSEN CI1 VAN RIfN), in den Tegenvoor.
digen Staat van Drenthe , bij j. P t C A It D T en elders ,
is zeer onvolledig , duister en verward. Indien men daar.
X2
,
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mede vergelijkt, wat in het aangekondigde werk geleverd is, zal men gereedelijk erkennen , dat de Heer
MAG N IN geene compilatié uit oudere boeken , maar inderdaad een geheel nieuw werk geleverd heeft.
Na eene beknopte Inleiding over de verwonderlijke een
waarmede de ingezetenen van Drenthe tot de-parighed,
Hervorming overgegaan en daarbij gebleven zijn, waaraan de Schrijver het toekent , dat weldra de geheugenis
van alwat naar het Pausdom zweemde bijna geheel verloren geraakte , (bi. 1-13) gaat hij over tot de gefchiedkundige behandeling der Kloosters , Conventen of
Abd en, wier voormalig aanwezen lIellig bewijsbaar is;
als daar zijn :
I. Het Klooster of de Abdij te Ruinen (bi. 13-23).
Deze Abdij is vermoedelijk het oudile gefticht van dien
aard in Drenthe. Zij wordt reeds vermeld in een Charter van het jaar 1036 , van hetwelk de ILeer MA G N IN
den korten inhoud mededeelt. Wij hadden liever gehad , dat hij ons dit gedenkfluk der grijze oudheid in
deszelfs geheel naauwkeurig had medegedeeld. Er zijn
zoó weinige echte flukken van vóór hex jaar 1200 hier
te lande overig, dat elk nieuw ontdekt Charter inderdaad
in meer dan één opzigt eene aanwinst en op zichzelf
belangrijk is.
II. Het Klooster of de Abdij te Dikninge, (bi. 23—
105) waarfchijnlijk in 1325 gefticht. Van deze beide is
niets meer overig.
III. Het Klooster of de Abdij te lisfen „ vroeger tusfchen Coevorden en Schoonebeek hebbende gellaan, (bi.
106-197) ent waarfchijnlijk gefticht tusfchen 1254 en
1257. Van dit Klooster beflaan zeer aanmerkelijke overblijffelen , die tot zeer onderfcheidene einden ingerigt
zijn , en ook zeer verfchillende bewoners hebben. Hooren wij. den Heer MAO N I N op bi. 196: „ Naar de
„ overblijffelen te oordeelen , was het Kloostergebouw
„ een langwerpig vierkant , in welks midden zich eene
ruime binnenplaats bevond. De Abdijkerk , het te„ genwoordig Kerkgebouw der Hervormden , dat echter
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„ een,.ige jaren geleden aanzienlijk is vergroot geworden ,
„ maakte den noordelijken vleugel uit : de oostelijke
„ vleugel is later ingerigt tot woningen voor den Pre„ dikant en den bewaarder der gevangenen : het Lands„ huis (vroeger een optrek voor den. Drost , thans het
„ Hotel van den Gouverneur der Provincie) , de Gevan» genis , en een vertrek voor den Regter ter Inftructie ,
„ hebben de plaats van den zuidelijken vleugel ingeno„ men; en de westelijke is herfchapen. in de Gehoor,, zaal der Regtbank , in. lokalen voor de Ambtenaren
„ bij dezelve , en in de Bureaux van het gewestelijk
„ beíluur."
IV. Het Klooster of de Abdij te Bli deniein (bi.
198-209). De juiste tijd der flichting is onbekend;
maar zeker beftond het reeds in de eerfte helft der XIIde
Eeuw. De Kerk van Blijdenflein is bewijsbaar eene der
outlíle Kerken van Drenthe, en reeds vermeld in ftukken van den jare 1152. Van de Abdij is geen fpoor
meer overig.
V. Het Klooster, naderhand Kommanderij van de
Duitfche Ridderorde, te Bunne (bl. 209-221). Dit
gellicht is waarfchijnlijk van het laatst der XIIIde Eeuw,
en van hetzelve is zeer weinig overgebleven , als zijnde
veranderd in eene bouwmanswoning.
Ten flotte vergelijkt de Heer nT A o N IN het goede ,
't Welk Drenthe aan deze Kloosters verfchuldigd is, met
de daaraan verknochte nadeelen, en met den zegen,
dien de Hervorming (ook materieel) over dat Landfchap heeft verfpreid. In korte, maar krachtige en overtuigende trekken , bewijst hij , (bl. 224 en volg.) „ dat
„ in de laatíle tweehonderd jaren, onder de belijdenis
„ der Hervormde Christelijke leer en onder een gematigd
beftuur,, tot bloei , der Provincie en tot welzijn harer
inwoners , oneindig meer is verrigt en tot Rand ge„ bragt , dan in de vele Eeuwen, gedurende welke de
Geestelijkheid over de Katholijke ingezetenen van dat
„ gewest den herderlijken ítaf en den wereldlijken fchep„ ter heeft gezwaaid."
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Wij hebben dit werk met genoegen en nut gelezen,
offchoon het grootendeels meer van plaatfelijk belang
voor .Drenthe is, dan als eene uitlokkende lektuur voor
alle onze Landgenooten kan befchouwd worden. Doch
de Schrijver heeft zoo veel mogelijk getracht , het dorte , 't welk de minutieuze vermelding van de bezittingen,
Contracten , Regten enz. dier Kloosters in zich heeft ,
af te cvisfelen met meer algemeen belangrijke uitweidingen. 'Van dien aard is hetgeen hij op bl. 19 en 37 en volg.
vermeldt omtrent de Kloosters, die te gelijk voor mannen
en vrouwen dienden ; (zeker om de gelofte van kuischheid moeijelijker of althans de overwinning meer onzeker
te maken !) -- op bl. 91-104, omtrent den oorfprong
en de vroegfile beginfelen van ?peppel (zeer lezenswaardig;) — op bl. 209, over de Duuitfehe Orde en de in
deze :tanden gevestigde Balijën en Kommanderijen, en omtrent sneer andere bijzonderheden , tot welker opteekening Item zijne flof eenige aanleiding gaf.
J O I; 4t N DE WI TT en zin Tijd, door Mr. P. s I B4 o N S. In
drie Deelen. Ilde Deel. Te Asnflerdarn , hij J. van der
Hey en Zoon. 1835. In gr. 8vo. 291 bi. f2. 90.

V an het eeríie Deel van dit belangrijk werk des Heeren
s I hI c N s hebben wij in de Letteroef. voor 1833, bl. 210 en
volg. onzen Lezeren een overzigt gegeven. In het Voorberigt van dit tweede Deel geeft de Schrijver de, voor hem
zeer gewigtige, redenen op, waarom hetzelve eerst na een
tijdsverloop van ongeveer diie jaren in het licht verfchijnt.
In dien tusfchentijd is aan het eerde Deel een gunflig onthaal te beurt gevallen , en verwierf het zelfs de eer eerier
vertaling in het IIoogduitscdi; eene onderfcheiding, waarmede
onze naburen anders ongemeen fpaarzaam zijn , en welke de
Heer s I :gis o N s dus wel als eene erkentenis der verdienflen
van zijnen arbeid mag opvatten.
In dit Deel worden de belangrijke jaren van 1664 tot 1666
behandeld. Een tijdvak , waarin het Gemeenebest der Fereenigde Nederla;:den , onder het fchrander en onvermoeid be
leid van 5 OH A N n e. W I T T, ter zee aan het It:agtig Brittanje
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en te land aan den Bisfchop van .lunfzter het hoofd bood,
en niet minder door het ontwikkelen eener reuzenmagt op
den Oceaan, dan door fchrandere onderhandelingen met de
Kabinetten van Europa, zich eindelijk eenen eervollen Vrede
wist voor te bereiden. De Schrijver heeft dit tijdvak met
veel omzigtigheld en naauwkeurigheid behandeld. Zijn hoofd doel is, blijkens de Voorrede van het eerfte Deel, om de
Gefchiedenis van j o H A N D E WIT T voor te stellen in verband met de flaatkundige Historie van het overige van Europa, en geenszins, om onze Nederlandfche Historie in kleine bijzonderheden uiteen te zetten. Ook In dit Deel flaat
dus de Diplomatie op den voorgrond; zoodat alles, wat tot
de onderhandelingen van onzen VAN GOGH, VAN B E U N I NG E N, BE VER N IN C K en anderen betrekking heeft , met
uitvoerigheid is te boek gefleld , en daardoor menige minbekende bijzonderheid is aan liet licht gebragt. De onflerfelijke daden der TROMPEN, DE RUITERS, EVERTSEN S worden daarentegen beknopt, ja, zoo wij mee
te beknopt voorgefleld voor de gefchiedenis van ja_-ne,
ren, die van hen dan toch derzelver grootalen luister ontleenen. De binnenlandfche gebeurtenisfen, eindelijk, worden Hechts aangeftipt, om niet geheel voorbijgegaan te
worden. Het is zoo , de Schrijver zelf heeft zich dit beftek
gemaakt; maar wij vragen gerustelijk, of het werk geene
aangenamer en onderhoudender lectuur zonde opgeleverd
hebben, indien hetzelve op eerre iets ruimer fchaal ware aangevangen. Het is nu reeds zeer beknopt: want , zoo men
de Bijlagen en de Aanteekeningen er afrekent, blijven er
voor dit lIde Deel nog geene 160 bladzijden tekst over; en
bij deze beknoptheid komt nu het fchoonf}e en roemrijkile
nog op den achtergrond, terwijl het dorffe, hoe eervol en
wezenlijk belangrijk op zichzelve, als de hoofdzaak voor
Wij zeggen dit niet om iets op de werkelijke ver -uitkom.
dit werk af te dingen, maar alleen om den-dienflva
te
uiten,
dat de Schrijver zich in liet volgende Deel
wensch
te
getrouw
aan zijn ontwerp houde, en veeleer dat.
niet al
gene, wat, vooral in dat tijdvak, Nederlands roem onflerfelijk heeft gemaakt, ook in een glansrijk daglicht doe uit.
komen , ten einde dit werk niet alleen als historisch belang
onze naburen geprezen worde, maar nog meer ürek--rijkdo
ken moge, om de zoo vaak miskende en nooit genoeg er-
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kende eer van ons Voorgeflacht bij landgenoot en vreemdeling te handhaven.
Herinneringsoffer,, door Mr. J . R. B U R L A G E. Te Utrecht,
bij J. Altheer. 1836. In gr. 8vo. XI', 163 bi. Bij Inteek. f2 -:
,,

.l ieten , Nieten! nichts als kahle Nieten —
Nun , fo niete dich denn fatt und matt !"

aizoo zong de welbekende au a G E a, toen hij Fortuna aan
de kaak ftelde , en wij mogen zijne uitboezeming wel alzoo
parodiéren:
Reimen, Reimen! nichts als kahle Reimen —
Nun, To reime dich denn fatt und matt!
Een blik, op onzen rijkbevolkten Zangberg (of, wil men,
Zandberg) geworpen, is genoegzaam, om ons met weemoed
en fchrik te vervullen. Alle plaatfen , van den top tot den
voet, zijn daar bezet, even als een mierenhoop, of als de
Toren te Babel. Vandaar dan ook de hedendaagfche fpraak-,
gedachten- en rijm-verwarring. Het is uit dien hoofde voor
eenen onpartijdigen Recenfent hoogst verkwikkend , wanneer
hij onder deze legioenen „ ZangbergIlichters" eenigen aan
ridderkruis van het Genie voorzien zijn,-tref,dimh
en in de heldhaftige gelederen van A P 0 L L o, niet, als de
Belgen, voor ieder falvo (uit het dichterlijk brein) terugtreden , maar moedig voorwaarts gaan. De Heer B U R L A GE
is reeds eenigzins op ons Babel bekend ; hij heeft reeds nu
en dan een fleentje en een wagentje cement (beter dan die
van zijnen ftadgenoot CA z i u s) aangedragen , en hij treedt
thans meer „ en grand," onder het poëtisch werkvolkje, te
voorfchijn, met eenen keurig uitgevoerden bundel. Zijn Herinneringsofer is , blijkens de inleidende aanfpraak aan zijne
Akademiebroeders, een weêrklank, een nagalm, van het gelukkig Akademieleven. Deze Opdragt is met Warmte en gevoel gefchreven , en zal door de Utrechtfche Hoogefchool ,
even als door ieder,, die tot M I NE R V A'S zonen behoort ,
of behoorde, met waar genoegen gelezen worden. De Voor.
rede is, tant foit peu , eerie captatio benevolentiae, eerie bui
voor de kantoorfchaar der kritiek. Wij willen den Aka--gin
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demieburger op zijn woord van eer (hij was ook Krijgsman)
gelooven , als hij verklaart : „ Hoedanig mijn arbeid dan
ook worde opgenomen, lauweren , alleen den Dichter waar
beoog ik er niet mede." Maar wij zouden toch kun--dig,
nen vragen : welke andere lauweren dan ?
De bundel is niet, zoo als alle goede dingen, In drieën,
maar in vieren verdeeld. Daarom is dezelve echter niet
minder waardig. De quartet klonk ons niet onbehagelijk in
de ooren. Wij zullen zoo vrij zijn, er iets meer over te
zeggen.
Het eerfte gedeelte bevat „ meerendeels de taal van het
hart tot het hart." — Te regt 1 Hoe zoude een jeugdig
Dichter (wij willen er maar bij vooronderfiellen, dat hij ver
-liefds)ht
hart kunnen voorbijgaan?
Eene doeltreffende Lithographie is de vaandeldrager voor
deze eerfle afdeeling. Er ílaat echter te veel op, om dezelve te kunnen befcbrijven. Dergelijke geestige vignetten
maken wel eens eene harde tegenstelling met de daarop vol.
gende gedichten: zoo veel zinnebeelden op het plaatje, zoo
weinig gedachten in de rijmen! maar dit is geenszins hier het
geval. De flukjes „voor het hart" zijn gedeeltelijk vertaald,
gedeeltelijk taal van het eigen hart. an mijne Moeder, bij
het verlies van een' Zoon, is roerend, diep gevoeld, de echte
uitboezeming van eene weenende ziel. Het moge velen, die
ílechts het donderende, klaterende, fnorrende en brommende
beminnen, te eenvoudig zijn, liet greep ons in het hart,,
want het kwam uit hetzelve. — De Moedervreugde draagt
denzelfden fiempel. Jammer, dat wij daar lezen: „ Geen
parel fchittert ooit zoo fchoon." Wel de diamant, maar
niet de parel, fchittert. De Heer B U R LAGE heeft eene bij
voor dit werkwoord ; hij zij er wat omzigtig-zonderIif
mede, en late niet fchitteren, wat niet fchitteren kan en niet
fchitteren mag : want ook bl. 23: „ voor dat de parel fchittren zal," kan niet door den beugel; even zoo min, om van
eenen Opperzaaijer" te fpreken , bl. 24; dit is geen epiDe heiltheton ornans, veeleer een epitheton rusticor19m.
wenfchen aan zijne Akademiebroeders , s U E R MAN, V E RNEDE, PEPFENnAUSER, BAKKER, ademen den waren
geest der vriendfchap , fours Irret dichterlijke verheffing, b. v.:
,?

„

—

„

Hij (de jongeling) vreest de zwarte wolken niet,

Die 't fpieglend hemelsblaauw verfchiet,
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Dat droombeeld van de jeugd, in duisternis hervormen;
Hij volgt zijn ingefagen (poor;
Ginds breekt een heldre hemel door,
Offchoon de fchepping beeft, bij 't jagen van de formen."
Ook met weinige, maar gevoelvolle, woorden wordt de
Hoogleeraar s I M ONS bezongen. — De twee uitvoerigfle
ffukjes in deze eerfle afdeeling zijn betiteld: Herman en
Elize, proeve eener Romance, en derzelver Parodie: Herman en Choke. Wij willen de waarde der Romance niet flreng
beoordeelen. Vloeijende en krachtige verzen mogen voor
het minder dichterlijke en treffende hot pleiten; er is gang
in het fiukje; en wij kennen in dit genre meer proeven, die
minder gelukt zijn. De Parodie beviel ons beter. Onze
Dichter fchijnt daar op zijn eigenlijk grondgebied. Wij vinden er meesterlijke trekken van het echt komifche in. Hoeveel moet de eigenliefde opofferen, als men zichzelven parodieert, en zijne ernftige Muze het momaangezigt van M oM u s voorbindt!
De tweede afdeeling kenmerkt de Dichter zelf, als
........ een deel verfierde quacken,
Uyt praetjens opgeraept, gevischt uyt Almanacken."
Het keurig vignet is hier een zinnebeeldige Index, bij den
eerflen oogopílag abrakadabra. — De blaauwe Scheen, eene
vertelling, is hoogst luimig, en treft volkomen het doel.
Wij gelooven niet, dat dit fprookje beter had kunnen uitgewerkt worden. Of „ Amilels lieve fchoonen" er zoo geheel
mede tevreden geweest zijn, moge de Dichter zelf weten:
er zullen zeker onder haar geene Grietjes gevonden zijn !
De meeste der overige luimige Rukjes, waaronder Held
Kobus en Het Kasteel van Antwerpen veroverd, als proeven
in het komifche, wezenlijke waarde bezittende, zijn reeds,
„ uyt de Almanacken" bekend, en firekken ten bewijze, dat
de Dichter bijzondere begaafdheid bezit, om in dit moeijelijk
genre wèl te hagen.
De derde afdeeling bevat „ voor velen niet onbelangrijke
herinneringen aan dagen, welke ik hoop dat wij nimmermeer
zullen beleven," zegt de Dichter. Zie Hechts het vignet
voor dit gedeelte! Vaan en lans (onze Dichter was Lanfier), zwaard en (child, helm, en de krijgshandfchoen. Het
zijn herinneringen uit het jaar des bloeds en der overwinning,
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uit dat jaar, toen het kogels en.... gedichten regende, -18311 Het zijn uitboezemingen van een vaderlandsch hart,
op de plaats zelve gedicht, niet berijmd in de muffe ítudeercel; en daarvan dragen deze, meestal korte, flukjes
het ontwijfelbaar kenmerk. Des nachts op de wacht te
Brecht, op den oliemolen te Chaam, tusfchen Kemp: en
Hasfelt, op het bivouac bij Leuven, — dáár greep hij de
lier, ja zong beter dan zoo velen, die te huis ook mede opdreunden, met den bril op den neus , de courant in de hand,
en het Rijmlexicon van W IT SE N GE Y S B E E K op den les
Gloed, kracht, leven, verontwaardiging en krijgs--fenar.
lust bezielen deze zangen, waaronder eenige van voortreffelijke waarde, zoo als: Oranje aan 't hoofd; God met ons;
Bij tenen uitgeplunderden Gefneuvelden, en: Aan de keur van
Nedriands Helden, na derzelver krijgsgevangenfchap , enz.
Menig firijder uit die dagen, die aan de zijde van den Dichter vocht, zal zijne krijgszangen met diep gevoel lezen, en
de bijna uitgedoofde geestdrift zal weder ontgloeijen. Telkens denken wij, bij de inzage dezer Rukken , aan K ö R NE R.
B U R LA GE fireeft hem, onzes inziens, dikwijls op zijde.
Dat hij wel eens aan K ö R NE R's Leyer und Schwerdt gedacht hebbe, zonder hem te willen navolgen , ergere nie
bezong onze x 6 R N E R de Antwerpenfche helden:-mand.Zo
Neen, getrouwen! 't is geen fchand ,
Als aan d'afgellreden hand,
Met vernieuwde kracht befprongen,
't Heldenfiaal wordt afgewrongen,
Rookend van des vijands bloed; -Helden ! zijt gegroet.
„

„ Als de tijger, na den firijd,
't Leeuwenrif aan flukken rijt,
Heet op trillende ingewanden,
't Bloed, dat afdruipt van zijn tanden,
Blijft toch zuiver leeuwenbloed; —
Heiden ! zijt gegroet."
Dergelijke coupletten bewijzen meer voor den waren Dichter, dan een geheele bundel vol vaderlandfche zangen, waar
wij , zoo als Vader V A N DER P A L M zegt , „ tusfehen de
gefchilderde vlammen huiveren:'
Eindelijk worden deze zangen met een zeer vloeijend ge-
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dichtje, Het Zwaard, befloten. Eene apologie voor het
zwaard ! Wij laten dit voor rekening van den Dichter. Zijn
Ed. is echter, zoo als wij vermeenen, geen Jood, en ons
dunkt, dat het echt Joodfche motto, uit Exodus genomen,
niet flerk pleit voor het zwaard. Hij zoeke eens, als een
braaf Christenmensch , naar een motto in het Nieuwe Verbond, en zie, hoe hij dáár te regt kome!
De laatfte afdeeling (men vergelijke toch het geestig vignet) bevat navolgingen naar H U Y G H E N s en MELIS STOKE.
Ook hier, waar luim en fatyre elkander de hand bieden, is
onze Dichter meermalen voortreffelijk geflaagd, en wij gelooven niet, dat velen hem hierin zullen overtreffen; het is
ongemeen moeijelijk, eigene gedachten in dien ouden vorm
te gieten. Wie kent de mislukte Catfiana niet van onzen tijd?
Wij kunnen dit Herinneringso>fer, als eene eerfle proeve
van eenen niet onbegaafden Dichter, aanprijzen. Wij laten
het onzen Mede -recenfenten over, om over de feilen en gebreken, hier en daar aanwezig, het hunne te zeggen. Oor
vernuft, fomtijds dichterlijke verheffrng,-fpronkelijhd
is in zijne proeve niet te miskennen. Hij ga langzaam en
bedachtzaam, op den goeden weg, voort; toetfe en beproeve vooral, en beware dien akademifchen, dien echt liberalen
geest; terwijl
„ elk in dicht vivat, triomft, hoeraat, hoezeer,
loot , helaast, och -armt, o-jerumt of o -weet ;
En bundels poëzij bij grosfen en dozijnen,
Als kikkers in de lente, in elk formaat verfchijnen."

Het Leven en de Lotgevallen van j A C 0 B U S MA R T I N U S
B A L j É e, in leven Raad van Nederlands(ch) Indië, weleer
Voediterling en later Weldoener en Behouder van het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden. Uit echte Be/cheiden en
Overleveringen opgemaakt, door W. E E K H O F F. Te Leeuwarden , hij G. T. N. Suringar. 1835. In gr. Svo. XVI en
I60 bl. f 1-80.
Wandelingen van een' Landfchapfchilder, langs de Ruhr en
een gedeelte van den Rin. Met Platen. Te Corinchern,
bij W. van der Wal. 1835. In gr. Svo. 194 bi. f 1 - 40.
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Relstogtje langs en in eenige Havens aan de Spaanfche , Fran.
[ehe, Italiaanfche en Barbar fche Kusten, net de NeErlandithe Korvet Dolf jn , door P. A T A L M A, Luitenant ter
Zee. Te 4mflerdam , bij ten Brink en de Vries. 1835. In
gr. 8vo. 112 bl. f .1 - 25.
.

I

ndien ooit een Nederlander van geringe afkomst, die In
onze volkplantingen of overzeefche bezittingen zijne fortuin.
maakte, eene lofrede en eene eerzuil verdiende, dan was het
voorzeker de fchrandere , nijvere, nederige, dankbare en
edelmoedige u AL J i E; een weesjongen, opgevoed in het
Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden, maar die, alleen langs
den weg van eer en deugd , onder welverdiende begunfliging
van brave mannen, tot cie aanzienlijk(le Ambten in Indië geraakte. Lene regtmatige, en door aanhaling van verfchillende befcheiden geflaafde, hulde wordt door zijnen Levens
wiens taal en flijl wel wat zuiverder mogten-befchrijv,
zijn , dien achtingwaardigen overledene toegebragt.
Dezelfde aanmerking nopens gebrek aan zuiverheid van taal
en ílijl is echter in grootere. mate op de twee volgende werkjes toepasfelijk, welke wij overigens met genoegen en belangflelling hebben gelezen. Men ontwaart in de Wandelingen van den Landfchapfchilder feeds, dat een fchilder ons
omleidt, en met het oog eens fchilders alles aanwijst en beoordeelt: en wie wil niet gaarne de hier gefchetfie ilreken
uit zulk een oogpunt eens bij voorkeur befchouwen?
Leest men daarentegen het Reistogtje langs en in eenige havens aan de Spaanfche , Franfche , Itallaanfche en .Barbarijfche kasten , dan hoort men in den Heer T A L M A den be.
fchaafden en kundigen Zeeöfcier, den kenner yan menfchen
en volken, den waarnemer van zeden en gebruiken fpreken.
Treffend is, hetgeen hij ons mededeelt als daaltje van der
Franfchen veranderlijkheid, die, (volgens bi. 88) toen de
tijding der verovering van Algiers te Port Mahon aankwam ,
dronken waren van vreugde, en om flrijd riepen: Yive CHARLES X! in wiens eere men niet moede werd uit te weiden ;
maar acht weken naderhand plaatften diezelfde Franfchen de
driekleurige kokarde op de chakots , en roeteden L o n E W U u
P H 1 L 1 P S als den besten der Koningen! Op dat laatfile punt
zullen de meesten thans welligt weder anders denken.
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Gil Blas van Santillane. Uit het Fransch van L E s A G s.
III Dee /era , met Platen. Te 's Gravenhage, b ij A. Kloots.
1835. In kl. gvo. Te zamen 742 bi. f 4 - 50.

D eze Roman is reeds federt lang in bijna alle talen van
Europa overgezet, en ook in derzelver oorfpronkelijke taal
te zeer bekend, om eene breedvoerige aankondiging te behoeven. Zelfs N A P0 L E ON had, te midden der afwisfelende
tooneelen van zijn woelig leven , zijnen Gil Blas niet vergeten. Sangrado is tot een fpreekwoord geworden , en zelfs
tot in Rusland toe heeft men tafereelen naar het voorbeeld
van Gil Blas gemaakt. De held van deze gefchiedenis ge
menigvuldige avonturen van zijnen levens--rakt,doe
loop, in betrekking tot perfonen van alle ftanden. Hij komt
onder roovers, bedriegers, monniken, geneesheeren. Hij
wordt bediende, hofmeester, geheimfchrijver bij fpelers van
beroep, bij edellieden, prelaten , kooplieden, tooneelfpe.
Iers; ten laatuie zelfs wordt hij de vertrouweling en gunfleling van Vorfien en ftaatsdienaren, ingewikkeld in minnarijen
en in de listen der hovelingen , en ten laattle nog tot den
adelfiand verheven. Deugdzame en zedelooze vrouwen, los.
bandige en wijze mannen en jongelingen vervullen bij afwis
hunne rol op het tooneel , hetwelk in dit werk voor--feling
gefield wordt. Daar nu door den Schrijver de zaken niet
opgelierd, maar naar het leven worden afgefche ►st, is dit
werk eene rijke bron tot verkrijging van menfchenkennis.
Vooral kunnen wij den Gil Blas, offchoon verdicht zijnde,
als zoodanig aanprijzen , „ omdat ," gelijk L s $ AGE in de
Voorrede voor zijn werk aanmerkt , (welke Voorrede echter
hier in deze overzetting gemist wordt) „ dezelfde gebreken
en dezelfde oorfpronkelijke karakters , niet alleen in geheel
Frankrijk en in geheel ,Spanje , het tooneel des verhaals ,
maar overal gevonden worden."
Reeds bijna eene eeuw geleden werd eene Nederduitfche
vertaling van den Gil Blas in het licht gegeven, welke meer
letterlijk en dus, even als het oorfpronkelijke werk, breedvoeriger was. Maar, offchoon de Esfecutori contro la Bes -.
temmia van het werk, zoo als het toen was, getuigden,
non vi ester cola alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e pa-

rimente, per efttestato del Segretaria nostro, riente contro
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Principi e Buoni Costumi (*), heeft echter, naar ons oor.
deel, de overzetter aan ons lezend publiek eene dienst bewezen met de bezorging van deze uitgave, welke, indien al
niet uit het oorfpronkelijke Fransch, dan toch verbeterd is
In fiijl en naar de hedendaagfche fpelling van onze taal. Ook
zijn eenige overtolligheden, te weelderige befchrijvingen van
minnarijen enz. achterwege gelaten. Overal, waar wij het
oorfpronkelijke met de thans aangekondigde vertaling hebben
vergeleken, is deze verkorting met oordeel gefchied, en met
behoud van hetgeen in het leven van Cii Blas wezenlijk geestig en karakteristiek voorkomt. Zoo is dan het werk ook
niet ongefchikt, om het aan jonge lieden, die vroeg aan hun
eigen befluur zijn overgelaten, ter lezing te geven, om hun
eenigermate de wereld en de hen omringende gevaren en ver_
zoekingen. te leeren kennen, en hen opmerkzaam te maken
op zoodanige dwaasheden, door welke de menfchen zich be.
lagchelijk maken. — De Platen hadden wij gaarne beter gehad ; zóó ontfieren zij de uitgave , hetgeen te meer te bejammeren is, omdat zoowel het tooneel der gefchiedenis, als
de in dezelve voorkomende perfonen, van zelve gefchikt
zijn, om eenen teekenaar, die eenigen fmaak bezit, uit te
lokken tot het leveren van fraaije tafereelen.
(') Zie Cil Blas di Santillano, tratta nell' Italiano dal
Dotter D. G. M 0 N T I. In Venezia. 1779.

De Weezen , een Verhaal van Selma. Uitgegeven door j. c.
A P P E N Z É L LE R. Te flm/lerdam , hij ten Brink en de
Vries. 1835. In gr. 8vo. 220 bl. f 2 - 30.
Wij hebben met genoegen dezen Roman gelezen, en vonden daarin eéne niet alledaagfche intrigue, op eerie bekwame
wijze uitgewerkt en door eene gelukkige uitkomst bekroond ,
waardoor fijngefponnen list en boosheid verijdeld en ten toon
geheld worden. Voor de menigvuldige Leesgezelfchappen
kan dit boek dus eene aangename lecture opleveren, en tot
verpoozing van ernitiger bezigheden verllrekken. Het zou
der verrasfing nadeel toebrengen, indien wij den inhoud en
loop der gebeurtenis wilden opgeven; wij verwijzen alzoo
naar het boek zelf, dat wel lezers zal vinden, en waarvan
wij ten flotte zeggen: La snare en pernzettra la lecture a fa
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falle, wel ce vergaan als dochter niets noodigers te doen

heeft. Het gelteendrukte titelprentje doet zijne meesters
weinig eer aan.

Belangrijke Tafereelen uit het L ffirafeljk Regt en oorfpronkel jke Nederlandfche Verbalen, door H. C. D R E S S E L4i u Y s. Te Tiel, bij C. Campagne. 1835. In gr. 8vo.
200 bl. f 1-80.

A

l wederom een viertal verhalen, die zich ter verpoozing
niet onaangenaam laten lezen , maar die wel geene aanfpraak
zullen snaken op bijzondere belangrijkheid van flijl of inhoud.
Het kostuum der inkleeding is ook op verre na niet overal
in acht genomen, met name in het eerfile, waarin de Schrijver weinig met den gang der Franfche regtspleging, die
hoofdzakelijk ook bij ons nog gevolgd wordt, toont bekend
te zijn. De . Procureur Crimineel kan toch geen' gevangene
fchuldig verklaren, 't geen het werk der gezworenen is, die
geen regters zijn , en dus niet veroordeelen, 't: welk al wederom alleen het gevolg van de toepasfing der wet is. Op
bl. 51 fpreekt een doortrapte booswicht van eenen warmen
rug, waarmede hij wel de geefelfiraf zal bedoelen, maar die
in Frankrijk geene plaats heeft, even weinig als de doodllraf
door middel van den lirop, waarop bl. 63 gedoeld wordt.
Het is edelmoedigheid van het Gouvernement , welke den
valsch betigten en ter dood veroordeelden eene aanzienlijke
fchadeloosftelling toekent ; maar helaas ! de wet kent hem
die niet toe, en wij twijfelen dus aan de waarheid, vooral
daar de gefchiedenis tijdens N A P 0 L E O N'S rampen in Rusland gezegd wordt voorgevallen te zijn. Wij zouden op de
overige verhalen een groot aantal even gegronde aanmerkin.
gen kunnen maken; maar de ruimte ontbreekt ons daartoe.
Wij eindigen alzoo met den wensch, dat de jeugdige Schrijver in het vervolg foortgelijk werk beter nazie, en meer in
den trant van eenen C H: R I S T E ME IJ ER verhale ; bij welk
een en ander zijne flukjes winnen zullen, en waarvoor het
lezend publiek hem voorzeker dank zal weten.
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De Schilder. Oorfpronkelijk Hollan ifche Roman , door J. VA tv
e s s u m. II Deelen. Te 4mßerdzrn , bij C. L. Schleijer.
1835. In gi 8vo. 468 bl. f 4:80.
In hoe ver des Schrijvers vroegere letterarbeid verdiend
hebbe, in de meest geachte vaderlandfche tijdfchriften gunflig
beoordeeld te worden , willen wij niet beflisfen. Indien het
zelfs eenen Autheur, die eenen gevestigden roem bezit, niet
fraai ítaat, van het verkregen vertrouwen misbruik te maken, dan ílelt een eerst federt kort bekend Schrijver zeer zeker het weinigje lof, door hein verkregen ,, nog veel meer
in de waagfchaal, wanneer hij zich , door de hem. misfehien
tot zijne aanmoediging flechts gefchonkene goedkeuring , laat
verleiden, om het publiek minbeduidende voortbrengfels
aan te bieden. Hoe gaarne wij ook de menigte van vertaalde
Romans vervangen zagen door oorfpronkelijke Hollandfehe
werken, mogen wij toch het zamenftellen van -middelmatige
werken niet aanmoedigen; en wanneer wij het thans aangekondigde verhaal middelmatig noemen, gelooven wij ons althans aan geene onregtvaardigheid tegen den Schrijver fchul.
dig te maken. In dit verhaal wordt een fchilder verliefd op
eene aanzienlijke jonkvrouw. Hij gewint ook hare liefde.
Maar de moeder der jonge dame en haar broeder, een hooghartig Officier, verzetten zich met alle magt tegen de vervulling van de wenfchen der gelieven. Het middel, 't welk
door den Schrijver gebezigd wordt, om deze zwarigheid uit
den weg te ruimen , is , wel is waar, dood afgesleten , evenwel het moet hier nog eens dienen. Als een Deus ex snachina komt een fchatrijke oom uit Oost- of Westindië , en
verklaart den fchilder voor zijnen erfgenaam. Nu is de zaak
geklonken, en de gelieven huwen. Dat onze vaderlandfche
fchilders gelukkig zijn in de liefde, en deelen in de gunst
van onze vaderlandfche fchoonen, mogen wij, ook uit ach
voor hunne kunst, gaaine lijden. Alleen willen, wij on.-ting
ze jonge lezeresfen verzoeken, er op bedacht- te: zijn, dat
zulke rijke Oostindifche erfooms federt de vernietiging onzer
voormalige Oostindifche Compagnie vrij zeldzaam geworden
zijn, en dat het dus bedachtzame moeders niet ten kwade
kan geduid worden, indien zij hare dochters bij de lezing
v
BOEKBESCH. 1836. NO. 8.

354

J. VAN AS U hl , DE SCIIILDER.

van dit boek waarfchuwen, zich niet ligtvaardig te laten
verlokken, om het voorbeeld van des fchilders minnares na
ce volgen.
De erfdeugd der Arabieren, of de moordenaar door het regt
der gastvrijheid gered. Tooneelfpel , in vijf Bedrijven. Door
B. C. C AR I L L ON. Te dmJierdam , by Carillon. 1834. In
8vo. 134 bl. f : - 50.
Hulde aan de nagedachtenis van Mr. J. D. ME IJ ER, door
A. C. C A R I L L O N; gevolgd van eenige Dichtregelen op hetzelfde onderwerp , door B. C. C A RI L L o N. Te Amflerdam ,
bij Carillon, enz. 1835. In 8vo. 16 bi. f : . 25.
Dichtregelen , uitgefproken in het Departement Breda, der
Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen, bij de feestviering van het vijftigjarig beflaan derzelve Maatfchappij :
door G. R A M A K E R s. Te Breda, bij F. P. Sterk. 1835.
In 8vo. 20 bl. f : - 30.
.Ue erfdeugd der Arabieren is een, wat de intrigue betreft,
vrij wel geweven, en, wat de karakterfchildering aangaat,
in 't algemeen goed volgehouden Tooneelfpel; waaromtrent
wij echter het karakter van Henda moeten uitzonderen. Oos.
terfche kleur, veel minder gloed, zal men er vruchteloos in
zoeken; ten zij men dit door eenige aanhalingen en fpreuken
uit den Koran enz. wogt vergoed achten. Over het geheel
ligt veeleer een Fransch waas en Fran/die geest verfpreid,
alsof het een vertaald Fransch produkt ware. De waar
geenszins in het oog gehouden, vooral in-fchijnlkeds
het vijfde Bedrijf, daar Estavajel onmogelijk dat alles ver
veroveren kon, terwijl de roovers in het-rigtendfla
huis van Aly Barba drongen, of hij zou veel te laat tot het
noodige ontzet verfchenen zijn. Ook kan men zich niet
voordellen, dat zulk eene reeks van omilandigheden in den
korten tijd van dat enkele Bedrijf kon afloopen, welks duur
door den tijd, waarin het wordt afgefpeeld, van zelve bepaald is. Want , ja, men kan de vrijheid nemen, een tooneeltlnk dagen, al ware het jaren lang te doen duren, in
dien zin, dat men een tijdsverloop fielt tusfchen het eene
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Bedrijf en het andere; maar elk afzonderlijk Bedrijf, en wel
vooral indien er geene tooneelverandering te midden van hetzelve gefchiedt , en men dus , bij de 'vertooning, op ééne
plaats alles achtereenvolgende volvoeren ziet , mag en kan
geen langer tijdsverloop voornellen , dan de fpelers tot de
uitvoering behoeven. Dat de ontknooping vrij zeldzaam is ,
zal ieder erkennen ; doch dat zij eens zoo! ware Hechts de
wijze, waarop men tot die ontknooping komt, meer waar.
fchijnlijk ! Nu laat zich de toedragt der zaak in zoo korten
tijd onmogelijk begrijpen. — Ziehier nog eenige bijzondere aanmerkingen, welke ons bij het lezen vod'rkwamen, Henda ,
de dochter van My Barba, wordt hier geroemd van wege
„ hare mannelijke fchoonheid" ! — Perwekt vermoedens op.
„ Zijt gij onpasfel k ?" vraagt Osman aan Henda ; en zij
antwoordt: „ Ik ben zoo vervelend." — Een geheim er
uitploffen en een geheim flilhouden. — Soraka , de moeder
van Henda , zegt haar , dat hare eigene zwaarmoedigheid uit
dik bloed ontflaat; waarop het verliefde meisje regt naïf antwoordt: „ Nu, dan kan het bij mij immers ook wegens het
dik bloed zijn." Waarop Mama weder zegt, dat zij daar „ goed'
raid voor weet: eenige aderlatingen, lauwe baden, het vel
eenigzins prikkelen ," enz. — „ Geen moederlijke traan zal
7n %j meer bevochtigen., geen vaderlijke zege meer op mijn
hoofd dalen." — De redenering van Henry over de flavernij
op bi., 68, 69 flaat in een fluitend contrast met die hem in
den mond gelegd wordt op bl. 78, 79. — Dat vrijen van
Henda , op bl. 88-90 , waar zij tot haren minnaar ook van
hare huwbaarheid fpreekt, is toch wat heel kras, en bewijst
wel het eerfle, maar geenszins liet laattle gedeelte van hetgeen zij tot hem zegt: „ Ik beu geen kind meer, maar
was het in de liefde." — „ I-Ioe bevindt gij u ?" vraagt
Osman aan Estavajel, „ Merkelijk beter." „ Geen wonder; gij liebt goed gegeten." — Iiet duël befchouwd als
„ de uitfpraak van de regtvaardigheid des Hemels," en wel
in den mond eens Christens , is ergerlijk. - Iemand, die,
door een' knodsflag op het hoofd , bewusteloos nedervalt ,
en zich terílond daarna „ geheel herfleld" voelt, heeft wel
eene ijzeren herfenpan ! — Dat de Franfclien hier een volk
genoemd worden, „ tot de grootlie der natiën verheven,"
klinkt „ den regtfchapen 11Tederlandes" niet zeer nationaal
in de ooren, en doet ons wederom gedenken aan het FranY2
--
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fche waas en den Fr•anfchen geest, waarvan wij boven gewaagden. --- Doch genoeg l Niettegenflaande deze en andere
groote gebreken in dit Tooneelfpel, welks alleenfpraken doorgaans even gerekt als onnatuurlijk zijn, toont de Heer n. c.
CARILLON echter voor dat kunstvak eenigen aanleg.
En, wat zullen wij zeggen van de berijmde Hulde aan de
nagedachtenis van den ook door ons bewonderden MEIJER;
en van de Dichtregelen , die er op volgen? De hulde door
den Eerw. A. C. C A R 1 L L O N verraadt de volftrektfte onbekendheid met den Nederlandfchen of liever met allen dicht.
stijl, althans het onvermogen om zich dichterlijk uit te drukken, en mist dus natuurlijk, bij allen Westerfchen fmaak,
tevens allen Oosterfchen gloed. Hoe kan iemand dergelijke
regels fchrijven :

Verlicht, svgs Iaßituut, bron vol vernuftsgedachten!
WYaarom uw tweede klas Haart zij met harteleed
Naar 's Prefidenten floel, ach 1 eensklaps onbekleed?
't Is overtolligheid gedingen aan te halen.
Getuige een vreemd geval, een netelig proces,
Naar Meijer moedvol zich dorst Bellen in de bres.
Onuoodig nogmaals is't, het verdre gansch te ontleden;
Oorkondig is 't geval, ook diens bijzonderheden.
In 't heetst van woeligheén en van doldriftige tijden,
Zag men hem Fames leer op 't meesterljkst beflrijden.
Naauw was zijn Thetis Jleehts als manufcript vertaald, enz.
Iets beter, of wel iets minder vol gebreken, zijn de dichtregelen van B. C. CAR IL L ON, achter die hulde, op rijm.

De man , door Wien het regt op aarde werd handhaafd, (voor
gehandhaafd, gemakshalve) wordt er eenigermate in bezon.
gen. Er zijn goede regels, maar toch ook befpottelijke, b. V.:
De wondren dezes tijds, wat is dit denkbeeld fchoon1 (?)
Zijn Meijer maximus en heilige Mendelsjohn.
Wat is het ongelukkig, dat een groot Man zulke mislukte
Lijkzangers heeft !
Indien de Heeren CAR ILL ON Dichters zijn , dan is de
Heer c. lt A M A R E R s een voortreffelijk Dichter: want in het
land der blinden is éénoog Koning. Zijne dichtregelen bij
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de feestviering van het Nut hebben ons wel verveeld, door
dat het vers alledaagsch van inhoud en vreefelijk gerekt is ,
maar er is dan toch nog gang en fliji in; het geheel is middelmatig, maar toch niet beneden het middelmatige. Het gedicht had wel ongedrukt kunnen blijven, even als negen tiende van de tegenwoordig in het licht verfchijnende bundels en
afzonderlijke verzen; maar het kan op den hoop medeloopen,
en in zoo ver hebben wij vrede met de uitgaaf. Regels , als :
Om 't heil, dat zij ontluiken deê. U die het edelfte ontwr
ep

fchfept. Door het tot kennis, deugd te leiden. Wat zal
diens enklings (!) poging baten ? enz. ontfieren zelfs een middelmacig vers, gelijk het onderhavige. En hiermede voor het
tegenwoordige genoeg!
Deugdenfpiegel, of Pligten der Kinderen jegens hunne Ouders,
met Voorbeelden uit de Gefchiedenis opgehelderd, door Dr.
J. N. M U L L E R. Naar het Hoogduiisch door M. MA RT E N S. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. In
kl. 8yo. 192 bl. f : - 80.

in de inleiding toont de Schrijver aan de jeugd de naauwe
betrekking, in welke kinderen flaan tot hunne ouders, en de
verpligting tot liefde en dankbaarheid der kinderen jegens de
ouders. Vervolgens verhaalt hij fchoone trekken van kinderlijke liefde, verdeeld in de volgende rubrieken: 1. Gehoor
Hoogachting. III. Liefde en Deelneming. IV.-zamheid.I
Dankbaarheid. V. Vertrouwen. VI. Dankbare 4ehting voor
/}ervende en overledene Ouders. Wij hebben veel goeds in
het boekje gevonden. Maar wij hadden liever gezien, dat
de Schrijver minder voorbeelden opgenomen had, of zich althans gewacht had voor de plaatfing van zoodanige, die iets
onnatuurlijks of overdrevens bevatten. Onder anderen ver_
haalt hij van eenen Chinefchen knaap van acht jaren, die,
ten einde zijne ouders tegen het Eieken der muggen te beveiligen, zich naakt uitkleedde, en zijn zacht vleesch aan
de beten van dit ongedierte blootflelde, zonder die diertjes
te verjagen! De versjes, die hier voorkomen, en die reeds,
wat den inhoud betreft, niet zeer belangrijk zijn, zijn ook,,
wat derzelver uitwendigen vorm betreft, niet gelukkig overgezet, zoo als onder graderen uit het volgende blijken kan:
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Moederlicde , Vadertrouwe
Heeft mij zoo gellerkc, verkwikt,
Dat 'k opgroeijend immer blijd,
God! door hunne zorg en vlijt
En hun liefderijk befluren,
Mij tot deugd Heeds aan zie vuren!"

Om den goeden geest, die in het werkje heerscht, zou
het zeer gefchikt zijn geweest voor eene meer vrije omwerking in onze taal , waarbij dan ook voorbeelden van liefdejegens ouders uit onze eigene Nederlandfche gefchiedenis
eene plaats hadden kunnen vinden, en het werk daardoor
voor onze jeugdige lezers belangrijker zou geweest zijn.

Handboek voor jonge lieden , bij hunne intrede in de wereld.
Bevattende de regelen der wellevendheid en der kunst om
met menfchen om te gaan , in alle betrekkingen der Maat
Deeltjes. Door Prof. J. G. w E N Z E L. Uit het-fchapij.I
Hoogduitsch naar de negende uitgave. Te Deventer, bij
A. J. van den Sigtenhorst. 1835. In kl. 8vo. Te zamen
411bl.f3-:
Gelijk alle werk van 's menfehen hand, zoo heeft ook fchier
elke vrucht van zijnen geest hare fierke en zwakke, bare goe.
de en min voordeelige zijde. Deze algemeene 'telling mogen
wij dus ook op de onderhavige boekjes toepasfen. Er is
veel goeds in dezelve; maar voor jonge lieden vreezen wij,
dat het niet onderhoudend genoeg gefchreven zij. Het tweede Deeltje wint het, in belangrijkheid en degelijkheid , ver
van het eerflè. Ziet hier de verdeeling van het geheel: 1.
Inleiding. I. Uiterl ke eigenfclzappen , die den mensch in elke
betrekking des levens verlieren. 2. — in b jzondere betrekkingen van het gezellige leven. — II. i. Fan de gezelligheid
over het algemeen. 2. Omgangskunst. a. Lï:n den omgang
over het algemeen. b.
niet zichzelven. c. --- met anderen. d. Bijzondere omgangskunst met ganfche Eianden. e.
met bzondere karakters. In de bijzondere ontleding dezer afdeelingen kunnen wij niet treden. Het tweede
Deeltje, van meer algemeenen aard, beviel ons het beste,
en bevat een aantal allezins behartigenswaardige opmerkingen,
--r--
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waarfchuwingen en regelen. Omtrent het eeríle is ons oordeel niet zoo>gunflig. Er is hier, behoudens het goede, dat
wij ook hier aantroffen , veel te veel onder bepaalde regelmaat gebragt, wat het natuurlijk gevoel van welvoegelijkheid, bij eerie befchaafde opvoeding, van zelve aan de hand
geeft, en, aldus tot in de kleintle bijzonderheden werktuigelijk aangeleerd, de jongelieden als tot automaten zonde vor.
men. De Lezer oordeele !
Komplimenten , in gaande Baande en zittende orderfchei.
den. ,, Voor eenen aanzienlijken buige men zich diep en nog
op eenen zekeren afiland van hem ; minder diep en op minderen afítand voor eenen , die minder aanzienlijk is." —
„ Al te diep mag nooit eene buiging gedaan worden, en
nooit mag men lang in gebogene houding blijven." — „Men
buige zich niet plotfeling, en rigte zich insgelijks niet fnel
weder op:' — „ De voeten worden een weinig op den
grond voortgetrokken, de fchreden iets langzamer gemaakt,
en dit voorttrekken moet even zoo langzaam toenemen en afnemen , als de buiging en opbeuring van ' het ' ligchaam plaats
heeft." — „ Het hoofd moet eerder beginnen te bukken,
dan de- rug; doch de rug moet eerder beginnen zich in de
hoogte te rigten, dan het hoofd." Dit een en ander wordt
nog veel naauwer uitgeplozen.
Bij het ontbijt. „ Het kopje mag nooit op de gedekte
tafel, of op eene daartoe niet heflemde plaats gezet worden. Men houde kopje en fchoteltje zoo lang in de handen,
tot men uitgedronken heeft. Het best is , wanneer men het
kopje op het fchoteltje (laan laat, dit met. de linkerhand
vasthoudt, terwijl de regterhand het kopje aanvat en van
tijd tot tijd aan den mond brengt." — „ Men flurpe niet
alles tot den laatoen druppel uit, of gebruike zelfs nog
het lepeltje, om de randen af te fchaven." — „Er is voor
om met de kopjes geen geraas te maken,-zigthedno,
of het lepeltje, misfchien zelfs het kopje, te laten vallen."
Bij de tafel. „ Het fervet legt men, ter helft opgeflagen,
nalatig op de knie, doch zoo, dat het niet ligt onder de
tafel kan vallen. ' — „ Onvoegzaam zou het, zijn, het eerst
te eten. Men moet wachten , tot eenigen onzer naburen begonnen zijn." [En als nu allen aan tafel even welopgevoed
zijn, loopen de gasten gevaar, nietmetal te krijgen!] —
„ De befchaafde mensch fluit bij het kaauwen den mond.
Hij flurpt even zoo min de foep , zoo dat men het hooren
,
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kan. Ook fpreekt en drinkt hij niet, zoo lang bij nog fpijze
in den mond beeft." — „ Steenen van pruimen, van kerfen , en kleine beentjes mogen nooit op het tafellaken gelegd
worden. Men legt ze op den rand van het tafelbord. Er is
veel opmerkzaamheid noodig, om deze dingen met welvoe.
gelijkheid uit den mond op het tafelbord te brengen."
Gedrag in gezelfchappen. „ Men kome niemand , het zij
in het flaan of in het zitten, te nabij. met zijnen adem, en
dringe zich dus niet tegen de menfchen aan." — „ Het is
in den hoogflen graad onwelvoegelijk, luid of ook eensklaps
luid te lagchen. De befchaafde man heeft zich enkel aan
een glimlagchen gewend, bijzonder aan het glimlagchen der
welwillendheid , der toeftemming of der deelneming." —
„ Men zitte niet met te wijd geopende, niet met te ver
uitgeftrekte, of met over elkander geflagene beenen; men
leune niet tegen iets, het zij ílaande of zittende; men fiepe
den Roel niet , wanneer deze bij de tafel moet gebragt worden, met het been bij, en vermijde over het algemeen elke
onvoegzame plaatfing en houding der handen , elke zigtbare
gezetheid op gemak." — „ Bij kus en bij omhelzing zij
men niet overhaastend, niet onvoorzigtig. De kus mag nooit
met geopende of met vochtige lippen gegeven worden ; hij
wordt over het algemeen ílechts iets naast de lippen van de
dame gegeven." — „ Bij aanzienlijken moet men met eenen
zindelijken neus verfchijnen, en zelfs het zuiveren van denzelven met den zakdoek moet, zoo zelden als mogelijk is,
geheel zacht en met zijdelings gewend gelaat gedaan worden. Men zuivert den neus , eer men binnentreedt y en gebruikt in voorname gezelfchappen geenen tabak. Ook hoede
men zich voor de walgelijke gewoonte, van in den zakdoek
te zien."
Doch genoeg ter aanduiding van hetgeen wij wilden te
kennen geven. In dit alles , gelijk in al het overige , is nu
eigenlijk wel niets, dat wij afkeuren; maar het ongedwongene
in het gezellig verkeer, dat er als 't ware de fans van uitmaakt, ging bij de angstvallige inachtneming van al deze en
nog zoo vele andere naauwgezetheden, gewis verloren. Ook
hier zij het juste milieu door het gezond verfland voorgefchreven, onze gids; hetgeen ons dan ook wel voor in het
oog loopende onvoegzaamheden zal vrijwaren.
,
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j. H. den Ouden , e„• z. 1835. In gr. 8vo. XII cn
408bl.f4-:

I

ndien iemand mcencn n;ogt , in dit boek een nieuw
werk te vinden, zou: hij zich zeer bedriegen, want reeds
vóór dertig jaren is ditzelfde eeríle Deel, door den Heer
M. VAN W E R K HO V E N vertaald, uitgekomen , maar,,
zoo veel wij weten , daor geen verdere Deelen gevolgd.
Zonder hiervan melding te maken, begint nu de Heer
C HE V A L L I E R erne nieuwe vertaling uit te geven.
Nu , hetzij oud of nieuw , indien het werk maar goed
is , dan zal dit deszelfs innerlijke waarde niet verminderen ; hoewel men het toch altijd zou mogen bejammeren,
dat daarin van den arbeid der dertig laatfte jaren, in een
vak als dat der Kerkelijke Gefchiedenis , geen gebruik
heeft kunnen gemaakt worden. Doch laat ons zien
wat hier geleverd wordt.
De Schrijver belooft „ eene Kerkelijke Geíchiedenis
naar een nieuw plan ;” en dit is eene „ Gefchiedenis
„ van menfchen , wier gezindheid en wandel naar de
„ voorfchriften van het Nieuwe Test4ment geregeld waren , die ware en niet Hechts naaai-Christenen bleken
te zijn." En wat vinden wij hiervan in dit cerfle
Deel ? Uit de eerfte Eeuw, de Gefchiedenis der Gemeenten van Jeruzalemn , Judea en Galilea , Samarië ,
Ethiopië , enz. enz. ; in korte woorden , een uittrekfel
(met uitweidingen over de godsdienflige gefteldheid, naar
des Schrijvers voorílelling) uit het tweede Boek van
L U C A s , vergeleken niet de Apostolifche Brieven , en
Openb. I—III. Uit de tweede Eeuw , de Christenen
BOEKBESCH. 18364. NO. 9.
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onder de regering van T R A j A N us, tot aan die van
en daarbij bijzonder de Martelaars j u sTINUS, POLYCARPUS, en die te Lyon en Eienne;
de Christenfchrijvers ; de ketterijen en gefcliillen ; en iets
over den Raat en voortgang des Christendoms:, onder
dit alles lange uitweidingen en beoordeelingen over de
Keizers en andere niet-Christenen ; lange uittrekíëls uit
of geheele mededeelingen van brieven , zoo als die van
I G N A TI U S; van de Gemeente te Smyrna, over den
dood van P U L Y CARP U S; van die te 1/ienne en Lyon enz.
Wilde nu Ree. alles in bijzonderheden mededeelen ,
wat hij op dit boekdeel zou aan te merken hebben, dan
zou het hem aan geen ftof ontbreken, en ligt zou hij
dus eene onmatig lange beoordeeling kunnen leveren :
veel nieuws zou hij intusfchen ook al niet kunnen zeggen; en waartoe zou het dan eindelijk nog dienen bij
een werk, waarvan hij , naar zijn inzien , in allen ernst
verklaren moet, dat er de beoefening der Kerkelijke Gefchiedenis niets bij winnen zal? Hij wil zich dus liever kortelijk tot eenige algemeene aanmerkingen bepalen. — 1. Het is eene groote overdrijving en partijdigs
heid van Schrijver en Vertaler beide , in hunne hoorre
te beweren , dat de vorige Kerkelijke Gefchiede--den
nisfen genoegzaam niets anders geweest zijn , dan Ge
ketterijen en boosheden. Laat het waar-fchiednsr
zijn, dat fommigen eenige minder belangrijke dingen wat
te fijn uitgeplozen hebben ; maar daarom vergaten zij
geenszins de overige géwigtige ftukken , zonder welke
eene Kerkelijke Gefchiedenis niet volledig kan zijn :
wie met de werken van iioS HEI AI, VENEDIA,
s C H R 0E C S H (om nu van geen latere te fpreken) bekend is, zal hun dit niet met grond kunnen aantijgen.
Gelijk het WA L C H vrïjitond , in zijn Entwurf einer
z'ollfländigen Historie der hetzereyen u. f. w. , een bij
zonder gedeelte der Kerkgetchiedenis zoo van den grond
op en uitvoerig te behandelen, dat hij het met elf Deelen nog op verre na niet voltooid heeft; zoo Rond het
ook natuurlijk tu I L N E R vrij , een ander gedeelte of
J U L IA N U S ;
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een nieuw oogpunt te kiezen; en wij willen gaarne gelooven , dat hij hiermede, en zoo ook C H EVA L LIE R
met zijne vertaling, een nuttig doel beoogd heeft; maar
dat zij daarom toch niet met minachting nederzien op
den arbeid van Mannen , die voor hetzelfde vak zeer
verdienftelijk waren , ja in welker fchaduw zij niet kunnen (laan ! — 2. Wat de Schrijver zich als bepaald
doel voorfielt , en een nieuw plan noemt , is niet zoo
nieuw , dat het ook niet in Bene gewone Kerkelijke Gefchiedenis zou gevonden worden : immers daarin wordt
ook aangewezen , welke voorfpoedige vorderingen liet
Goddelijk Evangelie gemaakt , welke uitmuntende menfchen liet gevormd, welken invloed het op harten en ze.•
den gehad hebbe. Maar hoe veel beter wordt dit nog
geleerd door die pragmatifche behandeling, waarin men
in de latere jaren zoo grootelijks gevorderd is; waardoor
riet ílechts , van eeuw tot eeuw , een dor verhaal van
de gebeurde zaken gegeven, maar alles meer in verband
niet elkander , , in den zamenhang van oorzaken en uit
ook dit gedeelte van de al--werkflsbchoud,naz
gemeene Gefchiedenis der rvlenschheid des te meer een
leerrijke fpiegel der Goddelijke Voorzienigheid, maar tevens een fprekende getuige wordt, wat heerlijke weldaden er uit liet Christendom voor het Menschdom zijn
voortgevloeid! 3. Aan eenti critifche en pragmatifche
behandeling der Kerkelijke Gefchiedenis ontbreekt het
hier grootelijks. Op liet onbepaald als echt aannemen
der brieven van I G N A Ti U s, of van het zoogenaamde
Edict van ANTONINUS PIUS, en dergelijke, zon
nog al iets af te dingen vallen. Allerlei vertelfeltjes
neemt de Schrijver, indien zij hem maar tot zijn oog
dienen, ligtgeloovig genoeg op, b. v. het zeer be--merk
twistbare verblijf vast P E T R U S te Rome, met den
aankleve van dien, ten opzigte van zijnen marteldood;
de legende omtrent j o A iv N E S, bij zijne ontmoeting
van C E R I N T H U S , toen hij naar liet bad ging: „ Laat
„ ons vlugten , uit vrees , dat liet bad inflorte , terwijl
„ CE RI NT H US, de vijand der waarheid , er in is !"
Z2
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en zijn onbefehadigd uitkomen uit kokende olie ; (aan
dezelve te twijfelen , fchijnt , volgens nt I L NE P. , bl.
186 , „ zijnen oorfprong in eenen geest van ketterij te
„ hebben , aan den invloed van een verfijnd Deïsmus
toe te fchrijven.") de vertelling van de legio fülminatrix; den reeds genoemden brief over den dood van
P 0 1.1 C AR P U S, met alle de fabelachtige verfchijnfels ,
daarbij verteld, enz. — 4. M I L N E R wilde eene Gefchiedenis fchrijven van de genen, die hij ware Christenen noemde: doch waartoe dan, bij de tweede Eeuw,
die lange uitweidingen over het karakter en de handelwijze der Romeinfche Keizers , onder welke zij geleefd
hebben, en over anderen, die het Christendom niet kenden of niet aannamen , en welke allen hij doorgaans
ongunftig beoordeelt , of op welke , al prijst hij iemand
der zoodanigen hoog, hij nogtans een kwaad vermoeden
werpt? Men zie b. v. bl. 284: „ Indien men even
„ zoo naauwkeurig het karakter van den Keizer" [A NTONI N US P I u s] „ befchouwen kon ," [als dat van
S 0 C R A T E S en c I e E n o] „ zou men waarfchijnlijk
„ bij hem den verwaanden hoogmoed van den Griek,
of de befpottelijke en ijdele roemzucht van den Ro„ meinfchen patriot ontdekken." Is dit Christelijke wijs
liefde? of is liet, om lucht te kunnen geven-heidn
aan zijnen , overal blijkbaren , onverflandigen afkeer van
alle Wijsgeerte en derzelver beoefenaars, welke hij overal
onbepaald en lijnregt overf'celt tegen de geopenbaarde
Godsdienst ? 1Vaarlijk ! men verhoogt de waarde van
het eene Godsgefchenk niet , door het andere te verachten : waarlijk ! non tali auuxilio nee defenforibus ist is
Christus eget. -- 5. Nog eens , M I L N E R wilde eene
Gefchiedenis fchrijven van die genen , welke hij ware
Christenen noemde : doch waren dit dan alleen de zoodanigen , die h ij daarvoor canonifeert ? waren er zulken
niet onder de zoogenaamde letters? Wij zouden liefst
niet denken , dat hij van deze gedachte kon zijn ; en in
het Hoofdftuk over de ketterijen en verfchillen in de
tweede Eeuw , dat hier vreemd inkomt , zegt hij wel
.
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(bl. 39) dat, wanneer hij hiervan een voorbeeld vindt,
hij het niet ongemerkt hoopt te laten voorbijgaan; maar
wat moet men dan denken van hetgene , dat men bi. 271,
272, en elders in denzelfden geest , vindt : „ Er waren
„ zekerlijk vele ketters , doch opregte Christenen ont„ vingen hen niet in hun midden ; de lijn van affchei„ ding bleef al zeer naauwkeurig getrokken. De eerften
„ ontdekten zich al fpoedig door hunnen weerzin van
den perfoon en de zending van c ti R 1 S T U S, als ook
„ door hunnen afkeer van de echt Christelijke heiligheid , terwijl de laattien, door zich van hen verwij„ derd te houden , het fterkíte bewijs gaven van liefde
„ voor derzelver zielen ," (? ! Gal. VI: 1. J A C. V:
19 , 20) „ en zij zelven tevens daardoor bij het geloof
„ en de liefde zuiver bewaard bleven" ? Indien tu i
NE R, in plaats van zijn domatismus en methodismus
overal en bij alles te willen in- en opdringen , liever de
gebreken der eerde Christengemeenten , waarvan hij nu.
en dan ter loops fpreekt, even aan• lachtig en onpartijdig,
als hunne deugden , befchouwd en behandeld, en hièrtoe
de Apostolifche Brieven , die kostelijke oorkonden der
onbewimpelde waarheid , grondig , mensch- en zedekundig bestudeerd hadde , dan zou zijn tafereel der eerfee
Christelijke Kerk er hier en daar anders uitzien, en had,
met cane fil:fche hand geteekend , een zeer nuttig werk
kunnen worden : dan zou men aan de eene zijde zien ,
dat de Christenen der eerf{c Eeuwen oök menfchen waren , gelijk zij thans nog zijn ; menfchen , die , bij al
hun hoogstloffelijk goed , ook hunne gebreken en ver
hadden , en die niet op eenmaal dien ge--kerdhn
waanden hoogeren trap van heiligheid bereikten , waarop
men hen wel eens onbedachtzaam plaatst ; en nogtans
zou men aan de andere zijde overvloedige flof hebben tot
eerbiedige bewondering en hooge dankzegging , wegens
de Goddelijke genade , wijsheid en kracht, waardoor
het Evangelie toen zoo onberekenbaar veel goeds en
fchoons gefticht heeft.
De Vertaler heeft hij dit werk eenige aanteekeningen
„
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gevoegd, waarvan liet beste is de aanhalingen uit NEA N DER , Jug. Gefchichte der Christi. Religion und
Kirche. Voor het overige fcliijnt hij v el hier en daar
wat helderder en gematigder te denken , dan M 1 L N E R;
maar zijne noten zijn nogtans te veel in deszelfs geest,
dan dat zij het veelvuldig gebrekkige en verkeerde , dat
hier heerscht, grondig zouden kunnen verbeteren, en zijn
ook niet van dat belang, dat zij veel gewigtigs tot het
werk toevoegen. Van beoordéeling derzelven in bijzonderheden wil Rec. zich dan ook liefst onthouden. Na
alles, wat hij van dit eerl}e Deel gelezen en gezegd
heeft , fpijt het hem , er te moeten bijvoegen , dat hij
eene voortzetting der vertaling van dit werk nu nog
minder, dan vóór dertig jaren , kan verlangen.

en Leerredenen over de Openbaring van
JOANNE s, door P. J. LAAN, en'. Tide Deel.

J7erhandelingen

Refultaat van veeljarig onderzoek naar het onder
Openbaring van J 0 A N N E S enz.
-werpd
(Vervolg van bl. 238.)

II

oofdfluk XIV is gewijd aan de ontvouwing van het
gezigt, voorkomende Openb. X en XL 1 -14. IIet bevat di ie Afdeelingen. De eerie verklaart IIoofdit. X ;
de tweede XI: l-14; de derde handelt afzonderlijk over
de tijdsbepalingen , (42 maanden , 1260 dagen , enz.)
hier en vervolgens voorkomende. Vroeger (Deel I , bl.
166 very.) dacht L A A N aan twee afzonderlijke gezigten ; nu aan één enkel , „ dat met den perfoon van J o„ A N N E s begint , maar niet den treurigen tocliand van
j E z us kerk in de middeleeuwen eindigt, en van het„ welk men het tiende Hoofddeel eene inleiding tot het
volgende noemen kan." De Schrijver van het Refilltaat is van een geheel ander gevoelen. Hij houdt het
niet alleen voor twee verfchillende gezigten , maar zelfs
Hoofdfl. X voor het befluit der eerfte , Hoofdit. XI:
-
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1-13 voor de inleiding tot de tweede Afdeeling van
her Openbaringsboek (bl. 15). Ten aanzien van het
boekje, dat door den Apostel moest worden opgegeten,
zegt L A A N (bl. 218) : „ Hij zoude nog verder akelige
„ dingen moeten voorzeggen , welke aan j n z u s kerk
„ zouden overkomen , eer de verborgenheid Gods , die
„ de Heer aan zijne dienstknechten , de Profeten , verkondigd had, vervulling ontvangen zoude, gelijk wij
in het elfde, twaalfde en dertiende Hoofddeel der
„ Openbaring nader zullen zien. Liet is waar, wij le„ zen niet, wat er in het boekje frond, maar wij kun„ nen uit den zamenhang wel opmaken, dat door deze
boekrol droevige gebeurtenisfen worden aangeduid.
„ tchter moest de Apostel dat opeten, dat is: met het
Beß:uur van God , hoe donker en tegen zijne verwach„ ting inloopende , tevreden zijn , en zich daarmede ver
Hij deed zulks door Gods genade, en het-„enig.
„ ƒmaakte hem zoet, zijn wil werd vereenigd met dien
„ van zijnen bieer,, en hij konde deszelfs wijsheid als
„ ondoorgrondelijk prijzen ; maar verder doordenkende,
kwam zijn menfchélijk gevoel boven, en werd hij be„ droefd wegens de rampen, die de Gemeente van JE „ z u s zouden treffen , en welke den Satan eene fchijn„ bare overwinning voor langen tijd zouden doen beha„ ]en." Het Reftiltaat (bl. 14) : „ Ik vermoed, dat
„ de boekrol eerie zinnebeeldige voorftelling is van het
„ nader en b jzonder onder. rgt , dat J 0 A N N n s van
„ den Engel zal ontvangen hebben , nopens hetgeen de
„ donderflemmen gefproken hadden , welks verklaring te
„ vernemen voor hem wel aangenaam was , maar de in„ houd daarentegen fmartelijk, als bevattende die vreefe„ lijke gebeurtenis , die de luisterrijke vestiging van het
„ Christusrijk op aarde nog moest voorafgaan , en waarvan de voorielling zijn liefderijk hart grieven nicest." (*)
Meer verfchil is er tusfchen de beide Schriftuitleggers
(*) Hier en overal fchijnt eene Latijnfcbe kleur door den
(tijl van dit werkje. Ree.
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over Hoofdfl. XI: 1-13. Volgens L A A N, is door
den tempel, het altaar en degenen, die bij hetzelve
hidden, vs. 1, te verflaan de kerk van j E z u s, die
door Heidenen zou worden vertreden, d. i. een heidensch
aanzien verkrijgen; door de twee getuigen , vs. 3, niet
meer,, zoo als bij de uitgave van het eerfle Deel , (bi.
168) de Kerkhervormers, maar de Horavifche Broeders
en Waldenzen ; door het Beest, vs. 7, het Roomfche
bewind, eigenlijk de Paufelijke Hierarchie; door de groose /lad vs. 8, Rome; door de aardbeving , vs. 13 ,
„ de verbazende omwenteling, die de Kerkhervorming
„ in de Raten der volken , cn ook met betrekking tot
Rome: wereldlijke en geestelijke heerfchappij heeft te
„ weeg gebragt." Naar de meening van het Refultaat,
behelzen vs. 1-13 „ in twee allegoriën eei;e teekening
„ van de verduistering der Christelijke kerk in het Paus„ dom , en de aanvankelijke hervorming in een gedeelte
„ der kerk." De verklaring der eerlle allegorie , vs. 1,
2, fchijnt zeer aannemelijk, en is niet onvernuftig. Wij
moeten haar met de eigene woorden van den Schrijver
opgeven: „ De heilige [tad is , mijns inziens , de Chris„ tenwereld of de Christenkerk in 't algemeen ; de tem„ pel het zinnebeeld der volkomene kennis van de zui„ vere Evangelieleer , , en de bruitenfte voorhof dat eener
„ gebrekkige kennis van die leer, welke door menfchen„ vonden misvormd en verdonkerd zou worden ; en zoo
„ zal dan de zin en bedoeling der geheele leenfpreuk
„ deze zijn: Gelijk het den volken, die geene Israëlieten waren, oudtijds vergund was, de heilige had
Jeruzalem en den buitenften voorhof des tempels te
betreden, om daar aan Jehova hunne hulde te bewij„ zen , zonder dat zij verder,, b. v. in den voorhof Is„ raëls , mogten komen ; even zoo zullen vele volken
wel tot de Christel jke gemeenfchap ,komen, door zich
„ te laten doopen , den Christennaam aan te nemen en
„ den Gekruifigden hunnen eerbied te betoonen ; maar
„ zij zullen niet tot het heiligdom der volkomene kennis
„ van de reine Evangelieleer geraken. Tweeënveertig
,
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waanden lang zal men hen daaruit weren, en hen als
, in den buiten/len voorhof doen blijven. Men zal hun
den Bijbel onthouden , en verhinderen , om , door eigen
„ onderzoek , de waarheid te leeren kennen. ". Bij de
twee getuigén denkt hij aan cie twee bundels des Bijbels ,
liet O. en N. T. • die „ de beide Openbaringen Gods
„ in zich bevatten , en met alle regt beíèhouwd kunnen
„ worden als, twee Predikers , beflemd om de leer des
„ heils aan de menfchen te verkondigen , en hun zoo den
„ toegang tot het heiligdom der waarlieid te openen" ;
bij de aardbeving fchijnt ook hij aan de Kerkhervorming
te denken, met enkele voorbeelden uit de Gefchiedenis
aantoonende , dat de twee getuigen nog altijd in treur
prediken (de Bartholomer/snache enz.) Want-gewad
door dè 1260 dagen verflaat hij, naar het fchijnt , den
ganfchen tijd der during van Rohics nog niet geëindigde
Priesterheerfchappij ; terwijl L n A N door de 32 dag,
gedurende welke de lijken der twee getuigen onbegraven
zouden liggen , den kortílondigen doociflaat der getuigen ,
den tijd alzoo van het bloedige bedwingen der Moravifiche Broeders en Ihaldenzen tot oje de Kerkhervorming ,
verflaat; en bij de 31. jaar denkt aan „ de eeuwen , ge„ durende welke de ware leer in de kerk van j E z U s
door bijgeloof en dwaling, bijkans algemeen , zou
,; zijn verdonkerd geworden."
Moeijelijk komt het . om van refereren tot recenferen te komen — aan Ree voor, Gene keuze te doen tusíchen de verfchillende uitleggingen , die hij, zoo bij
deze twee Schrijvers, als elders, heeft aangetroffen. Hoe
meer _ toch de de1Ikbeelden der verfchillende Bijbeluitleg
hier uiteenloopen , des te bezwaarlijker wordt die-gers
keuze. Welk een verschil b. v. ten aanzien der twee
getuigen bij onze beide Schrijvers en G R O TI US en
V A N D z R t' A I. nI , om geene meerderen te noemen !
Terwijl de eerfile der beide genoemden er door verflaat
de Christenen uit de Joden , en die uit de Heidenen ,
denkt de laatfile aan „ allen , die voor het getuigenis van
j P, z v s te Jeruzalern den marieldood ondergingen ;
„

'
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„ en zoo men bepaalde perfonen in het oog v, il hou„ den, dan de beide j A C 0 B u s s E N" ; terwijl men
uit dc aant. 2 op vs. 9 bijna zou bef uiten , dat de Hoogleeraar er niet afkeerig van is, aan de beide IIoogepriesters A N A N U S en j o s U A te denken. Ja, wat mis
vreemder is , uit ééne en dezelf le uitdruk -fchienog
leiden VAN D E R P A L D? en LAAN juist tegen -king
gevolgtrekking af. De eeríle toch houdt het-Jlrijdge
daarvoor, dat door het meten van den Tempel , vs. 1 ,
„ waarfchijnlijk wordt aangeduid , dat de tegenwoordige
„ Jeruzalemfche tempel niet lang meer ftaan zou, en het
„ nu alleen nog de tijd was, om deszelfs afmetingen en
evenredigheden op te nemen" (aant. 2 op vs. 1)
LA A N zegt : „ Wij zien duidelijk , dat de zinnebeel„ dige meting des Tempels ons het plan des Allerhoog„ Eten voorstelt , om denzelven bid de aangekondigde
„ rampen voor allen overlast te bewaren" (bl. 222).
IIoe zigtbaar is hier de invloed van vooraf opgevatte
meening op de verklaring der beide geleerde Mannen !
Mag Ree. ten aanzien van L A A N'S verklaring van
dit gedeelte der Openbaring vrijmoedig zijne gedachten
zeggen , dan komt het hem voor, dat dezelve op vele
plaatfen van gezochtl ,eid niet is vrij te fpreken. Reeds
van de nitlegging der twee getuigen zal dc lezer van dit
verflag zulks gedacht hebben ; nog enkele voorbeelden
mogen voor den onpartijdigen vollaan. Op XI: 2 zegt
hij : „ Het Christendom zou door de Ileidene;a vertre„ den worden, het zoude een heidensch aanzien, hei„ denfche gebruiken en inliellingen verkrijgen ; maar met
„ dat al zoude God weten te zorgen, dat liet innerlijke
„ Christendom , het mogte zieh minder openlijk vertoonen wegens de Heidenen , die liet Voorhof vervulden ,
„ toch bewaard werd , en niet verloren ging. Ja , er
„ zouden ook nog ecnige Christel ke gebruiken en ze„ den uitwendig overblijven. Niet het geheele Voor„ hof, maar het grootfIe deel deszelven zonde vertre„ den worden ; dat gedeelte van hetzelve, waar het
„ brandofferaltaar [fond, zoude met de ware aanbidders
-
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„ des Heeren bewaard worden. Vergelijken wij nu hier
mede den toefland der Christelijke kerk , zoowel in het-„
„ Oosten , als in liet Westen , in en na de tiende eeuw,,
„ tot de Kerkhervorming toe, dan zien wij deze beeldfpraak duidelijk vervuld. Wij zien de Opperpriesters
„ en Patriarchen , derzelver kleeding . derzelver wijze
„ van handelen , derzelver leeringen naar heidehfche wijze
„ ingerigt, den Bijbel verwaarloosd, de Heiligen aange„ beden , de beelden vereerd ... . Evenwel ontbrak
„ het in die akelige tijden nog niet aan goede Christe„ lijke leeringen , die , hier en daar, meer of min zuiver,
„ gegeven werden," enz. Is dit de overbrenging der
beeldfpraak niet te ver gedreven ? Kan van de Moravifche Broeders en Waldenzen, met betrekking tot vs. 6,
zonder gezochtheid gezegd worden , dat zij „ liet ver„ dorvene Christendom met Gods bezoekingen in geval
„ van onbekeerlijkheid zouden bedreigen , maar ook dat
„ God, om de vervolgingen hun aangedaan , vele alge„ meene rampen zenden zou; en dat hun gebed voor de
verdorvene Christenwereld, ter matiging en afwending
dezer
onheilen , door Hem verhoord zoude worden.
„
En waarlijk ! het ontbrak in de middeleeuwen zoo min
„ aan onvruchtbaarheid , pest , verwoestende oorlo„ gen , bij welke wij de wreedheid en voorfpoed der
„ Turken en Mogollen , te voren vermeld , niet verge„ ten moeten, als aan matiging dezer oordeelen." Doch
gefield al , dat de beide genoemde „ Kerkgenootfchappen" (?) daar ter plaatfe bedoeld zijn, dan komt het
Rec. nog zeer gedwon en voor,, het prjnigen, vs. 10 ,
aldus van hen te verklaren : ,; Het is niet te ontken„ nen , dat velen der vervolgers , in hunne verblinding ,
„ meenden Gode eene zonderlinge (?) dienst te doen , door
„ die zoogenaamde ketters uit te rocijen ; doch het kan
„ niet minder bewezen worden , dat liet bijgeloof zich
„ gaarne met den menfchelijken hoogmoed en met een
„ zorgeloos le\ en in de zonde verdraagt , en dat het
„ uit dien hoofde , ondanks de flem , die zich tegen
„ hetzelve in het geweten verheft , vast wordt aange-
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„ kleefd. Ilet was, waarlijk ! niet alleen verfchil van gevoe„ lens , dat de Waldenzen en Aforaviërs bij hunne tegen„ partijders zoo gehaat maakte ; maar ook hunne zuivere
„ zeden , hunne Hille godsvrucht , hun afkeer van vuil ge„ win en dartelheid , hunne vermaningen, daartegen (laken
de anderen , die , tot zelfs in de kloosters , zich aan
onmatigheid, losbandigheid en gewinzucht overgaven ,
,, zoozeer in het geweten, dat men verheugd was, hen
te hebben uitgeroeid." De reeds opgegevene verklaring van 3 dag is almede zeer gezocht, vooral de tegenflelling met 3; jaar. Maar genoeg reeds ten bewijze ,
dat dit oordeel van Ree, niet uit de lucht is gegrepen; en het verwondert hem zeer,, dat een Man van zulke
diepe geleerdheid en fijne fcherpzinnigheid zelf niet gevoelde heeft , dat men inderdaad vaak zijne uitleggingen
in het Openbaringsboek moet willen vinden , om ze goed
te keuren. Het gefchrift van den Apostel was kennelijk
ook voor LAAN, om met wERENFELs te (preken,
een
liber,, in quo quaerit fua dogmata quisque ;
Inrenit et pariter dogmata quisque fua.
(Het vervolg en Plot hierna.)
WI L D E B 0 F. R, Catechiz^ermeester en. Oefeningliouder te Oude Pekel A.
Aldaar, bij E. G. Wildeboer, Ez. In gr.8vo. 114

Tiertal Leerredenen. Door F.

bl. f: - 7..
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eiligt vraagt iemand : Waarom moest een perfoon,
die toch geen predikant is, het reeds overgroote getal
van gedrukte leerredenen nog vermeerderen ? Rec. meent
het hier aangebodene te moeten befchou\ven als eene proeve,
waaruit kan blijken , in hoedanigen geest w I L n E B 0 E R
zijne oefeningen houdt. Ilij verblijdt zich te mogen
verzekeren , dat deze opflellen eene zeer nuttige ftrekking hebben. De tekften zijn: Matth. VII: 24- 27 ,
Jac. IV: 7 2 , Job. XXII : 21 , en Pf. CXIX : 136. In
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een kort Voorberigt fpreekt W i L D E B 0 E R op zeer befcheidene wijze over zijn werk. Men verwachte hier
geenszins datgene , wat rijkbegaafde kanfelredenaars onderfcheidt en aanbeveelt. W 1 L D E B 0 E R weet belang
onderwerpen te behandelen met eenvoudigheid en-rijke
duidelijkheid, waardoor ook liet lezen van deze oefenin.
gen nuttig voor menigeen kan worden. Mogten toch alle
oefenr'nghoudcrs in zoodanigen geest fpreken!
Rec. onthoudt zich van aanmerkingen , die wel te
maken zoaden zijn. Alleen wil hij waarfchuwen tegen
zekere gezwollenheid van ílijl , waartoe hij op eene en
andere plaats min of meer overhelling meende te bemerken. Het woord sodc;iJ i's (bl. 72) is ongepast in eene
Christelijke leerrede, en wordt ook niet ver[laan door
de hoorders. Rec. zou verder wel eens van W t L D EB o E R willen weten , wat hij eigenlijk bedoelt , wanneer hij bl. 83 van ongefchayen licht fpreekt. Eene
drukfout is ingeflopen op bl. 38 , waar men moet lezen:
De vernederende befchouwing , enz.
jaarboeken voor de Israeliten in Nederland. Eerfle
jaargang , 1635. No. 1_ITI. 's Graven/age, bij
J. Belinfante. 1835. In gr. 8vo. Te zamen XII en
390 bl. f 3 - CO.

E
ene nuttige onderneming , welke wij wenfchen dat
goeden voortgang moge hebben en aan haar loffelijk doel
beantwoorden ! 1-let is een Tijdfchhrift , bijzonder voor
de Israëliten ir, Nederland gefchikt-, om daardoor (gelijk
de Redactie in de Inleiding meldt) „ de voortbrengfelen
van hunnen geest wereldkundig te maken; hunne bela tl gen in het ware daglicht te plaatfen ; hun boekwerken , door of over hen gcfchreven , te doen kennen;
hnn een middel ter opwekking tot het fchoone en goede ,
en tot verbindtenis aan hunnen geboortegrond te zijn."
Met regt roemt de Redactie het geluk, dat zij het niet
behoeft te befleden, gelijk b. v. in Hoogduitfche Tijd
voor dc Israëliten gefchiedt , tot verkrijging-fchriten
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van gelijkflelling in burgerlijke regten, daar zij deze hie,<
te lande reeds lang mogten genieten. Tot verbetering
intusfchen van hunne inri,-tin, en wil zij gaarne de hand
ieenén, en anderen tot medewerking uitnoodiecn; maar
zij verlangt hierbij billijk, dat belcediging der Overheid,
Godsdiensttwist en aanleiding tot oneenigheid zorgvuldig
vermeden worden.
In vier Afdeelingen is dit Tijdfchrift verdeeld. Afd. I
geeft, onder den titel van Eerkelijke en .l mbtsberigten, a. opgaven en uittrekfels van decifiën, verordeningen enz. van het kerkelijk IYoofdbefi:uur; b. kerkelijke
benoemingen ; c. beritten nopens Israëlitifche Genoot.
fchappen van godsvrucht, liefdadigheid enz. Dit laatl'ce
zou miÜfchien beter gepast hebben onder Afd. II, die
bijzondere Gerigten heeft nopens de Israëlitcn in Nederland en in andere landen. Afd. III geeft Verflagen
van Boeken nopens de Israëliten, zoo binnen- als bui
uitkomende, en van algemeene zedekundige-tenslad
en wetenfchappelijke werken ; tot hiertoe meest aankon
titels der uitgekomene fchriften, zeld--digneva
zaam beoordeelingen. Afd. IV bevat Bfergelingen,
het zij oorfpronkelijke Rukken, [d. i. door de Redactie zelve gegeven] het zij ingezondene bijdragen , het
zij vertalingen , en genomen vooral uit de Gefcliiedenis
der Israëliten.
Volgens deze afdeelingen zijn de zes nommers van
den eerflen jaargang ingerigt, en bevatten inderdaad ver
belangrijke ulukken. Het fpreekt van zelf, dat-fcheidn
wij dezelve allen, zonder veel te groote uitvoerigheid,
hier niet kunnen opgeven , veel min beoordeelen. Genoeg zij het, eenige van de voornaamfle even aan te wijzen, die de (teller van dit verflag met het meeste genoegen gelezen heeft. Hiertoe rekent hij, in No. 2, de
Levensfchets van Mr. j. n. ME I J ER , wiens beeldtenis, met een IIebreeuwsch loffchrift, voor hetzelve prijkt.
Hierachter is een I-Iebreeuwsch gedicht op deszelfs nage
gevoegd, dat van eene Nederduitfclie vertaling-dachtenis
vergezeld gaat, die voorzeker meer vrij dan getrouw
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genoemd mag worden: het gedicht zelf is niet onaardig,
al kan liet ook de fchoonheid der, oude Hebreeuwfche
Poëzij niet evenaren , waarvan liet wel den parallelismus
eenigzins nabootst, maar zich door het gebruik van liet
rijm , in navolging der latere Westerfche Poëzij , maar
juist niet tot zijn voordeel , onderi:cheidt. Dit laatfee
vindt men ook in de Gezangen bij een Schoolëxamen der
Portugefche Israëliten te Amllerdam, waarvan in No. 6
verflag gedaan wordt. — In No. 3 verdient opmerking
de opgave van het Israélitisch godsdienfig Schoohvezen
in Nederland, gelijk in No. 4 omtrent het Neder
Israëlitisch Seminarium te flnzflerdanz; en in-landsch
het eerstgenoemde een ingezonden 11u1 over de Israéliten in betrekking tot de Krijgsdienst , waarin historisch
bewezen wordt, dat zij ook daarvan niet behoeven uit
te worden. — Wèl gefchreven is in No. 4 het-geflotn
ftuk, getiteld : De maand Jib , de belegering en verwoesting van Jernrzalem ; en zoo is ook nuttig het korte overzigt, dat in No. 6 gegeven wordt , van het in de Israëlitifche Gefchiedenis hoogstbelangrijke tijdvak der Maccabeërs,
welk fl,uk den titel draagt van de maand Chislew, het
Inwijdingsfeest. -- Belangwekkend en bevallig opgefleld
is het waarfchijnlijk verdichte, althans zeker opgefierde,
uit het Hoogduitsch overgenomene verhaal , in No. 5
en 6, van BENONI en L B ï L A , of Voorbeeld van
Joodfche Hziwelijkstrouly, tijdens de vernietiging der
Janitfaren in 1826: maar ook onder de eenvoudig historifche berigten van den dag, omtrent de Israëliten in
andere landen , vindt men Benige merkwaardige Hukken.
Het aangevoerde zal, hoopt Referent, voldoende zijn,
om den inhoud en de bedoeling van dit Israëlitifche
Tijdfchrift te leeren kennen. Moge de Redactie zich in
(laat bevinden , om hetzelve ftaande te houden , en vele
goede en belangrijke bijdragen te leveren! Moge het onder hare geloofsgenooten dienen tot bevordering van kennis deugd en geluk, vooral tot aankweeking van waren
godsdienstigen zin , gegrond op een redelijk en eerbiedig
geloof aan liet zuivere Mozaïsmus , als eene 11-eilige

37G

JAARBOEKEN.

Openbaring van God , die eene nog verhevener en algemeener inrigting deed verwachten ! Hiertoe woede het
onder de Israëliten in' Nederland met welwillendheid
ontvangen en niet nut gelezen ! En gelijk de Redactie
ook „ de belijders van andere Gezindheden , dan de Israëlitifche, vriendelijk uitnopdigt , om de rubriek Mengelingen met hunne mededeelingen te verrij ken ," zoo
twijfelen wij ook niet , of de Nederlandfche Christenen
zullen deze onderneming gaarne onderfleunen , en in
deze Jaarboeken geen onbelangrijke Plof tot lectuur vinden.

Eerfte Beginfelen der Plantkunde , door i3. C. v A N
HALL , Iloogleeraar te Groningen. Te Groningen ,
b ij J. Oomkens. 1836. In gr. 8vo. VIII en 120
bl. f 1-25.

D

it zeer beknopte werkje dient tot handleiding bij les fen , die de Iioogl. v A N H A L L aan toehoorders geeft ,
die gerne leden der Groningfche Iloogefchool zijn (Voor
toehoorders zijn , wordt-berigt,l.I)Wkd
niet nader opgegeven. Hoe het zij, liet werkje begint
met eene inleiding , bl. 1-6, waarin het onderwerp der
plantkunde bepaald en eene opgave van Benige boeken
medegedeeld wordt. De inhoud van het werkje zelve is
voorts in vier deelen gefplitst. Het eerfle deel handelt
over de plant in liet algemeen, en maakt den lezer met
de eerfle beginfelen van de phyfiologie en ontleedkunde
der planten bekend. Het tweede deel behelst eene befchouwing der verfchillende werktuigen of organen ,
welke de plant zamenflellen , voeden en vermenigvuldigen. Het derde deel handelt over de rangfchikking der
gewasfen. Het vierde, eindelijk, bevat de kunstfpraak,
voor zoo ver dezelve niet reeds in liet tweede, te gelijk
met de Organoa raphie , behandeld was. Dat dit werkje , bij zoo beperkten omvang , flechts de eerfie beginfelen behelzen kan , is duidelijk , en niets dan .deze belooft
ook de titel. Het moge tot handleiding bij het onder-
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wijs , ook bij de Geneeskundige Scholen in ons Vader
veelvuldig gebruikt worden! Gaarne hadden,, wij-land,
echter de natuurlijke methode wat meer aanbevolen gezien. De bezwaren , daartegen op bl. 89 aangevoerd ,
komen ons niet gewigtig genoeg voor. Dat de natuur
jaarlijks gefladige veranderingen on--lijkerangfch
dergaat, en dat zij nooit volmaakt kan worden, geldt
toch immers evenzeer van elke wetenfchap ? Het flationaire in het wetenfchappelijke is dood; waar leven
is , daar is ook beweging en verandering, en het vol
zal men toch wel nimmer bereiken. Op dezelfde-makte
gronden zou men de fludie der phyfiologie voor den Medicus als bezwaarlijk kunnen aanmerkefl , en voor haar
eene anatome fubtilior in plaats flehen. Het fexuale
ftelfel van L I N N A E u s behoeft daarom ook niets van
deszelfs waarde te verliezen ; maar het is mede niet vrij
van bezwaren, en daarbij is het flechts een ílelfel. Lene
natuurlijke methode leert ons toch in allen gevalle meer
van het plantenrijk , hoezeer zij ook nog altijd onvolkomenheden en leemten heeft.

Beknopte Befchrijving van den IVeldtogt op Java in
1811, door BERNHARD, Hertog van Sakfen-Weimar - Eifen2ch , Lt. Generaal in dienst van Z. M.
den Koning der Nederlanden. Uit het Fransch vertaald door j. C. VA N RIJN E VELD , Ijle Luitenant
bjj de Rijdende Artillerie, enz. Te Dordrecht, bij
J. van Houtrijve, Jr. 1835. In gr. Svo. XX, 186
bl. f 3-60.
Verzameling van oficiële Rapporten, betreffende den
Oorlog op Java in 1825-1830, voorafgegaan door
eenige aanmerkingen en mededeelingen omtrent denzelven , benevens eene Memorie over de uitgifte van
landerijen aan Europeanen, door den Kolonel N AH u s, Ridder, enz. Oud-Refident en Commisfaris aan de Hoven van Soerakarta en Djocjokarta.
BOEKBESCII.
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II Dee/en. Te Deventer, bij M. Ballot, 1835.
In gr. 8vo. FIII, 866 bl. f4 - 80.

V V ij voegen hier twee werken over twee onderfcheidene
oorlogen op onze kostbare bezitting Java bijeen. De
eerfle was kort , maar beflisfend ; hij (telde het eiland in
bezit der Fngelfchen. De tweede was veel langer;
hij duurde vijf jaren, en eindigde met de volkomene
onderwerping des eilands aan de Nederlandfche magt.
De eerstgenoemde is wel door geenen ooggetuige, maar
door eenen der zake volkomen kundigen man, die de
beste bronnen en vele berigten van deelnemers in de gebeurtenisfen gebruikt heeft, te boek gefteld; de tweede
door eenen man, die zelf ambtenaar op Java en deelgenoot in de vroegere handelingen gelijk in den oorlog met
de Vorflen geweest is , en die in dit werk de officiéle Rapporten en mededeelingen uit de Baiaviafche Courant heeft
gebezigd. Beginnen wij met het eerfle.
De Schrijver is een dier Edelen , welke van de pen
gelijk van de kling zich kunnen bedienen ., en welke die
kling nooit anders dan voor regt en deugd, tegen het
gedrogt der Fran Iche militaire wereldheerfchappij , en van
het Belgifche leugenflelfel en volksdespotismus, hebben
gevoerd. Hij befchrijft hier den veldtogt der Engelrchen
ter inneming van Java in 1811 , gebruik makende van
eene Engel/ehe Gefchiedenis van dezelve door T H o R N,
en van de aanmerkingen en ophelderingen van den Generaal-Majoor i NO T Z ER, den Kolonel NA H U YS
en andere Nederlandfche Officieren.
In de inleiding wordt een fcllitterende lof gegeven aan
D A B N D E L S. Wij betuigen ronduit, dien niet van
den menschlievenden Hertog van Saxen-Weimar te hebben verwacht. D A E N D E L S is een groot man, wanneer het doel de middelen heiligt , en een krijgsman den
mensch mag uitfchudden. Ook buitendien vinden wij
het ongepast , eenen man te prijzen, die gewapenderhand,
aan het hoofd van hongerige vreemdelingen , den ouden
en wettigen Regeringsvorm van zijn land komt overhoop
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werpen, hetzelve met eene zee van ellenden overftroomen , en die, eerst een overdreven voorflander der onbepaaldíle Volksregering , naderhand de voeten van eenen
Despoot likt. Wij rekenen dan nog niet eens alle de dood
alle de opgeofferde inlanders op Java.
-vonisfe,
DAENDELS werd door JANSSENS opgevolgd.
Dertien jaren vóór D AEN DELS had Java zich, te
midden der Engel/ehe veroveringen, ílaande gehouden.
Een half jaar na zijn vertrek viel het in handen der Engelfchen. Wij willen dit echter liefst niet aan eerstgemelden Gouverneur-Generaal toefchrijven , hoewel zijn ijzeren fchepter de harten der Javanen geheel van ons ver
althans niet tot hartelijke verdedigers onzer-vremd,n
belangen gef'emd had. Wij merken alleen aan, dat het
te veel van de Javanen en zelfs van de Nederlanders
op Java gevergd was , dat zij zich lijdelijk zouden onderwerpen niet alleen aan , maar zelfs firijden voor
eenen Roover, die, niet tevreden met onze Republiek te
hebben vernietigd, ook zijnen eigen' Broeder, dien hij
tot Koning had aangeíleld, tot den affland dwingt, en
Holland als een veroverd gewest behandelt, hetwelk hij
aan duizend wonden doet bloeden. Welke verpligting
hadden de bewoners van Java , om dezen overweldiger
te dienen ? Het was voor de Nederlanders te Batavia,
even als elders , eene diepe vernedering , den naam van
Franschman te moeten dragen ! Desniettegenílaande hielden
zich verfcheidene onzer krijgslieden op Java — onder welke wij flechts den lateren veroveraar vary Palembang en
bevrediger van Java's binnenlanden , D L it o c K, en den
verdienftelijken ic N 0 T z E R zullen noemen , die zich ook
in den tiendaagfchen veldtogt zoo zeer onderfcheiden
heeft , — flandvastig en getrouw aan de Regering, die het
gebied over hun Vaderland zwaaide , zekerlijk in de hoop,
dat, tegen het' geval eener toekomifige herftelling, de
Kolonie voor het Moederland zou kunnen bewaard blijven. Maar dat de Jayaanfche troepen voor geenen vreemden -- Keizer, die Holland overheerscht. had, wilden
firijden , was zeer natuurlijk ; en daar de Europefche
Aal

380

VAN SAKSEN - WEIMAR

troepen op Java -- eenige Hollanders , die N A P oL E ON van de reeds toebereide flagtbank in Ausland
verfchoond had, om hen in Indië op te offeren — een
niet noemenswaardig getal uitmaakten ; , daar de Frau/ehe
Generaal JuMkL, dien BUoNAPART.E met JANS s E N s had medegezonden , om het bevel over het leger
te voeren, tevens ongefchikt, onbekwaam en lafhartig
was, zoo was de uitflag vooraf te berekenen. Vergeefs
waren dan ook alle de pogingen van den Generaal j A N SS E N S, om de Engelfche magt tegen te houden , die , na
de inneming van dmboïna , Ternate en in 't algemeen
der Molukken , ( nog ten tijde van D A E N D E L s) nu eene
onderneming tegen Java uitrustte. Derzelver Opperhoofd was Lord M I N T o ; maar de ondernemingen
werden beftuurd door den voortreffelijken krijgsman Sir
SAMUEL AUCHMUTY, die den dapperen enbekwamenGILLESPIE en GIB BS onder zich had. DAEND E L s had eene verfchanfle legerplaats te Meester Cor
tusfchen Batavia en Buitenzorg, doen gereed-nelis,
maken , volgens onzen Schrijver te nabij de hoofdflad ;
het ware beter geweest , die te Samarang , of liever
een aantal verfchanfle legerplaatfen op het gebergte te
plaatfen , die , met elkander in gemeenfchap gebragt, den
vijand hadden 'kunnen terughouden en gezamenlijk aanvallen , of door ruiterij hem van de kust affnijden. Nu
landden de Engelfchen te Tjiletjing , rukten over de
Bnjole naar Batavia, namen die half vernielde (althans ge
als vesting geflechte) ftad zonder flag of floot in,-hel
floegen de Franfchen (het bloed kookte ons bij deze
gedurig herhaalde benaming in de aderen !) bij Weltevreden , (alwaar de Franschman j U ME L zelfde bewerker der nederlaag was) en beflormden , op den 26 Augustus , met een' goeden uitílag, onder de leiding van
eenen overlooper, Meester Cornelis. Bijna het geheele
leger (6000 man) werd op eene wilde vlugt gedreven, of door de Engel/den gevangen 'genomen. De
Heer J A N S S E N S bereikte bijkans alleen Buitenzorg,
alwaar hij de vlugtelingen herzamelde. Hij riep vervolgens de troepen der inlandfche Vorllen -- nog 8000
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man — naar Samarang op , alwaar hij ook de vlugtelingen , zoo veel doenlijk, en in zoo ver het overgaan
van Cheribon hen niet in 's vijands hand had doen vallen ,
hereenigde. Terwijl de zeemagt onder den Schout-bijnacht S 'r OP F o it D naar Sourabaya zeilde , om het
door D A E N D E L S gebouwde Lodew jks-Fort te belegeren , deed zich A U c II NI u T Y aan land zetten , verdreef
J A N S S E N S uit Samarang , en , door volflagen gebrek
aan tegeníland der Javanen , ook uit de verflerkte fielling van Oonarang. Te Saretigo had j A N s s E N s geene
foldaten nicer , maar Hechts Officieren. Hij moest zich
dus ter befcheidenheid van Sir s A n1 U E L (lellen, die,
de verlegenheid des Generaals ziende, en tijdverlies
vreezende , weigerde, de onderhandeling aan Lord M I N T a
mede te deelen, maar terfiond eene Capitulatie verlang
de, die de Heer j A N s s E N s dan ook, op de voorgefchrevene bedingen , moest fluiten. Ordertusfchen had de
Schout-bij-nacht S T O P F O R D zijne vaart naar Sourabaya en Fort Lodewijk voortgezet, en deze íterkte
fcheen geduchten tegenftand te zullen bieden , toen zij
zich , ten gevolge der Capitulatie , die geheel • Java omvatte , moest overgeven. De behandeling der gevangene
bezetting van Java , althans der Hollanders, door de
Engelfchen , was voorbeeldig, en wij hebben daaromtrent
van Kolonel N A II U Y s, (in het boven aangekondigde
werk, waarvan wij ftraks zullen fpreken) die zelf een
der gevangenen was , het fchitterende getuigenis , dat het
lot der kr ijgsgevangenen in Bengale , zvat het fanancidle
betreft , veel gelukkiger was, dan dat op Java ; zij
bekwamen maandelijks 600 gulden, en konden van 50
leven! (Zie N A II u IJs 1í1e I). bl. 99.)
Op deze wijze viel het eiland Java, welks bezit den
Nederlanderen weleer zoo veel bloed , zweet en fchatten
gekost had, nadat die Nederlanders Franfchen geworden
waren, of althans dien naam moesten dragen, in zes
weken geheel in handen der Engel/chef?! Het werd er
echter niet te ongelukkiger door. Het ({elfel van vrijen
handel en landbouw der ingezetenen was , hoezeer
--
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overdreven , het beginfel dier welvaart van het eiland ,
dat , op verfchillende wijzen , door de Commisfarist'en
ELOU r en VAN DER ^ CAPELLEN, doorden laatflen
en den Heer VA N DE N BOS c Ii als Gouverneurs -Generaal gewijzigd, Java tot zulk eeile voordeelige bezitting
voor Nederland heeft gemaakt.
Ten flotte worden nog korte berigten der verovering
van Palembang en Djocjokarta in drie dagen (van 17--20 Junij 1812) door dc Engelfchen medegedeeld. Men
vindt er ook eene goede Kaart van Java , alsmede een
aantal Plans, uit het werk dan den Engelschman T H o R N.
De Schrijver heeft met kennis van zaken , als krijgsman,
en niet loffelijke onzijdigheid de voorvallen befchouwd
en verhaald. IIij zwaait aan A U c n ax UT Y en GIL L E &P I E even zoo wel, als aan JANSSENS en DE K O C K,
lof toe , en onthoudt zich daarentegen van een fcherp
oordeel over den armhartigen j u aI L ; hij laat flechts
de daadzaken fpreken. Tegen het einde volgen eenige
krijgskundige opmerkingen over verf'erkte legerplaatfen
ter verdediging van een land ; de Schrijver (een beproefd krijgsman) houdt dezelve voor nuttig, en
geeft zeer belangrijke wenken nopens de verdediging van
Java. Met veel genoegen hebben wij dus dit fluk van
den verdienf'celijken Hertog gelezen ; het vlecht eene
nieuwe loover aan zijne eerkroon. Ook de vertaling
is vrij goed.
De tweede oorlog , over welken het werk van den Heer
N A H U v s handelt, was van eenen geheel anderen aard.
Duurde de eer(le , die geheel Java aan het verfranschte
Nederland ontrukte, flechts eenige-maanden; de tweede, die flechts in eenen op(tand van een gedeelte der inlanders tegen het Nederland/die gezag beflond, was van
volle vijf jaren. De Heer N A H u Y S , niet roeln door
zijne werkzaamheden op Java, als Refident in de Vor
Sumatra bekend , levert hier geen-ftenlad,op
aaneengefchakcld verhaal van dezen oorlog , maar eerst
een Deel bijzonderheden, meerendeejs daartoe, maar toch
ook gedeeltelijk tot de verhuring van landerijen in de

nE VELDTOGT 011 JAVA, ENZ.

383

Vorilenlanden betrekkelijk , en vooral aanmerkingen bevattende op het werk van den Ileer Kolonel D E S T U E It S,
Schoonzoon van den Generaal D E I 0 C K. Wij zouden nogtans wel een weinig meer orde in deze Rukken
gewenscht hebben. Het daarin voorkomende, en gedeeltelijk den Schrijver in perfoon , gedeeltelijk de algemeene
zaken en de Gcfchiedenis der javaanfche Vorflen, ja zelfs
der Engelfchen in Hinciostan betreffende, is fomtijds
van veel belang ; maar deze berigten zijn zoodanig verfpreid , dat liet moeijelijk is , zich een juist geheel daaruit te vormen ; ook wordt daarin door geen Register of
opgave van inhoud te gemoet gekomen. Misfchien zal
dit gemis in het laatfile Deel worden verholpen , en wij
noodigen den Schrijver daartoe dringend uit (liefst tot
beide) ; dit zou de waarde van zijn boek aanmerkelijk
verhoogen. Het is ons dus volfcrekt ondoenlijk, een
uittrekfel uit dit werk te geven. IIet tweede Deel bevat de ofliciéle Rapporten , zoo als die achtervolgens in
de. Bataviafche Couranten geplaatst zijn , maar flechts
van het begin des opílands in Julij 1825 tot het einde
van 1827 , en dus , wat den tijd betreft , omtrent de
helft van den oorlog ; wij hebben derhalve vermoedelijk
nog een Deel daarvan te wachten. Wij zullen dus,
naar aanleiding van het hier medegedeelde, en van het
in de Franfche taal uitgekomene werk 'van den Heer D E
ST UE RS, (hetwelk door onzen Schrijver zwaar gegispt wordt, en waarvan hij de kennis vooronderftelt)
trachten , den lezer Benig denkbeeld van dezen oorlog
te geven.
Men zal het misfchien zonderling vinden , dat , gelijk
wij boven zagen , Djocjok irta door de Engelfchen in
een' zou korten tijd (drie dagen) (*) door een coup ds
main werd veroverd; terwijl een oorlog, ons niet eens
door den Sultan uit het middelpunt zijner magt , maar
door twee gevlugte voogden des jongen Sultans aange(*) Volgens N ea u's (111e D. bl, 131) in veertien da..
gen, naar ook flechts met minder dan vijftienhonderd ivan.
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daan , zoo lang duurde, en zich zoo ver (in het begin
zelfs tot bij Samarang) uitbreidde, van waar achttien
dappere vrijwilligers uittrokken , en twaalf daarvan als
offers voor het Vaderland vielen. Maar wij moeten ook
niet vergeten , dat , in het eerfie geval , R A F F L E S ,
verzeld door den uitnemend vluggen en bekwamen G i i i, E s p I E, den Sultan bij verrasfing voorkwam , eer hij
alles nog tot den oplland gereed had , en daaraan onniiddellijk door de beflorming van het paleis en de gevangenneming des Sultans een einde maakte ; terwijl daarentegen D I P O N E Go R 0, in 1825 , door naar de onbereikbare wildernisfen der binnenlanden te vlugten , aan
Bene verrasfing ontfnapte , en door gedurige verandering
van plaats (terwijl, volgens het Javaan/che karakter,
in hem , in het Opperhoofd , de geheele oorlog zich als
in een middelpunt vereenigde) den opftand zoo lang dreigde te doen worden als zijn leven. Het werd een vol
Guerillàs- oorlog :, want de bergen , kloven en-makte
bosfchen van Java zijn daartoe vooral niet minder ge
dan Spanje , de Ifendée of Calabrië ; en wie, die-fchikt
de moeijelijkheid kent, waarmede tegenwoordig de groote
meerderheid der Spanjaarden tegen de bewoners van
vier der kleinfle Provinciën , maar door het terrein en
kunde in den bergöorlog begunfligd, moet worflelen ,
zal het zoo geheel vreemd vinden , dat cle Nederlanders vijf jaren lang de bewoners der Provinciën Djocjokarta, onderfteund door de Rebellen in Rembang en
op andere punten van Java, moesten beftrijden ? D i P o
N E G O R 0 was voor die opflandelingen niet minder
heilig en dierbaar, dan Don C A R L 0 S voor de Bis caers en Navarrezen , en veel meer dan c A T H E L IN A U Of C H A R E T T E weleer voor de Tlendéërs. Had
een ART O I S, een c 0 N D É of eenig ander Prins van
den bloede zich toen in de hendéc aan liet hoofd gefteld, de opíland had er misfchien zoo lang geduurd als
op Java : want n I P 0 NE G O R O was van vorftelijk
bloed. Nogtans is zekerlijk het uitftekende beleid en
de fnelheid, waarmede de Engelfchen Java innamen,
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en de opflanden te Palembang en Djocjokarta , die ons naderhand zoo veel infpanning, bloed en fchatten gekost hebben,
als in de geboorte fmoorden , onze bewondering en , in een
dergelijk geval , onze navolging waardig. Oilze kundige
Schrijver , hoezeer dikwerf van den Heer D E s T u Ea s ver
zwaait echter den hoogílen lof aan deszelfs Schoon--fcbilend,
vader, den Generaal D E K 0 C i, en diens maatregelen toe.
(Men zie vooral Ifle D. bl. 15k.) Daartoe behooren voornamelijk twee door hem gekozene ílelfels, --- om namelijk den
grond, die anders bijkans even zoo fnel verloren als gewonnen werd, te verzekeren door bentings of ílerkt-en, hetzij
van hout, hetzij van bamboesriet, op de inlandfche wijze
opgeworpen, en die de aanfiagen des vijands goed afweer.
den, terwijl zij aan de vreedzame ingezetenen tegen de muiters
evenzeer befcherming verleenden, als zij het bezit van het aan
terrein verzekerden , — en tevens niet minder op de-gewon
gemoederen der opflandelingen te werken, door hunne hoofden
met zachtheid te winnen , en zelfs , als zij tot onderwerping
kwamen, belooningen uit te reiken. Dit deed men vooral,
nadat de herflelling van den ouden , vroeger door de Engelfchen afgezetten Sultan van Djocjokarta , ten gevolge van
den moord des voogds van den jongen Sultan, niets had gebaat tot bevrediging des lands. Men zou misfchien kunnen
zeggen , dat de belooningen der Hoofden, die zich onderwierpen, te ruim zijn geweest; maar de Ergelfchen hebben
zelfs niet gefchroomd, aan de Pindaries, een ras van roovers , moordenaars en brandflichters , in zoo verre zij tot onderwerping kwamen, geld, land en befcherming te verleenen.
(NAH U Y s , Iile D. bl. 136.) Dus mag men de- onderwerping van den Javaan , wanneer men hoop mag voeden dat
die duurzaam zal zijn, ook wel rijkelijk beloonen, vooral
wanneer zij zoo bekwaam, zoo ondernemend en zoo aanzienlijk van afkomst zijn als de jonge SE N To T, op wiens werk
vlugheid de zaak van D 1 P 0 NE G 0 R 0 grOOte.-zamheidn
lijks ileunde.
Nadat op die wijze, deels door krijgsgeweld en affluiting
der opftandelingen van alle bewoonbare streken , deels door
het aftroonen hunner hoofden van DIPO N E G O R o, deze
zoo goed als verlaten was, (hoe zeer hij meermalen met
leeuwenmoed door den kring, dien men om hem heen befchreef, was doorgebroken, en dus nog menigmaal den Neder/anderen groote fchade had toegebragt) zoo wenschte hij
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eindelijk, bijkans alleen gelaten en als een wild dier gejaagd, tot onderwerping te komen , althans niet de Neder
Regering te onderhandelen, en daardoor tijd te win--landfche
nen. Dit was meermalen gefcüied; maar telkens toonden de
opflandelingen zich daarbij trouweloos , gelijk toen zij den
Kapitein R o O P S vasthielden, dien de IIeer Iv A H U Y S met
list bevrijdde, of wanneer zij„ eenigzins tot verademing gekomen zijnde, buitenfporige eifchen deden , die het werk deden
afbreken. De laatfie onderhandeling, die in 1830 plaats had,
is hier nog niet geboekt; maar wij weten uit het werk van
den Heer DE S T U ER s , (hetwelk op dit punt door den Heer
NAH U Y S niet fchijnt te worden tegengefproken) dat D I P 0
N E G 0 R O, met vrijgeleide van den Overfle C LEE R EN S,
op het Nederlandfche gebied kwam, om de zaak in eenmond
af te doen. Men kon het niet eens worden; de ei -gefprk
waren te hoog, ja belagchelijk;-fchenvadopilg
maar men kon de verzoeking niet wederftaan, den bewerker
aller rampen van Java, dien men nu eenmaal in zijne magt
had, daarin te houden , en , onder voorwendfel , dat hij ,
tegen de overeenkomst, zijn gevolg vermeerderd had, (hetwelk toch ontwapend geworden was) hem gevankelijk naar
Batavia en van daar verder te zenden. Wij twijfelen echter
zeer, of deze flap, die zekerlijk voor de welvaart en rust
van Java allerheilzaamst was en de rijkfle vruchten gedragen
heeft, voor de regtbank der goede trouw en der zedelijkheid
wel zou kunnen verdedigd worden.
Na het einde des oorlogs werden de beste maatregelen ge.
nomen, om de rust te verzekeren. Hiervan hebben wij ruime
berigten in het eeríle Deel van den Heer N A H U Y S. Voor
de geweldige kosten, en het groote verlies aan manfchappen , die in deze vijf jaren, deels in gevechten, deels in
de hospitalen, (wet lijders en flervenden opgepropt, volgens
N A H U Y s, bi. 183) bezweken waren , had onze Regering
regt, eene behoorlijke fchavergoeding te eifchen. Dus werden de Provinciën Bagaleen, Banjoemaas, Kadirie en Madion
bij verdrag aan de Nederlandfche Regering afgeftaan, met
eene bevolking van meer dan een millioen inwoners ; maar
het Hof van Soerakarta , hetwelk niet dadelijk aan den opftand had deel genomen , bleef Hechts van het bejluur over
de afgeltane Provinciën veritoken, doch behield de inkom.
ften. (Iets dergelijks lezen wij niet van Djocjokarta.) Hierdoor is de magt des Keizers en des Sultans van Java, om
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ons te benadeelen, voor altijd gebroken, en vele duizende
Javanen zijn uit een hard en grillig despotismus onder het Rijk
van orde en wetten gePLeld. Doch daar de verdeeling dier
beide Rijken zoo allerzonderlingst was , dat de wederzijdfche
Provinciën in en door elkander lagen, even als zwarte en
witte boonen uit een' gefchudden zak, die men op den grond
werpt, (N A r1 u Y s, Ifle D. bi. 205.) zoo was het een
tweede, hoogst nuttigwerk van denHeer VAN DEN BOSCH,
hierin eene vaste grensfcheiding te bepalen, die aan de tal
onvermijdelijke botfrngen der beide Hoven , uit die ou--loze
de gebrekkige grensbepaling geboren, een einde moest maken.
Te Klatten werd dit werk, door bemiddeling der Nederland[ehe Regering, (die daardoor nieuwen invloed op de Vor
bekwam) tot fland gebragt. In beide die belangrijke-flen
maatregelen was de Schrijver, Kolonel N A H U Y s, een der
Nederland/the Afgevaardigden, en deelt alle de daartoe be=
hoorende flukken in derzelver geheel mede. Eene derde
groote weldaad van tien nieuwen Gouverneur-Generaal was
de affchaffrng der 'zoogenaamde tolpoorten , of plaatfen voor
accijnfen, binnenslands, waardoor de inlanders onbedenkelijk
gekneveld werden, zoodat de C,4inefche tollenaars niet minder
gehaat waren, dan weleer dat volk bij de .Toden, of de Douaniers bij ons ten tijde der Franfche overheerfching. Er
waren van die tolpoorten niet minder dan driehonderdvijftig.
Men kan denken, hoe landbouw en handel daardoor belemmerd werden 1 Zoo was ook, nog flechts weinige jaren geleden, Duitschland, dat groote land, ter prooije aan de tol
van een onnoemelijk getal groote en kleine Vorflen.-porten
Wat nu hier de met zoo vele moeite tot fland gebragte
Duitfche Tolvereeniging heeft gedaan, dat heeft Java te
danken aan één befluit van den edelen VAN DEN B OS CH
Alle tolpoorten in de gezamenlijke Vorflenlanden zijn en blijven zonder uitzondering afgefchaft. Op deze wijze heeft die
uitmuntende Bewindhebber den bloei en de welvaart van Java
voorbereid, waarin hij zich nog gedurende zijn Beftuur mogt
verheugen, en die thans zulke fchoone en rijke vruchten .
voor het Vaderland draagt!
Nog één punt is er in de Gedenkfchriften van den Heer
N A H U Y s, (tot deze klasfe van gefchriften behoort althans
het eerfte Deel) dat, als behandeling van een gefchilftuk,
voor onze Oosterfiche huishouding van belang is. Het is de
vraag wegens de nuttigheid of fchadelijkheid der uitgifte van
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landerijen in de lavaanfche Vorfi'enlanden, in huur, aan Europefche volkplanters. Wij hebben in ons Tijdfchrift meermalen
gelegenheid gehad, dit verfchil te behandelen. Men weet,
dat de Gouverneur- Generaal v A N D E R CA P EL LE N deze
uitgiften verboden, en de reeds gedane vernietigd heeft. De
Heer N A H u Y s flaat geheel op de zijde van de voorflanders
der verhuring; en wij ontkennen niet, dat zijne gronden ons
onwederlegbaar voorkomen. Onder anderen is het van belang, dat, door zulk eene verhuring, er eene klasfe van gevestigde Europeanen op Java ontilaat, die met gehuurde Javaanfche werklieden de verbeteringen in den landbouw kunnen
in werking brengen, geprikkeld door de krachtige drangreden
van het eigenbelang; van den anderen kant echter zou het
gevaarlijk kunnen worden, indien vele vreemdelingen, b. v.
Engelfchen, door zware kapitalen, landeigeraars op Java
wierden , in het geval van eenen oorlog met die Mogendheid,
welke wij vrij wat meer, dan de thans onfchadelijke Vorflen
van Java, hebben te vreezen. Doch dit is een verwijderd ge.
vaar, waartegen, wij bekennen het, de Schrijver van dit
werk zoo vele voordeelen in de fchaal heeft gelegd, dat wij
de intrekking van het verbod in 1827 voor zeer ílaatkundig
en heilzaam houden. — Druk en papier, ook van dit werk,
zijn zeer goed.
Neérlands Heldendaden te Land, van de vroeg fle tijden af,
door J. a 0 S S C H A , Hoogleeraar aan de Militaire 4kademie te Breda. YIIde tot XIIIde 4/levering. Tc Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1833-1835. In gr. 8vo. Bij
Inteek. f 3 .55.

Met deze Afleveringen voltooide de 1-Ioogleeraar nos SCH A
het eeríle Deel van zijn belangrijk werk, hetwelk wij reeds
vroeger (1832. bi. 634. en 1833. bl. 355.) onzen Lezeren
hebben aangeprezen. Het aangekondigde gedeelte betreft de
jaren 1572 tot 1648, en bevat dus bijna het geheele tijdperk
van den zoogenoemden tachtigjarigen oorlog; eene rijke,
misfchien te rijke, flof, om in zulk een, betrekkelijk klein,
beflek van 300 bladzijden (196-496) behandeld te worden.
Echter heeft de Schrijver zich, naar het oordeel van Rec.,
in de meeste opzigten op eene waarlijk uitmuntende wijze
van zijne taak gekweten. Zoo is b. v, in de VIlde en V11111e
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Afleveringen het beleg van Haarlens ('t welk dan ook eene
wezenlijke belegering, naar alle de regels der toenmalige
kunst van aanvallen, was) uitvoerig en fraai voorgelteld,
en toegelicht met vele belangrijke opmerkingen betrekkelijk
de vroegere krijgskunde. — Zeer kort, en te regt, is daarentegen het beleg van Leyden behandeld. Dit toch was meer
eene blokkade; en hoezeer de onbezweken moed, waarmede
de Burgerij hbngersnood en pest trotfeerde , lof en dankbaarheid verdient, is echter, met uitzondering van het ontzet
door de Zeelieden, dit beleg, als oorlogsfeit, minder belangrijk. — Breeder is dan ook de Schrijver over de roemrijke
verdediging van Steenwik door v A N D E N C o R N P U T, (bi.
263 en volg.) alwaar ook eene zeer belangrijke aanteekening
over den Telegraaf, en de vroegtie fporen daarvan hier te
lande, voorkomt. — De IXde, Xde en XIde Afleveringen zijn
geheel aan de wapenfeiten ten tijde van Prins MA VR IT S
gewijd. Hier is alles, hoe beknopt dan ook, op eene voortreffelijke en leerrijke wijze bearbeid. Wij beroepen ons op
de voorftelling van het beleg van Geertruidenberg (1593),
't welk, om de reuzenwerken, door den belegeraar voor
die tad aangelegd , den naam verkreeg van het Romeinfche
beleg; op de zeer uitvoerige befchrijving van den flag bij
Nieuwpoort (bi. 340 en volg.), en bijzonder op het, zoo
hoogst merkwaardig, driejarig beleg van Ostende. - De krijgs.
bedrijven ten tijde van F R ED E R I K H E N D R I K vinden hunne plaats in de XIIde en XIIIde Afleveringen. Zeer breedvoerig en volledig behandelt de Schrijver de niet minder
merkwaardige belegering van 's Hertogenbosch in 1629, 't welk
wij mede onder de fraaifie gedeelten van dit werk rangfchik_
ken. Daarentegen verwonderde het ons , dat het overige ge.
deelte der krijgskundige loopbaan van dezen Vorst zoo bui
beknopt, of liever, om der waarheid hulde te-tengwo
doen, zoo onvolledig, is behandeld. Vijftien of zestienveld
F R ED E RIF. H END RI K, waaronder de merk--togenva
waardige belegeringen en veroveringen van Maastricht, Rijnberk, Schenkenfchans, Breda, het Huis te Gennep, Sas van
Gend en Hulst, konden toch op een twintig bladzijden
(bi. I75—t96), die er aan toegewijd. zijn, met geene mo.
gelijkheid eenigermate naar waarde opgegeven worden. Wij
erkennen, dat de Schrijver (bi. 477) zich deze beknoptheid,
uit hoofde zijner vroegere uitvoerigheid , als tot eenen pligt
releent, en laten dit ook gaarne tot zekere mate gelden;
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maar dit neemt niet weg, dat de middelweg ware te bewandelen geweest, en dat aan een zoo fchitterend tijdvak voor
onzen Heldenroem te Lande toch wel een paar vellen druks
meer uitmuntend waren belteed geweest.
Met de XIIIde Aflevering ontvangt men eenen welge.
graveerden Titel met Vignet voor het eerfle Deel , de Opdragt aan den Prins van Oranje , en het Voorberigt van den
Schrijver. Uit dit laatfle vernemen wij , dat de Hoogleeraar
op het denkbeeld tot dit werk gekomen is door dat, hetwelk In den jare 1783, onder den titel van Neërlands Heldendaden ter Zee, bij wekelijks uitkomende bladen, ver
Hij wil echter tevens dit werk dienstbaar maken-fehnis.
tot het aanbrengen van bouwsloffen ter opheldering van het
(te lang verwaarloosde) krijgskundige gedeelte onzer Vaderlandfche Historie, zonder zich echter voor te flehen, om
bepaaldelijk eene volledige Krijgsgefchiedenis van ons Vaderland te leveren. Dit eeríte boekdeel zal door een tweede, mede bij Afleveringen in het licht te geven, en de oorlogen tegen Frankrijk gevoerd behelzende, worden gevolgd;
terwijl een derde de gebeurtenisfen van onzen leeftijd en de
krijgsbedrijven der Nederlanderen in andere werelddeelen be.
vatten zal, en het werk met verbeteringen, bijvoegfels en
een' bladwijzer zal befloten worden.
Wij wenfchen den kundigen Schrijver aanhoudenden lust
toe, om dit zoo uitmuntend begonnen werk, waardoorvoorzeker eene belangrijke gaping in het geheel onzer Vaderland
zal aangevuld worden , op eene even lof--feh'Gcidns
felijke wijze te voltooijen.

Zeemans- le yen, of Reizen en Lotgevallen van den Luitenant
der Marine w. B ow E R S. Uit het Fngelsch , door G. H.
N A GE L. Te ilinjierdain, bàj Gebr. Diederichs. 1835. In
gr. 8vo. 378 bi. f 3. 60.

D

e Vertaler heeft met de overbrenging van dit product der
Engelfche pers het Nederlandfche publiek geen ondienst ge.
daan, in zoo verre daardoor de kennis van den handel op
de nieuwe Gemeenebesten van Zuid-Amerika bevorderd wordt.
De zeden, leefwijze en gedragingen dier jonge Republikeinen
ver£ehijnen daar in het ware licht, zoo men voor dat woord
niet liever duisternis wil lezen. Indien wij door den koop-
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handel ons betlaan moesten vinden, zouden wij het althans
bij die ruwe en door bijgeloof verbasterde Vrijheidszonen
niet zoeken, en de menigvuldige teleurilellingen van den
Schrijver ons een waarfchuwend baken zijn. Zoo ooit, dan
bevestigt het leven van dezen Engelschman de bekende
fpreuk, dat de mensch zijn eigen lot maakt: de meeste zijner
rampen heeft hij aan zichzelven te wijten. Hij is een avonturier, wien de fortuin zeldzaam beguníligt, en die van hare
gaven geen gepast gebruik weet te maken. Zijne lotgevallen
en omzwervingen,. die zonderling genoeg zijn, kunnen den
aankomenden zeeman leeren, hoe hij zijn geluk niet moet
beproeven ; en het verwondert ons geenszins , dat de Schrijver op zijne gevorderde jaren, (hij zal thans ruim vijftig
zijn) even als Sifyphus, aan den voer van den berg zijns
geluks flaat, met den teruggerolden last nevens zich, welken
hij gedurende zijn geheele leven naar boven wentelde. 't Zij
zoo, dat de fortuin den floutmoedigen begunítigt ; maar den
roekeloozen bedriegt zij , en hare lachjes lokken hem in den
afgrond. Wij onderfchrijven dus, in zeker opzigt, het eerfte
deel van de fpreuk , waarmede de Schrijver zijn werk befluit,
dat her flervelingen niet gegeven is, het geluk te gebieden;
maar ontkennen, dat hij het zou verdiend hebben. Er is met
dat al uit dit boek veel te leeren, offchoon de flijl niet uit.
lokkend is , en alzoo kunnen wij er de behoedzame lezing
wel van aanbevelen. — Een bevallig vignet iirekt het werk
tot fieraad.

Vruchten, ingezameld door de aloude Rederijkkamer de Wijn
onder de zinfpreuk : Liefde boven al, te-gardnke,
Haarlem. Ilde Deel. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1836.
In gr. 8vo. 220 bi. f 2-75.
vVij hebben over den aard , de llrekking en de verdienflen
van het eerfle deel dezer Vruchten ons oordeel gezegd. De
verfchijning van een tweede deel toont, dat de verfchillende
ons onbekende Schrijvers genoegzame aanmoediging gevonden
hebben, om hun werk voort te zetten. De inhoud van dit
fluk bellaat uit twee gedeelten , Proza en Poëzij. Eene Redevoering over de verdienflen van r ii I i, i p s V A N MA RN! x
VAN ST. A L D E G O N D E , Levensfchets van Mr. GER RIT
WILLEM VAN OOSTEN DE BRUYN, Iets over hetLeven
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en de Werken van BYRON, Iets over F'AMIANUS STRAIets over den invloed der Natuur,, welke 0 s S IA N
omringde, op zijne beelden en vergelijkingen, — maken het
Proza-gedeelte uit. Onder de rubriek van Poëzij vindt men
De Dichter, Aan PIETER LEONARD VAN DE RASTER.
LE, Aan de Nagedachtenis van den Kunstfchilder WIJB RAND
HE ND R I K s, Hasfan, of de zegen komt van boven, Het
Droomen.
Naar ons oordeel zal ook dit werk van de Haarlemmer
Rederijkers aan menigen lezer een nuttig en aangenaam uur
van verpoozing kunnen verfchaffen. Iets geheel nieuws is
de Levensfchets van VAN OOSTEN DE B R U Y N: de voor
hoedanigheden van den Haarlemfchen Gefchied--treflijk
fchrijver,worden in een helder daglicht gefield, en menig onuitgegeven fluk medegedeeld ; zoodat wij dit opflel eene belangrijke bijdrage tot onze Letterkundige Historie mogen noe.
men. Men heeft vergeten eene drukfout, margina in margines,
te veranderen. Mindere aanfpraak op nieuwheid maken de
overige optellen. Men zal ze echter niet zonder genoegen
lezen. Wij zouden gemakkelijk eenige aanmerkingen, zoo
wel op de prozáïfche als op de poëtifche voortbrengfelen
der Rederijkkamer, kunnen maken , gelijk het eenen Recenfent, zelfs bij de voortreffelijkfte lettervruchten, nooit aan
aanmerkingen kan ontbreken, indien hij dezelve zoeken wil.
Voor het tegenwoordige vergenoegen wij ons met dit een
verflag, en moedigen de Schrijvers aan, om onbe--voudige
kende bijzonderheden over beroemde Haarlemmers op te fporen. Het kan in eene stad , welke altijd door de beoefening
van kunften en wetenfchappen zoo zeer heeft uitgeblonken,
noch aan voorwerpen noch aan hulpmiddelen te dien einde
ontbreken.
D A,

De Rijn, in Afbeeldingen en Tafereelen gefchetst. 1)7e en 2de
Aflevering. f7.:
Zwitferland en de Alpen van Savoije , in Afbeeldingen en Ta
N. G. V A N K A M P E N.-ferlngchts.Bevdor

Ile Elflevering. f 1-60.
Bijbelfc.he Landfc/rnppen, in Afbeeldingen, enz. Met bij-
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genoegde Tafereelen door :i e, ^; DES AM o It I E VAN DER
H O E V E N . 1ße ilievering. f 1- 60.

.rillen te 4mflerdarn, bij G. J. A. Beijerinck.

D

e prachtwerken, welke wij hier aankondigen , behooren
flechts voor een gedeelte aan ons Vaderland. Nederlandsch

vernuft, Nederlandfche kunst en arbeid hebben aan het voor naamfle , aan de prenten zelve, geen deel; het zijn voort brengfelen der teekenpen, graveernaald en drukpers van vreemdelingen; zelfs de Nederlandfche titels zijn, zoo wij wèl
zien, buitenslands gegraveerd. Wat ons hier aangeboden
wordt, bef aat in afdrukken van zeer fraaije, door Engelfche
kunttenaars vervaardigde , ftaalplaten , die reeds aan Engeland
en het geheele Vasteland duizende exemplaren hebben gele
doel van ons Tijdfchrift ook mede,-verd.Albagtnuh
om de kunstwaarde van zulke prentwerken te beoordeelen ,
waartoe wij anders wel lust zouden gevoelen, zoo zouden
wij toch aarzelen , in dit onderzoek te treden, omdat het
hier alleen de verdiende van vreemden geldt. Intusfchen
kunnen wij niet nalaten ons leedwezen te betuigen, dat,
vooral bij den zeer verachterden, doch thans weder eenigzins vooruitgaanden Raat der vaderlandfche graveerkunst,
die nog gedurig zoo zeer aanmoediging behoeft, voortbreng felen der graveerílift van buitenlanders langs allerlei wegen ,
door de bekende Magazijnen, en ook door de bovenftaande
werken, onder ons worden ingevoerd en verfpreid, waaraan
geen vaderlandfche kunftenaar of werkman deel heeft, en
waarvan niemand in ons land eenig voordeel trekt, dan de,
enkel hun gewin beoogende, uitgevers alleen. Ook deze ondernemingen fchijnen ons tot die veelvuldige fpeculatiën van
onze dagen te behooren , waarbij men met niets anders te
rade gaat , dan met eigen voordeel, De redenen althans ,
waarmede dezelve in de profpectusfen omkleed zijn, hebben
ons ten eenemale onbevredigd gelaten.
De uitgever heeft, ter bevordering van den goeden uitslag
zijner ondernemingen , de hulp ingeroepen van twee vader
Geleerden van naam , van de Hoogleeraren VA r^-landfche
HAMPEN en VAN DER HOEVEN, alsmede van een' derden
ongenoemden , naar het gerucht wil , niet onbekenden vader
Schrijver; en hij is zoo gelukkig geweest, dezelve-landfche
te verkrijgen. Deze drie Schrijvers hebben de hun opgedraBb
BOEHBESCH. 1836. No. 9.
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gene taak, de befchrijving der afgebeelde land.fchappen, gelijk
te verwachten was , uitnemend volvoerd. In hoe verre deze
befchrijvingen met den oorfpronkelijken tekst overeenkomen,
kunnen wij niet beoordeelen, daar wij niet in de gelegenheid
zijn , denzelven te raadplegen. H:et komt ons voor, dat Prof.
VA N ti A nT P E N zich het loffeliïk doel voorfielt , om van de
geheele prentverzameling over Zwitferland een op zichzelf
ítaand geheel te maken; weshalve hij ook de volgreeks der
afzonderlijke befchrijvingen opent met eene fraaije Inleiding
over het merkwaardige van dat land in onderfcheidene opzigten. Wij hebben die befchrijvingen, zoo als ook die van
den Hoogleeraar v A N D E R Ii o i; v EN en van den ongenoemde, doorgaans niet genoegen gelezen. Ten aanzien van
Zwicferland hebben de hier en daar zich voordoende blijken ,
dat eigene aanfchouwing geen deel mogt hebben aan de befchrijving der grootfche en bevallige natuurtooneelen, ons
het gemis daarvan doen betreuren : het beroep op de reizigers toch , die verzekeren , dat alles inderdaad zoo grootsch
en fchoon is, kan, naar ons gevoel, daartegen geenszins
opwegen. Hetzelfde geldt ook omtrent de befchrijvingen van
het Heilige Land , door Prof. V A N DE R x 0E v E N vervaardigd. Dit gemis wordt hier vervangen, fchoon niet vergoed ,
door eenige uitweidingen over de belangrijke gebeurtenisfen ,
die, naar luid der gewijde gefchiedenis, in de afgebeelde oor
zijn voorgevallen, zoo als van de verwoesting van So--den
dom, van den gang van Jezus over de beke Kedron naar
Gethfemané, enz.,
Hoe wij over deze ondernemingen , vooral in betrekking
tot vaderlandfche kunst , denken , behoeven tvij , na liet boventlaande , niet ce verklaren.

Bijbelfche Tiafereelen izi houtfnedd Platen. In 12 Afleveringen,
op velin papier. Te Zutphen, bz W. J. Thieme. 1835.
8vo. f0 -:
,

Hoezeer het boven door ons gezegde ook op deze onder
blijft, zoo heeft dezelve echter-nemigvatopsfn
een bijzonder doel, firaks, met de woorden des Uitgevers,
nader te vermelden. Om dit doel zoo wel, als omdat de
Iloutfneêkunst bij ons thans zoo goed als niet beoefend
wordt, en wij daarin nier, als in de Graveerkunst, eenigermate niet deii vreemdeling mogen wed': veren , ja zelfs
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met enkele vereerende uitzonderingen, geene dragelijke
proeven kunnen leveren , hechten wij ons zegel aan het na
Uitgevers, hetwelk wij nagenoeg naar-volgendbrits
waarheid hebben gevonden; hartelijk intusfchen weufchende,
dat de befchouwing dezer Plaatjes den weinigen beoefenaars
van dit kunstvak tot prikkel verftrekke, om zich te beijve.
ren, den Engelschman ook hierin op zijde te fireven, opdat
wij eenmaal vaderlandfche boekwerken met vaderlandfche
teeken- en prentkunst mogen zien prijken! En nu voere,
ten befluite dezer aankondiging, de Uitgever het woord:
„ De behoefte (zoo fpreekt hij) aan eenen Prentbijbel [voor
„ de Jeugd] , voldoende aan de tegenwoordige vorderingen
van Teeken- en Graveerkunst [in hout], werd federt lang
„ algemeen erkend, en bragt den Uitgever op het denkbeeld,
om de onderhavige Bijbelfche Tafereelen Nederland aan te
bieden, als bevattende meesterftukken in zoogenaamde
lioutfneê, die, wat vinding en uitvoering betreft, niets
[weinig] te wenfchen overlaten. — De jeugd zal in de„ zen Prentbijbel [meerendeels] geene onbevattelijke zinne
beeldige voorftellingen behandeld , maar de gefchiedkun.-„
„ dige daadzaken, naar Oosterfche leefwijze, kleederdragt
„ en bouwkunst gefchetst, zigtbaar verklaard zien. — Deze
„ Prentbijbel moet vooral den bezitters van den Bijbed voor
„ de .Teugd door Prof. V A N D E R P AL M, of van dien door
„ s en M r n, hoogst welkom zijn, doch is tevens zoodanig
ingerigt, dat hij bij eiken Bijbel in 8vo, of ook kleiner
formaat, kan worden gebonden." Met deze XTI Afleve.
ringen, ieder van 8 Plaatjes , is het Oude Verbond compleet.
Die voor het Nieuwe worden door den Uitgever beloofd ,
van welker verfchijning wij desgelijks, met een kort woord,
onze Lezers hopen te verwittigen.

De laatfle dagen van eenen Wijsgeer,, door Sir is u in p n R Y
D A V Y, Baronet. Naar de derde Engel/the uitgaaf. Te
Leeuwarden, bij G. T. N. Suringer. 1836. In gr. 8vo.
335 bl. f 3- 60.
• v aarfchijnlijk zal een deel onzer landgenooten met het
oorfpronkelijke werk, welks vertaling wij hier aankondigen,
reeds bekend zijn. Het laatfie gefchrift van den beroemden
Scheikundige, door hem in Italië opgefteld , van meer godsBb 2
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dienflig-wijsgeerigen dan ftreng wetenfchappelijken aard, trok
de opmerkzaamheid van het befchaafd en letterkundig Europa,
en verdiende ook in een Nederlandsch kleed te verfchijnen.
De werkzame AL E X A N DE R, te Utrecht, heeft deze taak
op zich genomen , en zijne landgenooten door eene keurige
vertaling en bijgevoegde aanteekeningen op nieuw verpligt.
Te regt zegt hij in het Voorberigt: „ De perfonen, in het
werk voorkomende, hebben het doel, om belangrijke waarheden op eene nuttige en bevallige wijze mede te deelen; de
gevoelens, door hen aan den dag gelegd, de medegedeelde
leeringen zijn de aandacht waardig van elk • die naar het
fchoone, het goede, het ware ftreeft." Wij onderfchrijven
gaarne deze getuigenis, en zullen , ten dienfle onzer lezeren, die het oorfpronkelijke niet kennen, met de noodige beknoptheid, den geest, welke in dit hoogstbelarigrijk werk
heerscht, doen kennen.
In zes Afdeelingen , die echter in dadelijk verband tot elkander ftaan, zijn deze laatfte gedachten van den verdienflelijken Brit gefplitst. De eerfle draagt ten opfchrift : Het
Gezigt (the Vifion). Anzbrofio en Onuphrio zijn daar de fpre.
kers. Het reusachtige Colosfeum geeft hun eene ongezochte
aanleiding, om over de vergankelijkheid, over den invloed
des Christendoms op de befchaving hunne verfchillende gevoelens bloot te leggen; terwijl de derde aanwezige, (de
Schrijver zelf) als zwijgend , in krachtige en beeldrijke taal ,
hunne gefprekken mededeelt. Weldra verlaten hem de twee
vrienden; hij blijft alleen, te midden der eerwaardige bouwvallen , en wordt aldaar met een Gezigt verwaardigd , waarin
de - ontwikkeling des menfchelijken geflachts , op eene geheel
dichterlijke , Route en verhevene wijze , wordt voorgefteld.
Tooneelen aan tooneelen ontplooijen zich voor zijn oog; met
poëtifchen gloed als bezield , biedt hij ons de rijkoe wijsgee
rige denkbeelden aan , tot dat des Schrijvers Genius hem bo.
ven de zigtbare hoffelijke wereld verheft; hij bewandelt de
ruimten der fchepping: wereld- en kometenftelfels, met derzelver bewoners, flaan voor zijnen geest. Het was ons hier,
alsof wij eenen Britfchen J E A N P A U L hoorden, die zelfs
de hooglle vlugt van zijn genie door wetenfchappelijken ernst
beteugelt. Men Leze en oordeele!
Her tweede Hoofduluk draagt ten opfchrift : Onderzoek
aangaande het Gezigt in het Colosfeum. Het zijn wederom
Ambrofio en Onuphrio, die op den top van den Vefui ius el-
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kander ontmoeten; maar nu wordt ook de anders zwijgende
Schrijver, Philaleti es , in het gefprek gewikkeld. De dich
denkbeelden, in het voorgaande Hoofd.-terlijkwsg
deel, onder den vorm van het Gezigt, voorgefteld, worden
hier veelzijdig befchouwd, ontwikkeld, getoetst. Ambrofio,
de bedachtzame, ilreng godsdienilige, — Onuphrio, de ongeloovige wijsgeer, — Philalethes, de gevoelige en geloo.
vige, (door Onup'zrio den „droomes- droomer" genoemd) laten zich over de gewigtigile belangen der menschheid onbewitnpeld uit. De Godsdienst van ja z us, het Bij- en Ongeloof der Heidenen worden in dadelijke tegenhelling gebragt;
en wij weten inderdaad niet , wat hier meer aan te bevelen
is: de echt Christelijke geest van den Schrijver, de grondigheid zijner wetenfchappelijke onderzoekingen, of de zeldzame kunst, waarmede de drie fprekers hunne gedachten
zamenvlechten, waardoor al het gedwongene eener wijsgeerige zamenfpraak geheel wordt weggenomen.
In het derde Hoofddeel, De Onbekende getiteld, neemt
het gefprek eene meer natuurkundige wending. De voor
ontmoeten eenen belangwekkenden onbekende-gandefprks
in het binnen(le van den Tempel van NE P T U N US, die, op
eene even duidelijke als bevallige wijze, zijn geologisch
flelfel ontwikkelt. De hefchaafde Nederlander, al is hij
ook flechts met eene oppervlakkige kennis der Geologie uit
zal hier eenen rijken fchat vinden, bovenal wanneer-gerust,
hij bedenkt , dat een der beroemdite Scheikundigen onzer
eeuw aldaar de flotfom zijner navorfchingen blootlegt.
De vierde Afdeeling is genoemd: De Proteus, of Onfierfe.
lijkheid. Wij ontmoeten den geheim2innigen vreemdeling
weder. Een noodlottig toeval, waardoor de Schrijver bij
omgekomen, brengt hein in naanwere aanraking met-kansw
den onbekende; en hunne natuurkundige navorfchingen over
zekere merkwaardige dierenfoort, de Proteus anguinus, leidt
tot een Loogst leerzaam gefprek, waarin over het levensbeginfel en deszelfs wijziging en voortduring , met fcheikundige
toelichting en wijsgeerige naauwkeurigheid, wordt gehan.
deld; terwijl het einde van dit gefprek, in den toon der warme godsvrucht gefield, ons voor den Christen-wijze, aan
den rand zijns grafs ílaande, de diepte achting inboezemt.
In eenen meer zuiver wetenfchappelijken geest is het vijfde Hoofddeel, De Scheikundige, vervaardigd. Het is eene
doorgaande, met gloed en kracht gefchrevene, apologie der
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Scheikunde, waarin dezelve, naar hare waarde, tot de wetenfchap der wetenfchappen wordt verheven, en haar alzijdige invloed op eene overtuigende wijze voorgelleld, zonder
echter van de kennis des lezers meer te vorderen, dan men
billijk verwachten kan. Wij gelooven niet, dat de Schei
ooit zoo krachtig en welfprekend verdedigd is , als-kunde
haren voedilerzoon , die der moeder zelve zoo veel
door
hier
luister bijzette.
De laatfle Afdeeling voert ten opfehrift: Pola, of de Tijd.
Wij moeten ook hier zeggen: het einde kroont het werk;
het is daar, dat de onbekende den Tijd uit een natuurkundig
oogpunt befchouwt. Verandering, ontwikkeling, vereeniging, oplosfing der :loffen worden ons in derzelver wijzigin_
gen voorgefield , de wetten der fchepping en die der ver
verband gebragt , en alles befloten met een' vro_-woesting
men blik op de Sterrekunde, deze tolk van Gods grootheid.
Houdt men nu in het oog, dat, buiten dezen rijkdom van
wetenfchap en natuurkennis, in dit uitmuntend werk kwistig
ten toon gefpreid, buiten den Christelijken zin, die daar
heerschc, hetzelve doorvlochten is met treffende, fchilderachtige natuurbefchrijvingen , eenen TH OM P S O N waardig,
dan is het wel niet te verwonderen, dat deze laatjle dagen
van eenen Wijsgeer door ons befchaafd werelddeel met vreugde en dankbaarheid zijn aangenomen, en tevens te verwachten, dat dezelve ook in ons Vaderland, te midden van zoo
vele weinig beduidende gefchriften , in derzelver waarde zullen erkend worden. Wij kunnen ons niet bedwingen , ten
bewijze van des Schrijvers en ook van des hertalers bekwaamheid, eene kleine proeve hier mede ce deelen; — de
befchrijving van 's menfchen weiland in den fiaat der befchaving, in tegenílelling van dien der wildheid, (bi. 270:)
„ Hoe verfchillend hiervan (van den float der onbefchaafd„ beid) is de mensch in zijnen hoogalen ílaat van befcha„ ving ! Elk gedeelte van zijn ligchaam is bedekt met de
„ voortbrengfels van fchei- en werktuigkundige kunílen , die
„ niet Hechts nuttig zijn , om hem voor de gure jaargetijden
„ te befchermen , maar die ook in hunne vormen fchoon„ held en afwisfeling vereenigen; — hij fchept uit het flof
„ der aarde onder zijne voeten werktuigen tot nut en ver
Tering; — hij haalt metalen uit het ruwe oer, en geeft-„
„ aan dezelve honderd vcrfchillende gedaanten tot duizende
„ verfehillende einden ; — hij kiest en veredelt de voort-
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„ brengfels uit het plantenrijk, met welke hij de aarde be„ dekt ; — hij bedwingt niet alleen de wildfle , vluguie en
„ fterkile bewoners der bosfchen , der bergen en der lucht ,
maar tent dezelve tot makke huisdieren ; — hij gebiedt
den wind, hem naar elk gedeelte van den onmetelijken
„ Oceaan te voeren; — hij dwingt de elementen, de lucht
„ en het water, ja zelfs het vuur,, om voor hein , als 't ware, te werken;
hij weet ítoffen zoodasig te vereeni„ gen , in eene beperkte ruimte, dat zij als de blikrem wer
krachten zoo te rigten, dat zij op aanmer--„ken,har
„ kelijke afßanden vernielend treffen ; — hij fplijt rotfen ,
„ verzet bergen , en leidt het water uit de dalen naar de
„ hoogten ; — hij geeft duurzaamheid aan de gedachten ,
„ door onvergankelijke letters, en onflerfelijkheid aan de ver„ rigtingen van het genie, dezelve aanbiedende als het alge„ meene eigendom van alle ontwakende geesten ; — in één
„ woord , hij wordt een getrouw beeld der Goddelijke wijs
daar hij, door den invloed der befchaving, den adem-„heid,
„ des levens ontvangt en weder anderen inblaast."
-m

Tijdkorting van een oud man, gedurende zijn verblijf in het
Hertogdom Nasfau. Naar den derden Druk uit het Engelsch. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1835. In gr.
8vo. 264 bl. f 2-50.
Toen wij dit boek eerst openfloegen , dachten wij aan
waarfchijnlijk door den man op den titel, die,
in zijnen mantel, met den ílaf in de hand en het korte pijpje
in den mond, op den aardbol, te midden van eene menigte
manen en maantjes, rustig voortilapt; maar het werkje is
geen Wandsbecker Bothen. Eene reisbefchrijving is het ook
niet; want de reis uit Londen naar het Nasfaufche neemt
Hechts weinige bladzijden in, en befchrijving van dit Hertogdom zoeke men hier niet. Het is evenmin eene natuurkundige befchrijving der Selters- en andere gezondheidsbronnen; want er komt in het ganfche boeksken geen woord van
ijzer-oxyde, van kooljiofgas en derg. Nog veel minder is het
een fcheepje, dat zich op de zee der politiek waagt (anders
nog al eene liefhebberij der Engelfchen); want dan moest
het in dezen tijd immers vol zijn van Biberich, van 4gnaten
van liet Huis van Nasfau, enz.; doch ook daarvan geen
C L A U D 1 U S;
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enkel woord. Het is eenvoudig, wat de titel belooft, tijdkorting van een oud man , gedurende zijn verblij f in het h er
De bejaarde Engelschman --- een gepen--togdrNasfu.„
„ fioneerd Officier, zoo als wij ons herinneren ergens ge„ lezen te hebben — heeft het Nasfaufche bezocht, om uit
„ deszelfs bronnen en baden nieuwe levenskracht te putten,
„ en bij die gelegenheid tot tijdkorting de opmerkingen ten
„ papiere gebragt, die den inhoud dezer bladeren (bladen)
„ uitmaken. Terwijl fommigen [Ree. niet] hem met s T E R„ N E, anderen met den Schrijver der Brieven van eenen
4fgeforvenen [Ree. almede niet] vergelijken, komt men
„ daarin overeen, dat een ongekunftelde, natuurlijke toon
,, den ouden man bij uitnemendheid eigen is , terwijl niemand
„ hem ook de gaaf van opmerking, luim en goedhartigheid
„ ontzeggen zal." Zoo zegt het Voorberigt , en wij zeggen
het laatfte de Uitgevers na. De Redacteur van ons Tijdfchrift
vergunne een klein plaatsje, om het volgende mede te deelen
tot eene proeve, waaruit men den aard van dit werkje goed kan
leeren kennen. Wij kiezen deze plaats , omdat er misfchien
wel meer landen zijn, op welke. de aanmerking van toepasfing is, dan Engeland alleen :
„ In Engeland zouden fatfoeulijke lieden het een zeer fluitend denkbeeld vinden , om zich zoo gemeenzaam met hunne
bedienden te maken, of hen in hun gezelfchap toe te laten ,
en zulks zou ook niet aangaan , wanneer men de manieren
onzer bedienden in het oog houdt. Doch indien wij nu één
wetboek van manieren hadden, in plaats van honderdvijftig
dan zou dit het geval niet zijn, en de Engelfche-duizen,
bedienden zouden zich even goed als de Duitfche in het ge
(liever, in de tegenwoordigheid) hunner heeren en-zelfchap
vrouwen weten te gedragen, zonder hen door vrijpostigheid
te beleedigen. En welk een voordeel is het voor de laat.
lien, en voor het dorp, waarheen zij, als zij eens trouwen,
waarfchijnlijk terugkeeren, dat zij gelegenheid hebben gehad, om getuigen te zijn van de levenswijze en gefprekken
van bedaarde, verflandige, brave menfchen, die het voorregt eener goede opvoeding genoten hebben! Het fpreekt
van zelf, dat, zoo deze jonge meisjes hooge loonen .trokken, zich met den afgelegden tooi harer meesteresfen fier den, en, uit het gezelfchap (de tegenwoordigheid) harer
meerderen zonder genade verbannen, geene andere toevlugt
hadden, dan in de dienstbodenkamer, waar knechts en mei-
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den onder elkander hokken, — het fpreekt van zelf, zeg
ik, dat zij dan fpoedig dezelfde manieren en dezelfde kleeding zouden aannemen, om welke eene Engelfche kamenier,
zelfs in haar eigen land, zoo berucht is. Maar in Duitschland hebben het gezond verftand en de armoede flellig en
geftrengelijk voorgefchreven, dat de bedienden niet alleen in
kleedij moeten onderdoen voor hunne meesters , maar dat
ook hun voedfel , fchoon beter dan hetgeen zij te huis ge
waren, echter eenigzirs naar het overige gewijzigd-won
zij. Bedienden, die op deze wijze onderhouden worden,
kosten zeer weinig ; en evenwel , als zij geen flecht karak.
ter hebben, hebben zij fleeds aanmoediging tot het goede,
en weinig verzoeking tot het kwade. Zij worden wel niet,
even als de onzen, in fatijn, fijn lijnwaad en fcharlaken gekleed, zij fmullen ook niet dagelijks, maar zijn er, geloof
ik, des te beter aan toe, en veel meer op hun gemak, nu
zij binnen hunnen kring gehouden worden, dan wanneer zij
manieren wilden nabootfen , die met hunne opvoeding niet
4trooken , of wanneer zij met gevoelens pronkten , die zij
zelve niet begrijpen. Maar de blaam rust niet op onze be.
dienden; zij hebben gelijk, dat zij eene hooge huur aannemen , voiles , glacé -handfchoenen en fijn laken dragen ; dat
zij de manieren hunner meesters naäpen, en zoo doende in
de vestibule eene burlesque vertooning teruggeven van 't geen
zij boven gezien hebben; in één woord, dat zij zooveel
verteren en zoo weinig werken als zij kunnen. Geen onpartijdige kan de blaam op de dienstboden leggen; maar ik
vrees, dat alle hunne dwaasheden op onze hoofden te buis
komen. Waarlijk, wij hebben zulks alleen aan onszelven te
wijten, en het ware te wenfchen voor de eer van Engeland
[en, naar Recs. meening, ook voor die van Nederland, inzonderheid in de groote fleden], dat eenige aanzienlijke familiën het met elkander eens werden, om met kracht en geweld hunne bedienden te noodzaken, hunne levenswijze en
kleeding op eene nederiger fchaal in te rigten." (BI. 72 volg.)
Rec. mag dit werkje gerust aanbevelen. Dat de zeezieken

benedendeks naar eene plaats gingen, waar weening en knerfing der tanden gehoord werd, is het eenige, dat hij zich
herinnert met afkeuring te hebben gelezen.
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De Verovering van Bacharach en 4lexius en Irene. Historisch-Romantifclie Verhalen , door F. w. L I P S. Uit het
Iloogduitsch. Te llnzflerda;n , bij C. L. Schleijer. 1834.
In gr. 8vo. 256 bl. f2 - 90.
Het tweetal verhalen , dat wij bij dezen aankondigen, zal
veelligt reeds genoegzaam verfpreid zijn, zoodat wij niet
noodig hebben hetzelve thans nog aan te bevelen. Het eerfle
verhaal is uit den dertigjarigen Oorlog ontleend , en het andere uit de tijden der Kruistogten. In beiden is het eigenaardige van den tijd vrij goed behouden, en het eerfle vooral
lazen wij met genoegen; ook het andere heeft verdienfte.
Gelukkig is de vertaling in goede handen gevallen , en een
bevallig vignet verfiert den titel. Meer is redelijkerwijze
van zulke werkjes niet te vergen. Het is nu eenmaal de
geest der Duitfchers , bm fmaak te vinden in het avontuurlijke en middeleeuwfche, en in dat genre moeten thans de
verhalen zijn, om te behagen. Wij hebben er vrede mede,
zeggen al wederom: tous les genres font bons, hors le genre
ennuyeux, en Remmen in met het welgeltelde Voorberigt
van den Vertaler, dat het werkje zijn eigen lot zal maken,
en ook de negative deugd heeft, dat het niets kwaads of ze
zich bevat. Het drijve dus op den breeden-debrvnsi
droom der romanwereld mede, tot dat het door anderen
verdrongen, en door den vloed der Lethe met zijne lotgenooten verzwolgen wordt!

Mader en Dochter, of de Gevolgen van één enkelen Mishap.
Naar het Engelsch van 117istrefs OPI E. Tweede Druk.
Te Amfierdani, b ij J. C. van Kesteren. 1835. In gr. 8vo.
202 bi. f2-:
Het goed vertier van de eerfle uitgave der Nederduitfche
vertaling van dezen beroemden Roman heeft Bene tweede
noodig gemaakt, die wij niet twijfelen of zal insgelijks aftrek vinden. Hoe fomber toch, ja dikwijls akelig, de inhoud
zijn moge, men legt dit boek niet fpoedig uit de hand, na
met lezen te zijn aangevangen ; want Reeds klimmend is de
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belangílelling in de ongelukkige Betty, die, na in de flrikken van eenen listigen verleider gevallen te zijn , met de
vrucht harer fchuldige liefde terugkeerende , om de vergiffenis van haren vader te erlangen, dezen, ten gevolge harer
misdaad, als een krankzinnige wedervindt, en het overige
harer dagen opoffert, om hem onderhoud te verfchaffen, en
tevens, ware het mogelijk, het gebruik zijner redelijke vermogens te hergeven , welke hij echter niet dan in zijn ilerfuur herkrijgt, hetgene zoo fpoedig door dat zijner dochter
wordt opgevolgd, dat de dag van beider begrafenis dezelfde
is. Treurig is deze afloop ; maar de firekking des verhaals
was ook, om meisjes, die, in weerwil van een deugdzaam
hart en goede opvoeding, te veel ijdelheid met te veel zelfvertrouwen paren , voor de gedachte te doen fidderen , hoe
een enkele misflap een geheel leven , aan reine vreugde en
kalme tevredenheid gewijd, met eindeloozen jammer en el_
lende , zoo voor haar , welke dien begaat , als voor anderen ,
kan vergiftigen. — Deze les worde bij de lezing behartigd ,
en niemand denke : „ zoo vreefelijk zijn toch de gevolgen
eener dwaling zeldzaam l" — wie kent de oorzaken van al
het lijden en'verdriet, dat, foms voor het oog der menfchen,
meer nog in het verborgen, geleden en verduurd wordt?
Wie meent te Jiaan , zie toe niet te 'allen!

/Irkona , of de zegepraal des Christendoms over het Heidendom. II Deelen. Te 'sGravenhage, bij A. Kloots. 1835.
In gr. 8vo. 579 bl. f 5. 60.

S edert mannen als w.

S C o T T de kracht van hun genie,
den rijkdom hunner menfchenkennis enden fehat hunner historifche kundigheden vereenigd aanwendden tot daarftelling
van Gefchiedkundige Romaus, zijn hier en elders een aantal
Schrijvers opgellaan, die dezen fchrijftrant hebben willen na_
bootfen, en bij voorkeur in de Middeleeuwen het tooneel
hunner historisch - romantifche tafereelen hebben gekozen,
welke daartoe dan ook bij uitflek gefchikt zijn , bijaldien het
genoeg is, van den aanvang tot het einde, bloedige gevechten te laten leveren, kasteelen en burgen te doen beflormen
en in brand steken, grijsaards en jonkvrouwen in muffe kerkerholen te doen opfluiten of de laatften te doen verkrach-
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ten, zijne ridders en knapen te laten vechten, dreigen, vloeken en drinken, dat er iemand de haren van te berge rij
waarzeggers en tooverkollen hunne bezweringen te doen-zen,
uitprevelen, en wat dies meer zij; — de Meesters in het
vak hebben echter nog al iets meer geleverd, dat evenwel
niet zoo gemakkelijk is na te volgen.
Het voor ons liggende boek, blijkens dé Voorrede, door
den Dultfcher F. c„. C II R I ST EN gefchreven , en door onzen Landgenoot j. A N DR I E S S EN in het Nederduitsch overgebragt, behoort almede tot de aangeduide foort, en ver_
plaatst ons, hoofdzakelijk, op het toen nog heidenfche eiland Rugen, tijdens het, in de tweede hellt der XIIde
eeuw, door de Deenen en hunne bondgenooten veroverd,
en op de toen gebruikelijke wijze, d. i. te vuur en ce
zwaard, tot het Christendom bekeerd werd. Voorts is het
rijkelijk gellofeerd met heidenfche Vorflen, krijgsoverften,
priesters, hekfen, enz. doorgaans van vrij ondeugenden flempel, en met dolende ridders en geroofde maagden, die iederen oogenblik, als door een wonder, uit levensgevaar gered
worden, tot dat alles zoo goed afloopt als men het maar
eenigzins kan verlangen, daar de boosaardige en zelfs de
iets betere heidenfche hoofdperfonen allen, de een voor, de
ander na, doortloken worden, zich van boven neder te plet
horten , of den seek breken (frc); terwijl de Christen-rid--ter
ders, edel- en jonkvrouwen, na jaren lange fcheiding en
veel fukkelens, ten laatfle allen regt gelukkig worden, en
de voornaamflen hunner, eenmaal 's jaars, en wel in de
maand Augustus, onder een lekker glas wijn, deze zegepraal des Christendoms over het Heidendom gedenken ; al
hetwelk wij niet Twijfelen , of zal aan vele lezers, met name.
aan dezulken , die gewoon zijn zich uit de ordinaire Leesbibliotheken van zielef'pijs te voorzien, niet' weinig genoegen geven, zonder hun groot nadeel toe te brengen, daar
wij niet hopen, dat zij de leelijke vloeken van den Rugifchen
hoofdman w E RN 0, die o. a. gewoon is „ bij den d. .. . r
en bij zijn' neus" te zweren , zullen overnemen.
De overbrenging is doorgaans vrij goed, en men moet den
Vertaler het regt laten wedervaren , dat hij , door hlstorifche
en zedekundige noten , getracht heeft, de waarde des boeks,
zooveel In hem was , te verhoogen.

BOEKBESCHOUWING.
Verhandelingen en Leerredenen over de Openbaring van
JOANNES, door P. J. LAAN, enz. Ilde Deel.

Refultaat van veeljarig onderzoek naar hèt onder
Openbaring van J 0 A N N E s, enz.
-werpd
(Vervolg en I/o: van bl. 372.)

H

et XVde Hoofdíluk handelt over de zevende bazuin,
naar Openb. XI: 15 —19. De Schrijver van het Re/ultaat denkt hier aan eene algemeene voorítelling van den
val des Pausdoms. L A A N befchouwt het als eene inleiding tot de zeven drinkfchalen , in welke de zevende
bazuin wordt opgelost , gelijk in het zevende zegel de
zeven bazuinen waren begrepen. Hij meent dus , dat
hier geene bijzondere gebeurtenis wordt opgegeven;
„ maar dat er , bij het blazen der zevende bazuin , een
gejuich der hemellingen plaats had, dewijl zij van die
„ bazuin alles goeds voor de kerk verwachtten. Het
„ voorfiel van' de zevende bazuin flaat dan in zooverre
„ gelijk met de voordragt des zevenden zegels , dat er
„ van beiden geene bijzondere gebeurtenis vermeld wordt,
„ en dat de hemellingen bij beiden hunne belangftelling
betoonen." Dit ganfche tijdperk der zevende bazuin
acht hij te beginnen met de Kerkhervorming, en in zich
te bevatten alle de volgende eeuwen , die vandaar ver
moeten tot op c H R I S T U s' toekomst , om de-lopen
levenden en dooden te oordeelen. Met het Refultaat ,
verflaat hij door xp,ewuc , vs. 18 , gewroken worden ,
zoo ook G R O T I U s en VAN DER PALM, hoewel het
naar de ganfche uitlegging van L A A N van zelf fpreekt ,
dat zijne gefchiedkundige toepasfing geheel anders uitvalt , b. v. : „ En in de daad , als wij letten op het„ gene, dat er federt eene halve eeuw gebeurd is in
„ Frankrijk', Spanje, Portugal , Amerika, DuitschBOEKBESCH.
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„ land en elders , om van vroegere gebeurtenisfen te
„ zwijgen , zien wij eene regtvaardige Voorzienigheid,
die het , voor• en na de Kerkhervorming vergoten ,
„ bloed der Protestanten" (Protestanten vóór de Kerk
niet vergeten heeft te flraffen, en-hervoniütPgs?)„
„ daardobr zich verheerlijkt op de aarde; terwijl wij niet
„ weten , wat er daartoe nog meer gefchieden zal." De
eigenlijke voortgang der voorfpelling wordt hier afgebroken door de infchietende gezigten van Openb. XII, XIII ,
XIV. Hieraan worden de drie overige Hoofditulken
van dit boekdeel befleed (behalve nog twee Leerrede,ren); terwijl L A A N met het derde Deel de verklaring
van. Openb. XV aanvangt.
Het eerfle dier gezigten is door j 0 A N NE s Hoofdfl.
XII _ geboekt en door. L AAN Hoofdfl. XVI behandeld.
I-ü}_ doet zulks in twee Afdeelingen, waarvan de eerie
loopt over het Profetifche in dit gezigt , en de tweede
eene ontwikkeling. behelst der leer aangaande het Geestenrijk volgens hetzelve. De vrouw --- om het voor
weder van den inhoud op te geven — is bij-namfe
LAAN de Kerk van JEZUS CHRISTUS; de zon de
Christelijke Godsdienst ; de Harren de twaalf Apostelen.;. de maan alle andere wijsheid , die niet uit het
Evangelie haren oorfprong heeft. (Alzoo de menfchelijke .- rede? want alle menfchelijke wijsheid zal toch wel
niet uit het Evangelie te halen zijn.) De Schrijver van
liet Refuliaat houdt -de vrouw voor „ het genadig welbehagen Gods, geopenbaard door de zending van zij
Zoon in de wereld ," en dezen voor het kind,-„ne
dat geboren wordt , om eens alle volken te hoeden met
eenen .ijzeren fraf, het zinnebeeld van geflrenge regtvaardigheid. Zonder tusfchen deze gevoelens te willen kie
moet Rec. echter den laatstgenoemden Schrijver-zen,
doen opmerken, dat het niet zeer ten voordeele van zijne
meening fchijnt te pleiten , wanneer hij in de volgende
verzen de allegoric der vrouw eenige verandering doet
ondergaan ; te weten , zij blijft bij hem niet het beeld
des Goddelijken welbehagens , maar wordt de verkondi-
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ging van dat welbehagen , de prediking der Evangelieleer. Door den barensnood der vrouw acht L A A N gedoeld op „ de bittere vervolgingen , die de Christelijke
kerk, na J OANNES dood , eeuwen lang , tot de da
„ gen van den eerften Christenkeizer C o N S T A N T IN u s toe , heeft moeten ondervinden , bijzonder op de
laatfle vervolging onder den Keizer 'n 10 C L E T I A„ Nus." Het kind is JEZUS CHRISTUS, „ ZOO
als hij, naar de belofte des Vaders , de heerfchappij
over alle Heidenen en volken ontvangen zoude , en
„ zoo als alle natiën en tongen hem eeren zouden;"
fchoon men uit bladz. 302 zou bef uiten , dat L A A N
door het kind het reine Christendom verftaat. De draak
is de Duivel , voor zoo ver hij zich van het Romeinfche
rijk bediende , om zijn doel te bereiken. Het vervolgen
der vrouw door den draak is eene voorfpelling der bloedige twisten in de Christelijke Kerk; der verhindering
van -de meerdere uitbreiding van het Evangelie onder de
Heidenen ; van de opkomst der Mahomedaanfche Godsdienstleer en derg. De Schrijver van het Refultaat
vindt hier eene voorzegging van de overwinning des
Christendoms na langen en heeten ítrijd. Bij het water
fpuwen der ffang wil L A A N gedacht hebben aan zoo vele
bezoekingen en gebeurtenisfen , die de Middeleeuwen
hebben opgeleverd, en die de geheele Christelijke Kerk,
en in het bijzonder hare vrome leden , dreigden uit te
roeijen, gelijk de heirlegers der Sarracenen enz. , de
ketterjagt , de maatregelen tegen de LPaldenzen enz. ,
en eindelijk den aflaathandel. Het Refziltaat verftaat er,
vrij wat eenvoudiger,, de dwaalbegrippen door in de
Christelijke Kerk.
Het is niet te ontkennen, dat, inzonderheid in dit
Hoofdíluk , de zucht van den Eerw. L A A N niet weinig
doorblinkt , om te veel van de door ja A N N E s gebezigde beeldfpraak over te brengen, en die dan ook,
meer dan eens , in de gefchiedenis te zoeken. Hij doet
dat , niettegenflaande zijne eigene waarfchuwing , blada.
311 , om in deze fchilderij „ niet alles te vergeesteliji
Cc 2
-
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„ ken , maar bij het derde der vergelijking te blijven."
Ook vroeger konden wij den geleerden Schrijver van dit
zwak -- waarfchijnlijk een gevolg van zijne vaste overtuk ing der waarheid van zijne verklaring -- niet vrij
maar in dit gedeelte is liet ons bijzonder fterk-pleitn;
in het oog gevallen. Om niet te fchijnen magtfpreuken
neer te fchrijven , halen wij Hechts één enkel voorbeeld
aan, Op vs. 14 zegt hij , bladz. 311 : „ Ondertus„ fchen werd de kerk in die woestijn door God gevoed
,

„ en onderhouden , buiten het Bezigt , of het bereik der
„ Jiang. Wij behoeven hier niet weder op te halen de
„ wonderbare zorg des Heeren voor de Waldenzen en
„ JJoraviérs, of[choon wij die hier vooral niet moeten
„ vergeten, maar het komt ons meer dan waarfchijnlijk,
eis zelfs gefchiedkundig zeker voor,, dat het in die
duistere
tijden niet ontbroken hebbe aan duizenden,
„
die , hoewel in vele opzigten met hunnen tijd mede
dwalende en aan de toenmalige inrigting , plegtigheden
en gebruiken . zeer gehecht , echter eerlijke en vrome
„ lieden waren , die den Heer j E z u s teederlijk bemin„ den en. dienden, al was het ook een crucifix of
beeld , dat hen aan Denzelven deed denken."
Voorts kunnen wij, daar de tweede Afdeeling van dit
Hoofdftuk voor ons openligt, de aanmerking niet voor
dat L A A N zich in het algemeen, en hier voor--bijgan,
al , te veel heeft toegegeven in breedvoerigheid. Zijne
geheele voorfielling van de leer aangaande de Engelen en
Duivelen is eene uitweiding , vermits , hetgeen hij ter
eigenlijke verklaring van Openb. XII aanvoert, gemakkelijk op zeer weinige der daaraan beítede 34 bladzijden
had kunnen gezegd zijn. Ook de uitweidingen over fommige punten in de Kerkelijke Gefchiedenis, b. v: over
M A H o M E n , over de Wallenzen , den val van het
Westerfche heizerrijk enz. , zijn, offchoon op zichzelve
hoogst belangrijk en leerzaam, echter te lang; en L A A N
zou , onzes inziens , wèl gedaan hebben , met in zijne
lezers kennis , althans van de hoofdzaken der Kerkelijke
Gefchiedenis , te onderdellen , te meer,, daar,, ook na
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zijne breedvoerige voorffelling van vele bijzonderheden ,
eene algemeene kennis dezer wetenfchap voor liet regt
verifiand en nuttig gebruik van zijn werk onontbeerlijk
is. Zoo ook is alles , wat L A A N zegt over de ver
regeringsvormen van Rome , waar en goed ,-fchilend
maar toch, voor eene uitlegging van j 0 A N NE S' Openbaring , al te breedvoerig. \Vaarheidsliefde gebiedt ons
echter , aan den anderen kant , op te merken , dat ginds
en elders dit breedvoerig uit den grond ophalen der zaken (gelijk inzonderheid Iloofdil. XVII , Afd. I, daarvan een aangenaam bewijs oplevert) ten blijke verstrekt,
dat dit werk gefchreven is met die grondige geleerdheid
en dien geest van bezadigd onderzoek, op welke onze
naburen wel eens laag vallen, maar die toch in ons oog
zoo gunílig affleekt bij hunne oppervlakkigheid, dat wij
er den naam van Ilollandfche degelijkheid gaarne op
toepasfen. De Schrijver van het andere werkje, flechts,
naar den titel, de refultaten van onderzoek mededeelende,
kon natuurlijk naar zijn beflek korter zijn , en de gronden niet opgeven, die hem tot zijne wijze van befchouwing leidden.
Mar het flaat zekerlijk ores niet fraai, van wijdloopigheid te fpreken , daar wij zelve nog pas ter helfte
van dit boekdeel zijn gekomen, en• met eiken regel, dien
wij meerder fchrijven, de grenzen eener boekbeoordeeling , althans in een niet opzettelijk Godgeleerd Tijd
verder en verder overfchrijden ! Inderdaad,-fchrit,al
Ree. bemerkt, dat hij op deze wijze niet kan voortgaan , zonder van dit zijn gefchrijf bijkans een afzonderlijk nommer der Letteroefeningen te maken, en hij ziet
zich dus genoodzaakt , over het vervolg luchtigjes henen
te flappen. Tot den algenaeenen geest van LA A N'S
verklaring der Openbaring en van het Refultaat kan men
uit het gezegde toch wel reeds een befluit trekken. Offchoon beide Schrijvers , althans omtrent het meeste ,
voor zichzelven tot zekerheid fchijnen gekomen te zijn ,
drukken zij zich met befcheidenheid uit , en L A A N gaat
ook het praktikale niet voorbij. Hoe gaarne. volgden
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wil hem op den voet, wanneer hij in het XVIIde Hoofd
het Beest met zeven Hoofden en tien-ftukpreov
hoornen , en zich zet , om vooraf te handelen over de
overeenkomst, die wij hier vinden, met de .Godfpraak
van n A N I ë 1.; daarna over de uitlegging , die een Engel aan J o A N N I: s geeft van het monflerdier,, Openb.
XVII ; ten derde over hetgeen Openb. XIII van hetzelve
gezegd wordt ; en eindelijk , inzonderheid voor zijne
Roomschgezinde lezers , de bezwaren oplost, die tegen
zijne wijze van verklaren mogten overblijven. Maar wij
kunnen ons met dit alles evenmin bezig houden, als met
het XVIIIde Hoofdfluk , waarin L A A N de vijf vertooningen toelicht, die in Openb. XIV voorkomen, en aan
de hand der Gefchiedenis voorftelt , hetgeen hij de vervulling dier gezigten acht. Met twee Leerredenen ,
eene over Openb. XIV: 4b• , eene onuitgefprokene Avond
maar voor die gelegenheid veel te lang, en-malsprek,
eene over Openb. XIV: 13 , eene uiterst verftandige , ge
opwekkende Redevoering , wordt dit Deel-moedlijkn
befloten.
Rec. had vele bijzonderheden opgeteekend, van welke
hij voornemens was iets te zeggen. Het verflag is echter te lang , om meer,, dan eene keuze uit eenigen ,
te doen.
Bladz. 65 verflaat L A A N door /ieenen Ijs A T T H.
III: 9, heidenfche krijgslieden en tollenaren , op welke
de Dooper zal gewezen hebben. Wij zouden ons niet
kunnen begrijpen, hoe onze geleerde Bijbeluitlegger aan
eene zoo zonderlinge en harde verklaring komt, ware
het niet , dat de Helling , welke hij daar ter plaatfe ver
denkelijk daartoe aanleiding gegeven hadde.-deigt,hm
zoo
,
dit
dan zal de Heer L A A N liet met ons afIs
keuren, de verklaring eener Bijbelplaats op dogmatifche
gronden te bouwen. Wij hebben in de beoordeeling van
het eerfle Deel op iets dergelijks opmerkzaam gemaakt ;
en offchoon wij het met zijn Eerw. in het daar beredeneerde hoofzakelijk eens zijn , zoo zouden wij ook nog
meerdere plaatfen , tot bewijs bijgebragt , uitzonderen ,
,
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Zie VAN DER PALM; bij
welken Uitlegger men ook eene zeer gemakkelijke en vol
kan vinden, waarom Openb. VII: 6-doenplsfirg
D4 A N A S S E gelezen wordt , waar wij D A N zouden
verwachten , offchoon de gisfing van L A A N , die het
laatfte wil gelezen hebben, nog meer voor zich hebben
zou, als zij maar door Benig uitwendig gezag ónderíleund werd; doch reeds ten tijde van 0 R I G E NE s.
luidde de tekst even als thans. Zie de noot van G R I ESBACH, ad h. 1.
Bladz. 212. Dat A s R A H A ni ook door de langdurige'
onvruchtbaarheid van R E B E K K A in verzoeking werd
gebragt , om aan zijnen God niet te gelooven , is moge
offchoon wij daarvan in de Heilige Schrift geen-lijk,
blijk vinden , en het , ook om andere redenen , ons althans niet waarfchijnlijk voorkomt.
Bladz. 231 wordt van de Waldenzen gezegd, dat
hunne geaardheid als bergbewoners hen wederhield van
ligtelijk verandering in Godsdienst te gedoogen. Dat dit
juist aan bergbewoners eigen zou wezen, daarvan weet
Ree. noch grond, noch blijk.
Bladz. 389 verklaart L A A N de moeijelijke en fchijnbaar ongerijmde uitdrukking, Openb. XVII: 8, aan
niet , hoewel het-gandehtro:„waseni
is." Hij zou , maar op eene veel eenvoudiger wijze ,
tot dezelfde uitlegging — die nu hij hem hard is —
gekomen zijn , door het aannemen der ook volgens de
Codd. zoo waarfchijnlijke lezing xas prapEvTai, voor
b. V. 1 PETR. 1V: 3.

sa^7rEp sozc.

Bladz. 449 verflaat de Schrijver door het getal van
het beest 666 het woord AATEINOE ; die van het Re,
fultaat denkt aan VICARIVS FILII DEI. Ree. heeft
over dit geheimzinnige getal nergens meer vermenging
van geleerdheid en valsch vernuft , van bedrevenheid in
de Kerkelijke Gefchicdenis en bijkans kabbalistifche berekeningen — offchoon dan toch het laatfte bovendrijft
— aangetroffen, dan in een opzettelijk werkje, in het
Engelsch gefchreven door F . P 0 T T E K, en in het Ne. -
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derduitsch vertaald door C. VA N B E R C K E L, Leyden
1659 , kl. 8vo ; een werkje, dat zeer zeldzaam fchijnt
te zijn, althans weinig bekend is, en op aucties nagenoeg nooit voorkomt. Aan welke dwaasheden heeft de
menfchelijke geest zich niet afgefloofd! En dan flaat
er nog een oordeel van Mr. J O S E P H PZ E D É voor,,
dat aldus begint : „ Dit Tractaat van het ghetal des
„ Beestes is het gheluckigfle , dat noch oyt in de wee„ reldt quam." !
Moesten wij ons niet bekrimpen , dan voegden wij
hier nog het een en ander bij over de redenering , die
op bladz. 209 over tijd en eeuwigheid gevoerd wordt;
over het gezegde , bladz. 318, „ dat niet de daad als
daad , zij moge voordeelig of fchadelijk zijn , eenige
zedelijke goedheid of flechtheid heeft ; maar dat die
zedelijke goedheid of flechtheid vooral in onze inzit
„ ten met dezelve , en in het vrijwillige van onzen re„ delijken geest moet gezocht worden." Gaarne zouden wij, bij gelegenheid der ontwikkeling van des Schrijvers denkbeelden over het Geestenrijk , het een en ander
zeggen uit en over de Betooverde Wereld van B A LT H A Z A R B E K K E R, en, bij gelegenheid der verklaring
van een gedeelte der Profetiën van D A N I ë L , over de
uitlegging van dien Profeet door denzelfden Geleerde,
en alzoo deze beide , elk in zijne foort voortreffelijke ,
maar thans misfchien te veel vergetene werken van`eenen
grooten , maar te weinig in zijne ,vaarde gekenden , ja
vaak miskenden landgenoot ; maar het is meer dan tijd,
dat wij dit verflag eindigen.
In dit Deel troffen wij mindere taalfouten aan , dan in
het vorige. Ontvongen; v dfche. pracht; zondeljkheid;
aardsvaders ; fuel vliegendfle voor fnclst vliegende ;
SACHARIAS en ZACHARIAS op ééne bladzijde
(238) zullen den Schrijver bij vergisfing uit de pen gevallen zijn ; en als zinflorende drukfouten moeten wij
aanteekenen: bl. 84 not. 1 Cor. IV: 10 , lees 2 Cor.
IV: 10 ; Phil. II: 10 , lees Phil. III: TO; bl. 175 ,
r. 7. vfde , lees zesde; bl. 180. Schijten , lees Sey-
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Men, en bl. 296 , de laatfte regel van den tekst, tot
dat de denkbeeld , lees tot dat denkbeeld.
Van den lof, aan LA A N'S geleerdheid, bezadigdheid
en ijver voor het Christendom vroeger gegeven, nemen
wij bij dit Deel niets terug. Het derde of laatfle Deel
van dit werk wenfelien wij eerlang aan te kondigen.

Gefchiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in de
Nederlanden, vóór het vestigen der hervorming.
Door n. G L A S I U S, Predikant te Slijk -Ewijk. IIde
Deel. Te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. In gr.
8vo. 464 bl. f 4-20.
Het doel en den geheelen aanleg dezes werks , en de
wijze, waarop de Schrijver zijn onderwerp behandelt,
hebben wij in dit Tijdfchrift voor 1834, No. XIV ,
bl. 577 env., genoegzaam en , zoo wij meenen , Paar
waarde doen kennen : wij zullen dus het aldaar gezegde
niet met andere woorden behoeven te herhalen; maar
het zal genoeg zijn in het algemeen te zeggen , dat de
Heer G L A S I US op denzeifden voet loffelijk blijft voortgaan , gelijk uit eene hoofdzakelijke opgave van den niet
minder belangrijken inhoud van dit gedeelte blijken zal
welke wij hier of daar met eerie aanmerking willen vergezellen.
Dit tweede Deel vangt aan met het tweede Boek des
tweeden Tijdperks , of den toef'and der Godsdienst in de
Nederlanden, tot het jaar 1288. — Hier befchouwt
G L A S I U S, in H. I, de verfehillende inrigting en werking van de onderfcheidene (landen der Geestelijkheid;
welk een en ander welligt voegzamer tot het eerfle Deel,
bl. 177 env. , had kunnen gebragt worden, waar over
de toeneming en het gezag der Geestelijkheid in dit Tijdperk gehandeld is. Verder doet hij de leer en den toeftand der heerfchende Godsdienst , en derzelver zoo
voor- als nadeeligen invloed op zedelijkheid en befchaving , in H. II en III kennen, waarvan vooral het laat-
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fie belangrijk is — H. IV wijdt hij breedvoerig aan
T A N C II E L I N en diens aanhang, en H. V aan de nieuwe leeringen , buitendien hier bekend geworden en ingevoerd, bijzonder door de gevlugte LLaldenzen en Sta
offchoon hiervan weinig zekers te zeggen is.-dingers,
Het oordeel over T A N C H E L I N valt vrij ongunstig uit,
oni:unfliger zelfs , dan hij te voren (D. I, bl. 268)
over hem geoordeeld heeft, Het zal intusfchen wel altijd betwistbaar blijven, omdat de bronnen van 's Mans
gefchiedenis onzeker en van partij afkomflig zijn. Herinnert men zich echter hierbij , hoe de Waldenzen , Albigenzen , Stadingers , ja de eerfie Christenen gelasterd
en befchuldigd zijn geworden; bedenkt men verder, wat
het voorname punt van aanklagt tegen T A N C H E L I N
was , namelijk dat hij tegen het belang der Geestelijkheid
werkte , (geen wonder dus , dat „ zij op onderfcheidene
„ plaatfen in de hoofdzaken met overeenfiemming han„ delden ," bl. 62) bijzonder dat hij eenige landen aan
den Bisfchop van Utrecht wilde onttrekken ; let men
eindelijk hierop , dat „ onder alle de vijanden van den
„ vermaarden Man volf'rekt geene wereldlijke perfonen
„ geteld werden ," (bl. 61) ; en neemt men dit alles
zamen , dan zal men eer gunf'ig dan ongunflig over
hem denken. Men vergelijke ook dc hier geprezene Ver
van Prof. H. W. T Y D E M A N, in de Bij-handelig
Weten-dragentobf.%chiedrGogl.
( niet Godgeleerde Bijdragen) II, 1, 72 env.-fchapen,
Het derde Tijdperk, dat naar dezelfde orde, als het
vorige , behandeld wordt , bevat den aanvankelijken
firijd tusfchen licht en duisternis , of pogingen ter hervorming van Geestelijkheid en Godsdienst ; en wel tot
het eerfle ver^volgingsbefuit tegen L U T 11 E R en deszelfs
aanhangers in de Nederlanden , van 1288 tot 1521.
Indien men den invloed der leer , zoo al niet van TA NC H E L I N , althans van de W' zIdenzen en Stadingers ,
als poging tot verbetering , in aanmerking neemt, zou
men den aanvang van dit Tijdperk wel meer dan eene
eeuw vroeger kunnen flehen ; te meer , daar het niet
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blijkt, dat er juist omfIreeks 1288 zoo veel bijzonders
in dit opzigt gebeurd is. — De Inleiding geeft een
overzigt van den toenmaligen burgerlijken toeftand onzes
Vaderlands; en hiertoe zou men ook met bekorting den
inhoud van H. I. des eer flen Boeks kunnen brengen ,
dat over den uitwendigen toefland der Christelijke Kerk
handelt; want veel van het aldaar vermelde gaat ons
Vaderland niet aan. — De drie volgende Hoofdftukken,
(voor vyfde 1. vierde) bl. 103-270, worden befleed
aan de gefchiedenis der Utrecht/ehe Bisfchoppen , van
JAN VAN ZIERIK (1288) tot aan den dood van
FREDERIK VAN BADEN (1517). De Schrijver zelf
erkent eenigzins in zijn Berigt , bl. X, XI , de groote
breedvoerigheid van dit gedeelte zijns werks, maar meent,
dat zij tot de volledigheid noodig was. Rec. erkent ook
gaarne de belangrijkheid van vele medegedeelde zaken ,
en de moeite, door den Schrijver daaraan befleed; maar
zou echter eenige meerdere beknoptheid , naar evenredigheid van het overige , vooral in het verhaal van de
ftaats- en krijgszaken, en daarentegen iets over de eigenlijke uitgebreidheid des gebieds der Utrecht/ehe Bisfchop.
pen, nogmaals wenfchelijk geacht hebben. Intusfchen
wordt , bl. 263 -270 , een goed kort overzigt gegeven
van de in- en uitwendige oorzaken van het verval des
Utrechtfchen Bisdoms , dat zich vooral deed zien federt
den invloed van het Bourgondifche IIuis. Tot de eerfee
behoorde de hoogmoed en heerschzucht der Bisfchoppen , de rijkdom en het aanzien des Stichts , bron van
veel begeerte en ftrijd, de regeringsvorm tusfchen het
Monarchale en het Conílitutionele ; tot de laatfile , de
veranderde toeftand der omringende Vorflendommen , de
vermindering van het gezag der befchermers , de meer
en meer doorbrekende verlichting.
H. V geeft de gefchiedenis der vaderlandfche Geestelijkheid , tot op de komst van den Kardinaal D E cu S A
(1288-1450), en betreft vooral derzelver zedelijke geileldheid in het algemeen ; waarbij in aanmerking komt
de voortdurende zucht, om kerken en kloosters te filch-
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ten , als voor de Geestelijken een middel , om hunnen
invloed uit te breiden; de tegenftand, dien zij van de
Bisfchoppen en de burgerlijke Regering ondervonden ;
de ondeugden , , die er onder hen heerschten. Bij al het
flechte waren er ook gunflige uitzonderingen , ook geleerde Mannen en lofwaardige Gefehiedfchrijvers. Korte
melding wordt hier onder anderen, gemaakt van de iní}ellingen van GEERT GROE T E ; al te kort, zou Rec.
haast gezegd hebben, zoo hij niet gezien had, dat
G L AS I US er B. II , H. II , op terugkomt. -- H.
VI loopt van D E e u s A tot op het einde van dit 'Tijdperk , en wijst den ílrijd aan tusfcl:en den vromen zin
des Nederlandfchen Volks en de verbastering der Geestelijkheid. Over den eerftcn vindt men hier (bl. 307309) zeer goede opmerkingen, om dien , hoe gebrekkig
en bijgeloovig ook', wèl te waarderen ; maar hoe die
toen tegen de laatfle gediend heeft, hiervan worden niet
vele voldingende proeven gegeven. De zending van D E
C USA (omtrent Wien men ook nog iets vindt in het
Berigt, bl. V—X) was wel eenigzins nuttig, maar kwam
uit eene , hier aangewezene , andere oorzaak voort. —
Verder weidt G L A s I U s wederom uit (bl. 316 env.)
over de verbastering der Geestelijkheid, maar is zeer kort
over de tegenflrevende pogingen ten goede ; voorts op
nieuw over derzelver onkunde (bl. 328 env.), maar ook
met een woord over eenige meer verlichten , op welke
hij in B. II terugkomt ; eindelijk nog over Benige hulpmiddelen ter befchaving en hervorming , onder anderen
ook over het tooneelfpel, waarin men Bijbelfehe tafereelen vertoonde, waarom hij het béfchouwt als uitvloeifel
der toenmalige vroomheid. Eene wat meerdere beknoptheid in de behandeling van dit alles zou Ree. verkies
voorgekomen zijn. Zou ook bet laatst aangevoer--lijker
de omtrent het tooneelfpel wel zoo volkomen waar zijn?
Zou de zucht naar vermaak niet veeleer de oorzaak geweest zijn , maar tot welker voldoening men zich van
den godsdienftigen zin als hulpmiddel bediende ? — H.
VII eindelijk , in dit eer/le Boek , bevat algemeene op-
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inerkingen over den toeland der Nederland/die Kerk en
Geestelijkheid gedurende dit Tijdperk , en is eigenlijk
eene korte recapitulatie van al liet vorige , en als zoodanig niet ongepast.
Het tweede Boek dezes Tijdperks befchrijft den toethud der Godsdienst , en de voorbereiding van derzelver hervorming in de Nederlanden.
H. I fchetst de
leer en den toell:and der heerfchende Godsdienst in be.
trekking tot ons Vaderland , en handelt over het goede
en het verkeerde in den eerbied voor God en c H R i sT u s ; verder over aflaten fakramenten , heiligendienst
en andere bijgéloovigheden , onder welk alles toch hier
en daar betere denkbeelden en blijken van prijsftelling op
ware godsvrucht en deugd gevonden werden. Bi. 368
zegt de Schrijver,, dat deze fchets „ reeds voorloopig
„ zal doen zien, wat later bijzonder zal aangetoond
„ worden , dat in ons Vaderland reeds van oudsher meer
„ vrijgevig , (*) verlicht en vroom , dan in andere ge.
„ westen, gedacht werd." Zou het hier de regte plaats
niet geweest zijn , om dit punt te behandelen ? Het
komt Rec. voor,, dat , indien de Schrijver fommige bij
elkander behoorende zaken meer zamengenotnen en afgehandeld had , hij ze minder dikwijls herhaald zou hebben , dan ook in dit IIoofdituk , in vergelijking met het
vroeger vermelde , wel eens het geval is.-- H. II
wijst het goede en het kwade of gebrekkige van het toen
onderwijs alhier over het geheel goed-maligeodsnf
aan, en handelt bijzonder over het nut der inrigtingen
van G E E R T G R 0 E T E, gelijk ook vrij uitvoerig en
belangrijk over de Leerredenen , waarin hij en zijne navolgers met regt geprezen, en verder de verdient en van
T H O M AS à R E 1\I r i s geroemd , en de uitgegevene
fchriften van dien tijd kort vermeld worden. — De in--

(*) Zooi dit woord vrijgevig, dat G r. A S I u s hier en elders, en misfchien ook daarfellen, dat hij zeer dikwijls ge.
bruikt, niet een Germanismus zijn? Over 't geheel zij den
Schrijver naauwkeurigheid in ftijl, taal en correctie zijns
Werks minzaam aanbevolen!
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vloed dezer Godsdienstleer en Eerdïenst op de zedelijk
en befchaving des Nederlandfchen Volks was , vol-heid
tweeledig, deszelfs deugd bevorderende,-gensH.I,
maar ook tegenwerkende. Door de Evangelieprediking
werd bil velen vroomheid verwekt en onderhouden: de
invloed -echter op huwelijk en kuischheid, op rust en
goede orde was nog niet zeer gunflig , zoo door de
Staatkunde, als door het flechte voorbeeld veler Geestelijken , hetwelk mede in het geheel nadeelig werkte op
het zedelijk gevoel des Volks. Verder vindt men hier
nogmaals verfchillende dingen gemeld, die het bijgeloof
bevorderden. Jammer is het inderdaad, •dat de Schrijver
zoo dikwijls in herhalingen valt; maar echter toont hij
hier en elders goed aan , dat deze en dergelijke dingen
in de hand der Voorzienigheid eindelijk tot de goede
zaak der verlichting en Kerkhervorming medewerkten , of
dezelve hielpen voorbereiden. Voorts wijst hij nog den
meerderen of minderen invloed der Kerk aan op kunnen
en wetenfchappen , waarbij ook over de Rhetorijkers ;
óp wetten en regtspleging , hoewel in verminderende mate; en eindelijk, in fommige opzigten ten minne , op
handel en nijverheid.
De pogingen tot verbetering van de Godsdienst , en
de voorbereidfelen der Hervorming, in de Nederlanden,
worden in H. IV ontwikkeld. Vermoeden wordt geopperd, maar weinig zekers bijgébragt van den invloed,
dien de leer der fflaldenzen, van W I C L E F en der
Husfiten hier zal gehad hebben ; en verder wordt van
de pogingen eeniger Utrecht/ehe Bisfchoppen melding gemaakt. Voorts komt de Schrijver op nieuw terug op
de verdienften van G E E R T G R 0E T E en zijne op- en
navolgers , bijzonde:r ook weder van T HO M A S a K E Mp I s ; zoo ook nogmaals over de Rederijkers , en over
D E C USA; maar nu vooral ook over w E S S E L GA N SFORT, JOANNES VAN AMSTEÏ.DAM en RUDOLF AGRIC O L A. — Aan de verdienflen van ERA SM us heeft hij niet ten onregte H. V opzettelijk gewijd,
en daarin aangetoond , wat deze vóór L UT H E R ten
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goede der zaak van Godsdienst en Kerk gedaan heeft ;
en zoo zal hij , bij het volgende Tijdperk, deszelfs ver
na den aanvang der Hervorming, vermelden.-rigtne,
— Eindelijk in H. VII (1. VI) worden onderfcheidene
oorzaken aangewezen , die , ter voorbereiding der Kerk
zedelijken en ftaatkundigen toeftand-hervoming,d
des Nederlandfchen Volks , gedurende dit Tijdperk , te
vinden waren. In den zedelijken toefland vindt G L As i u s bedaarde beredeneerdheid , voorouderlijke vroomheid en onbedwingbare vrijheidszucht hiertoe dienende
trekken. De • tweede echter, meent Ree. , kon zoo wel
ongunftig als gunftig werken , en werkte ook inderdaad
zoo , want zij kon genegen maken , om aan het oude
gehecht te blijven ; en vereenigde zij zich met traagheid,
of met zekere voordeelen, dan kon zij zelfs zeer bedaard beredeneren , dat het maar het best was te blijven
bij hetgene , waarbij de voörvaders zich al zoo lang wèl
bevonden hadden. Tot den flaatkundigen toeftand brengt
& L A S I U S met regt den koophandel , en hierdoor de
verheffing van den burgerfland; eenige meerdere toenadering van den Adel tot dezen laatf'cen ; den aanwas ddr
Vorfielijke mngt , en de meerdere vereeniging aller Gewesten onder één Befluur ; allen als zoo vele meer of
minder aanleidende of althans bevorderende middelen ,
om eenen beteren toef'cand van Godsdienst en Kerk voor
te bereiden.
Men ziet dus , dat hier wederom eene menigte van
wetenswaardige en belangrijke zaken doelmatig bijeengebragt is, waarvoor men den Schrijver dank verfchuldigd
is , en die eene duurzame waarde aan zijn werk geven.
Hadde hij zijn onderwerp met wat minder herhaling en
uitvoerigheid en wat meer geconcentreerd kunnen behandelen , liet zou er gewis nog bij gewonnen, hebben. Met
genoegen zal men het derde of laattle Deel te gemoet
zien , waarin hij de Gefchiedenis der Hervorming zal behandelen , tot aan derzelver geheele zegepraal en vestiging in ons Vaderland.
,
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Befchrijying der in de Kolonie Suriname voorkomende
Elephantiafts en Lepra (Melaatschheid). Door A.
VA N H A S S E L A A R, voormalig Stads-Vroedmeester
enz. en Vifitaterir der Lepreuzen te Paramaribo ,
thans Heel- en Vroedmeester te Lisfe. Te dm Herdam , bij S. de Grebber. 1835. In gr. 8vo. 78 bl.
f 1-20.

I n een kort Voorberigt meldt de Schrijver, hoe hij tot
het opilellen dezer Verhandeling gekomen is, en waarom hij daarmede zoo lang gewacht heeft ; (iets , waardoor de arbeid zelden benadeeld wordt.) Het doel van
dit werkje fchijnt tweeledig : eensdeels eene naauwkeurige
befchrijving dezer gebreken te geven ; anderdeels gebreken te gispen, welke de ontwikkeling dezer ziekten in
de Kolonie zeer fchijnen te begun íligen , terwijl ook de
aangewende pogingen ter beteugeling te flaauw fchijnen
of niet behoorlijk gehandhaafd worden. Het fchijnt echter , over het algemeen , geenen gunffigen toeftand van
zaken aan te duiden, wanneer men bij vrijheid der drukpers niet vrij durft fchrijven, noch de waarheid zeggen,
ten zij men noch penfioen , noch protectie te verliezen
heeft , — of anders door protectie en penfloen als aan
banden gelegd wordt.
De Schrijver verhaalt , door eene twaalfjarige praktijk
en verblijf in de Kolonie en veelvuldigen omgang met
Lepreuzen, in de gelegenheid geweest te zijn, vele waar
betrekkelijk deze ziektevormen , thans in Eu--nemig
ropa zeer zeldzaam voorkomende, te hebben kunnen doen.
Hij kon dan ook velt misbruiken gadeflaan , welke niet
gering fchijnen (verg. bl. 6, 7 en 8, verder bi. 49 ,
76 env.) Bij gebrek aan naauwkeurige befcheiden valt
het echter moeijelijk, het door den Heer H AS S Ii LA AR.
opgegevene juist te beoordeelen.
Sommige Schrijvers , die in het algemeen over de
ziekten te Suriname gefchreven hebben , en onder ande-
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ren Dr. PH I LIPPE F ER MIN,
N, (Traité des maladies
les plus fréquentes à Surinam, Am/I. 1765) zijn over
de huidziekten zeer kort. F E R nz I N handelt de door
hein genoemde Boi t op twee bladzijden af. Hij noemt
deze kwaal epidemisch , en zegt van hare geneeswijze :

on a tant fait d'eforis inutiles , qu'elle est regardëe
comme imposftble , pag. 128.
Men fchijnt in de Kolonie Elephantiafis en Lepra
voor verfchillende ziekten te houden. Offchoon de Schrijver ze befchouwt als met elkander in naauwe verwant
te flaan , zal hij derzelver kenteekenen en loop-fchap
afzonderlijk befchrijven. Het zoude te verre heen leiden , indien wij hier op de verfchillende deswege geuite
gevoelens wilden terugkomen , waarover men onder anderen bij W I L L A N veel opgeteekend vindt ; wij keeren
liever tot het onderhavige werk terug. Hij befchrijft
eerst de Elephantia fis , die hij bl. 12 zegt , naar zijn
inzien, zeer weinig van de Lepra te verfchillen ; alleen
in kwaadaardigheid en mindere gefchiktheid tot befinetting (verg. bl. 16). Dan, hoezeer niet zoo befmettelijk
als de Lepra , is zij echter even ongeneeslijk , wanneer
zij in hevigheid is toegenomen. Verwaarloozing fchijnt
veel ter uitbreiding en nngeneeslijkheid van deze ziekte
bij te dragen , die in den beginne voor eene geregelde
behandeling vatbaar en geneeslijk voorkomt. Men fchijnt
echter hieromtrent zeer zorgeloos te zijn. Met bl. 22
begint de uitvoeriger befchrijving der Lepra , wier voort
vier tijdperken nagegaan en befchreven wor--ganedor
den, bl. 27--40. Vanhier tot bl. 63 verhaalt de Schrijver den togt eener tot onderzoek van grieven benoemde
Commisfie , omtrent op den Boafse -grond wonende Negers ingediend., zijnde dit het etablisfement tot afzondering der Lepreuzen ; welk verhaal in deszelfs geheel
dient gelezen te worden. De Schrijver zegt zelf, bl.
63 : „ Hoewel de lotgevallen dezer reis , als ware het,
„ niet tot de waarnemingen der Lepra, in dit werkje
door mij behandeld, behooren, heb ik dezelve er ech„ ter in laten voorkomen , om de redenen op te geven,
Dd
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die mij noopten de Kolonie te verlaten , en mijne ver=
dere waarnemingen dezer ziekte te flaken." Uit ties
Schrijvers tot dusverre gedane waarnemingen, echter
geeft hij , van bl. 63 af,, een kort overzigt der genees
welke in de Kolonie Suriname beproefd zijn,-mideln,
om de genezing der Lepra te bevorderen , de refultaten daarvan opfommende. Zwavelbaden , houtdranken ,
duivenkervel , jeneverbesfenhout , wilde rozemarijn,
farfaparille , kwikbereidingen, het vleesch der hagedis,
onder den naam van Jacopare bekend, werden te ver
beproefd; zelfs de mirakelen der flomöopathie,-gefs
door zekeren Dr. x E E A i N G aangekondigd, bleven onvervuld! Van de Cortex Peruvianus fuscus met de
Cortex Sasfafras fchijnt de Schrijver eenig beter gevolg
te verwachten, uit hoofde eener genezing, daardoor in
Europa bewerkt. Uit de op bladz. 74 en 75 voor
middelen, ter voorkoming van de befinetting ,-geíld
zoude men echter vo'oronderftellen, dat de Schrijver tot
nog toe meer verwacht van maatregelen ter voorkoming
dezer gebreken, dan van middelen te hunner genezing
aangeprezen. Het flaat nu te bezien, of een federt aan
middel beter aan de verwachting zal voldoen.-geprzn
De aandacht fchijnt eerst federt het vertrek van den
Schrijver bij hetzelve bepaald te zijn geworden ; anders
zoude hij wel eenig gewag er van geivaakt hebben. Wij
bedoelen de dusgenoemde Cuychunchullo. Bij andere
geneeskundige eigenfchappen zoude deze plant, welke te
Cuenca Quito en Bogota wordt gevonden , vooral ter
belirijding van de Elephantiafis dienftig bevonden worden. Zij wordt , onder het houden van zekeren bepaal
leefregel, in een aftrekfel voorgefchreven. Al het-den
medegedeelde omtrent deze plant, en vooral omtrent hare werking , zal nadere en naauwkeuriger uiteenzetting
behoeven. Groot zoude de aanwinst door zulk een geneesmiddel tegen deze bedenkelijke ziekten wezen, indien
deszelfs geneeskundige krachten beproefd mogten bevonden worden.

N. G. VAN K A M Pr N, HANDBOER.

423

Ilandboek van de Gefchiedenis der Letterkunde, bij de
voornaamfle Europifche Volkeren in nieuwere tijden;
door N. G. V A N Ii A M P E N. Ilde en IIIde Deel.
Te Haarlem, b ij de Erven F. Lohn. 1835. In gr.
8vo. XXX en 995 bl. f 9-:
Met verrasfenden fpoed is het lfte Deel van dit belangrijk werk, waarvan wij vóór korten tijd verflag gaven (*) , door het Ilde en IIIde opgevolgd, tevens met
de belofte , dat het IVde en laatlle weldra zal volgen ,
waardoor dan den beminnaars en beoefenaars der nieuwere Letterkunde een genoegzaam volledig en geregeld
overzigt derzelve zal gefchonken wezen.
Het Ilde Deel wordt geopend met een verflag nopens
de Italiaanfche Prozafchrijvers van het tweede Tijdvak,
in hetwelk des geleerden Schrijvers gevoelens omtrent
MA C H IA V E L, tot wiens .lofredenaars of verdedigers
hij geenszins behoort, der lezing en overweging dubbel
waardig zijn. Daarna fchetst hij ons de gouden eeuw
der Spaanfche en Portugefche Letterkunde, tot wier
onflerfelijken roem inzonderheid c A M o ë N s en c E
VANTESS DE S A A V E D R A hielpen medewerken , doch
die ook andere Vernuften heeft opgeleverd , welker na
verdienen aan de vergetelheid ontrukt-menfchrit
te worden. Vervolgens wordt een overzigt der Franfche Letterkunde onder r It A N s I gegeven , naar den
toon van wiens dartel Hof, gelijk de Schrijver wil , zich
het karakter der Franfchen federt gevormd heeft , en
daarna de lotgevallen dier Letterkunde onder de naaste
opvolgers diens Vorfren befchouwd. CLEMENT MAR o T wordt te regt een der bevalliglle Franfche Dichters
uit dit Tijdvak genoemd. Ree. gelooft zelfs, dat, had
hij in eenen anderen kring geleefd, die fmaakvolle be.
rijmer der Pfalmen, die zich, in weerwil zijner gehechtheid aan Frankr jk en het vermaak , eene vervolging
(*) Letteroef. voor 1835, No. XVI.
Dd2
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nm zijne godsdienflige gevoelens getroostte , cn poginten aanwendde , om den Koning liet vervolgen van andersdenkenden te doen Raken , een beter mensch en uit
kunnen worden. Wat (bl. 203)-flekndJpichtra
van B R A N T 8 ME's Gedenkfchriften gezegd wordt, is
volkomen juist ; en de lof van den echt wijsgeerigen
M 0 N T A I G N E moet eiken hoogfchatter van zuivere
zedeleer,, fchrandere levenswijsheid en ware verdraag
aangenaam wezen.
-zainhed
Nu (teken wij naar Engeland en Schotland over , en
bewonderen daar den fchitterenden bloei eener geheel
oorfpronkelijke Letterkunde ; welken bloei de Heer V A N
K A M P E N inzonderheid toefchrijft aan het genot van
binnenlandfche rust en onafhankelijkheid, ook •in het
godsdienstige; aan het ontluiken der klasfieke Letterkunde , en aan den krachtig doorwerkenden invloed van
de Volkspoëzij der Balladen. Met des Hoogleeraars oor
S H A K E S P E A R E en zijne werken zal men-delovr
zich doorgaans kunnen vereenigen. Hij bedient zich
van deze gelegenheid , tot wijziging zijner, vroeger elders opgegevene, verdeeling der (lukken van dezen Dichter, in Treur-, Historie- en Blijfpelen ; daar nadere
overweging hem geleerd heeft , dat het romantisch tooneel/pcl het eenige is, 't welk door hem is beoefend
geworden.
Na den invloed van L UT H E R op de Duit/che Letterkunde in dit Tijdvak te hebben aangetoond, de weinige goede Nederlandfche Dichters in hetzelve opgefomd , en den Rederijkeren — wier gebrekkig werk toch
voor 't minst de verdienfle had, dat de zucht tot dicht
er door werd aangewakkerd , - om nu .van hun--oefnig
nen invloed op den zin des Volks, o. a. door bevordering van menschlievendheid, niets meer te zeggen , —
hun befcheiden deel van afkeuring gegeven te hebben,
opent de Schrijver met de gouden eeuw der Franfche
Letterkunde de befchouwing van het derde Tijdvak
(1620-1720). Zeer lezenswaardig is zijn oordeel, zoo
over de vijf Hoofddichters dezer fchoone eeuw: c OR-
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over de Dichters en Prozafchrijvers van minde
te regt gispt hij de partijdige behandeling, aan-renag;
de Franfche tooneelpoëzij dier dagen later en nog in de onze
te beurt gevallen. Wat hij (bl. 416) van regeringloosheid ,
als de ergíle der rampen in de Letteren gelijk in den Staat,
zegt, was Rec. , vooral na bl. 369 gelezen, en toegeftemd te
hebben, dat in het Gemeenebest der Letteren de meestmogelijke vrijheid moet heerfchen , zoo lang zij niet in losban.
digheid ontaardt, niet volkomen duidelijk. Het flot van dit
Deel doet der godsdienflige verdraagzaamheid des Schrijvers
hooge eer aan.
In het eerfle gedeelte van het IIlde Deel wordt de bloei
onzer vaderlandfche Letterkunde, welke die der Franfche
vooruit was , befchouwd. Wij vinden er eene beknopte en
om het verband noodzakelijke herhaling van hetgene des
Hoogleeraars rijke pen ons elders breeder gaf. Zijn afkeer
van hetgene hij overmaat van vernuft noemt, doet hem natuurlijk met HUYGENS, J. VAN HEEMSEERIt en meerere onzer toenmalige Vernuften minder ophebben dan fommige andere kunstregters , offchoon hij hunne verdienften
huldigt. Verder zien wij de Hoogduitfche Poëzij , onder
OPITZ, FLEMMING en GRYPHIUS, zich naar de Hol
landfche vormen, maar later de Taal- en Letterkunde der
Hoogduitfchers jammerlijk verfranscht, en vooral hunne Dicht
indien het dien naam nog dragen wogt, tot den laag -kunde,
afdalen, offchoon de Poëten, voor hunne verdien--fientrap
en, in den Adelftand verheven werden. Volgaarne erkennen wij , wat bi. 104 gezegd wordt , dat eene taal als die,
welke door der. Weener Pater A B R A H AM van St. Clara
gebezigd werd , niet voor den kanfel past , maar blijven desniettemin zijne werken als een' rijken en niet genoeg gekenden
fchat van menfchenkennis befchouwen.
Op lagen trap ftond in dit Tijdperk de Italiaanfche en
Spaanfche, op veel lageren nog de Portugefche Letterkunde.
De tweede daarvan leverde echter het een en ander van blijvende waarde , o. a. het werk van s L I s , over de verovering van Mexico. Duidelijk uiteengezet is des Schrijvers befchouwing van den invloed der flaatkundige veranderingen in
Engeland op de Britfche Letterkunde, gedurende de XVIIde
en de eerde jaren der XVIIIde eeuw (bl. 165 very.) , en beT A I N H, als

-
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langrijk het overzigc er van, waarmede deze Afdeeling befloten wordt.
De volgende wordt geopend met den tijd van het Regentfchap in Frankrijk, en loopt tot op den onzen. In genoemde Land nam, na den dood van L o D E wij a XIV , de onbewimpeldite ongodsdienfligheid de plaats in der overgodsdienfligheid en vervolgzucht ; in zooverre althans zal elk den
Schrijver toeítemmen, dat er overeenkomst beftaat tusfchen
hetgene toen aldaar en eene halve eeuw vroeger in Engeland
gebeurde. Kort, krachtig, en ons dunkt naar waarheid, is

de karakterfchets van VOLTAIRE (bl. 251), als die van
„ het zonderlingfie mengtel van grootheid en laagheid, van
goedhartigheid en boosaardigheid, van zucht tot vermaak en
tot eenzaamheid, van erkentenis der verhevenheid van de
Christelijke Godsdienst en van verguizing derzelve, van fijnen fmaak en gemeenheid, van geestdrift voor menfchelijkheid en onmenfchelijke zucht om den aardfchen pelgrim zijn'
dierbaarften flaf te ontrukken, van fpotzucht en verontwaardiging tegen fpotternij, waar zij hemzelven gold; alles flechts
eenigzins verklaarbaar uit ijdelheid en zucht om groot te
fc h nen." Rec. herinnerde zich hierbij de uitfpraak van een
beroemd gelaatkundige, dat in v o LT Al RE's trekken de aap
en de adelaar op eene in het oog loopende wijze vereenigd
waren. Regt ter mede is hier de opmerking, dat v o LT A I R E en zijne fchool , de Encyclopedisten en hunne vrienden , door zich den eernaam van Wijsgeeren aan te matigen,
aanleiding hebben gegeven, om Wijsbegeerte en Ongodsdienftigheid ten onregte te versvarren; alsmede die, dat de meeste zoogenaamde philofophen leerlingen der Jezuiten geweesc zijn.
Beknopt en helder is de befchrijving van den geest der
verfchillende tijdflippen der Franfc he Omwenteling (17891795) , die, vooral na 1791, ook inzonderheid de Geletterden vervolgde, maar gedurende welke MIR A B EAU de fchep.
per werd der parlementaire welfprekendheid in Frankrijk,
terwijl C o N D o R CE T de leer der immer vooruitgaande be.
weging des menschdoms begon te prediken, van welke nog
heden zoo fchromelijk misbruikt gemaakt wordt, zonder dat
zij, welligt, in haar beginfel, mits wèl begrepen en toegepast, onwaar behoeft te zijn.

Na de gunfiige vooruitzigten voor de Fran/the Letteren

IIANl?6OJI1.

bij de restauratie van 1815 te hebben aangewezen , toont dc
Hoogleeraar den oorfprong aan van den dubbelen vinnigen
penneílrijd, t. w. tusfchen de ultra-I{atholijken en Liberalen
en de Islasfieken en Romantieken , volgens welken nu in het
overige van dit Hoofdfluk de verdeeling gefchiedt. Eerst
kwam het Rec. voor, dat Mevrouw DE G EN L is en anderen, wier beste werken toch vóór genoemde restauratie gefchreven zijn, hier wat laat genoemd worden; dan de opgegevene verdeeling zal dit in het verband noodzakelijk hebben
gemaakt. De invloed van CHATEAUBRIAND en Mevr.
VA N S T A E L, op de herftelling der godsdienftige eu de beteugeling der materiele denkwijze , wordt naar verdiende uiteengezet. De beruchte Paroles d'un Croyant komen den
Schrijver voor, de vrucht van een verbijsterd hoofd te zijn.
LA MARTINE, de hertleller der godsdieuflige poëzij, wordt
te regt hoog geroemd ; c. D E LA V I G NE misfchien wat al
te zeer ter loops als Blijfpeldichter vermeld ; de fmakelooze
en zedelooze geest van het tegenwoordige Franfche Tooneel
— die fommigen onder die Natie zelve begint tegen te
ftaan — overigens naar verdiende gegispt; terwijl, van den
anderen kant , de ernst en waardigheid , die de Franfche Ge
onzer dagen kenmerkt, met goedkeuring wor--fchiedlrjvs
den opgemerkt, en o. a. den ex-Minister G u I z oT, benevens andere mannen uit de fchool der Doctrinairen, welverdiende hulde bewezen. Van harte beamen wij den wensch
met welken dit Hoofdiluk befloten wordt: „ Mogt de herlevende rust en kalmte, mogt vooral een vernieuwde godsdienflige zin een beter tijdperk dan het begin dezer Eeuw
voor de Letteren baren !"
Van de Spaanfche en Portugefche Letterkunde , wier befchouwing dit IIIde Deel befluit, viel, ook in dit Tijdvak,
betrekkelijk veel minder te zeggen, offchoon, vooral in
Spanje, de Dichtkunde eenigermate bloeide, terwijl Proza en
WeIfprekendheid er op lagen trap bleven. Verlangend zien
wij uit naar het laatfle Deel van dit veelomvattende werk,
waaraan wij eersen blijvenden aftrek mogen voorfpellen.
Slechts zeer enkele namen of werken , die der vermelding
niet onwaardig waren geweest, vonden wij niet geuoemd.
B1, 443 tlaat de (*) of verwijzing naar de Noot verkeerd
achter Pèrinet Leclerc, in plaats van achter la Tour deNèsle,
geplaatst.
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NEDERLANDS ZEEWEZEN.

Gefchiedenis van het Nederlandfche Zeewezen, door Mr.
J. C. D E J 0 N G E, Archivarius van het Rijk. Ilden Deels
2de Stuk. (Tweede Engelfche Oorlog.) In 's Gravenhage
en te Amßerdam, bij de Gebr. van Cleef. 1835. In gr. 8vo.
XIV eps 530 bl. [5-20.
Hebben wij van het eeríie deel en het vorige ftuk van dit
tweede deel loffelijke vermelding mogen maken, niet minder
is zulks het geval met het fluk, 't welk wij thans het genoegen hebben aan te kondigen. Naauwkeurigheid, fcherpzinnigheid, oordeelskracht en onpartijdigheid vereenigen zich
ook hier weder met een' zuiveren en mannelijken fijl. Inzonderheid heeft ons behaagd de verdediging van c. T R O M P
tegen den fchijn van landverraad of van opzettelijke en kwaadwillige verlating van D E R U Y TER, bij den ongelukkigen
zeeflag, begonnen op den 3 Augustus I666; voorts hetgeen
wordt bijgebragt tot betoog, dat VA N B A A K E L, tijdens
de onderneming op den Theerns, de ketting niet is overgezeild ; en verder in 't algemeen al hetgene over de verfchillende manier van ftrijden ter zee, het doorbreken der linie
enz. wordt medegedeeld. De belangrijke bijdragen, bl. 475
tot het einde van dit fluk , zijn volkomen beantwoordende
aan het oogmerk tot slaving, opheldering en uiteenzetting
van hetgene op verfchillende plaatfen in den eigenlijken tekst
gezegd was. Met verlangen zien wij uit naar het verdere
vervolg des werks.

De Eilanden in de Zuidzee , het werk der Christelijke Zendelingen op dezelve en de uitwerking van dezer beynoeijingen.
Naar het Hoogduitsch van F R. K R OH N. Te Groningen,
b ij W. Zuidema. 1836. In gr. 8vo. 128 bl. f 1- :
De zaak der Zendelinggenootfchappen heeft, gelijk bekend
is , heftige beflrijders aan den eenen , en warme verdedigers
aan den anderen kant gevonden. Terwijl het niet te ontkennen is , dat inzonderheid door vroegere Zendelingen wel eens
een 'q os werd aan den dag gelegd, die niet altijd was xaT'
égriyvwcw; de bedaarde befchouwer meermalen reden vond ,
om hun toe te roepen : „ maakt de wilden eerst tot men-
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fchen , en ziet dan, er Christenen van te maken !" en de
Heidenfche dweeperij niet zelden voor eene Christelijke ver
werd ten koste van een verlicht en redelijk Christen--wisfeld
dom; zoo is het echter aan den anderen kant toch ook waar,
dat de Zendelinggenootfchappen oneindig veel goeds gedaan
hebben en nog blijven doen. Men moet inderdaad op zijne
eigene Christelijke voorregten weinig prijs Hellen, om onverfchillig te kunnen zijn voor het denkbeeld der bekendmaking
van het Evangelie aan blinde Heidenen. Dat de pogingen
daartoe tegenwerking, lastering, befpotting ondervonden, lag
in den aard der zaak , en de Zendelinggenootfchappen hebben
dit met elke goede poging gemeen. Jammer maar, dat dit alles zooveel ingang heeft gevonden ; zoodat eene bedaarde,
gefchiedkundige, van alle overdrijving vrije wederlegging, de
aanwijzing alzoo van den waren prijs , waarop de pogingen
der Zendelingen te flehen zijn , een zeer nuttig werk moet
genoemd worden. Daartoe is dit werkje , met betrekking tot
de Gezelfchaps- en Sandwich- Eilanden, eene nuttige bijdrage.
Het oogmerk van den Schrijver was, tegen D U B 0 IS, K 0 Tz E B u E en anderen , aan te toonen , dat Christelijke Zende.
lingen zich op die Eilanden gevestigd hebben, „ met geene
„ andere bedoeling, dan om zich en alle hunne krachten aan
het tijdelijk en eeuwig welzijn dier volken toe te wijden ;
dat hun arbeid in zooverre is gezegend geworden, als die
„ volken uit den toeftand der wildheid in dien der Christe.
„ telijke befchaving aanvankelijk zijn overgegaan ; dat zij ,
„ wel is waar , nog niet alle zegeningen eener Christelijke
„ volksbefchaving genieten , maar dat echter de hoofdoJnme.
„ keer gefchied is, en zij met rasfche , doch door hunne
eigendommelijkheid geregelde fchreden op den weg ter er.
„ langing van het nog ontbrekende voortgaan." Dit laatfie
kunnen wij niet genoeg aan de hoofden en deelgenooten der
Zendelinggenootfchappen aanprijzen. Indien zij toch maar
bedenken, dat men door overdreven ijver alles kan bederven,
en dat het goede zaad daarom niet minder zeker ontkiemt,
wanneer dit langzaam gefchiedt; indien zij .zich het voorbeeld van den Goddelijken Opvoeder des menschdoms In de
vorming van ons geflacht, ook door het Christendom, Reeds
voor den geest Hellen; en indien zij zich herinneren, dat
het vaak een ander is , die zaait , en een ander , die maait ;
terwijl de aanneming van het Christendom , niet alleen voor
het oogenblik, maar ook met de gegronde hoop op blijvende
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goede gevolgen, altijd Benen zekeren trap van befchaving
onderfielt, waartoe men allereerst dient op te voeren; —
dan kan, onder Gods zegen, deze poging veel toebrengen,
olie de dagen te befpoedigen, in welke de volheid der Heidenen ingaat en gansch Israël zalig wordt. Hetgeen wij
hartelijk wenfchen !

Reize om Kaap Hoorn langs de Westkust van Zuid-/Imerika ,
door de Stille Zuidzee naar de Philippijnfc,'ze Eilanden en
verder door de Chinefche Zee naar Batavia, gedaan in
1823 en 1824 met Z. M. Korvet Lijnx, onder bevel van
j. P. M. W I L L I N C K, in leven Kapitein ter Zee, Ridder
der M. W 0. poor hemzelyen befclzreven en met eigen ge
teekende Platen verfierd. Te Breda, hij Broefe en Comp.
1835. (Met Platen, Kaarten en Tabellen in afzonderlijke
portefeuille.) In gr. 8vo. XVII en 259 bi. f 4 - 90.

D

e oorlogskorvet de Lijnx werd in het jaar 1823, onder
bevel van den Zeekapitein J. P. M. WI L L I NC K, uitgezonden, inzonderheid om te beproeven, in hoeverre met de op
den titel genoemde (reken en punten handelsbetrekkingen
door Nederland zouden kunnen worden aangeknoopt. De
bevelhebber mogt de uitgave van deze zijne Reisbefchrit ving,
vertraagd, deels door 's mans vrees, dat dezelve van te geringe waarde zou wezen, in vergelijking van hetgeen men
gewoonlijk van eene reis om de wereld verwacht, deels door
uitlandigheid , niet beleven. Kort vóór zijnen dood fchreef
hij het Voorberigt, waarin hij de redenen opgeeft, die hein
noopten, dit verhaal zijner reize in het licht te zenden. Aan
het oogmerk, dat hij zich voorfielt, „ iets te geven , dat
„ van wezenlijke dienst kon zijn voor den Zeeman, wien
„ in het vervolg zoodanig eene reis werd opgedragen ," achten wij , dat dit boek ten volle beantwoordt. Immers het
bevat een naauwkeurig verhaal van de reis , gelijk de titel
die opgeeft , met bijlagen , bevattende 1. de firoomen , ge
reis waargenomen (liever /troomingen, daar men-duren
door ffroomen in onze taal meestal groote rivieren verfvaat);
2. het rapport aan den Minister van publiek Onderwijs , nationale Nijverheid en Koloniën; 3. goedkeuring daarop van
wege den Koning; en eindelijk 4. een dagboek en tabellen

J. P. M. wILLINCll, REIZE.

1}31

van de gedane flerre- en natuurkundige waarnemingen. Dit
laatfie gedeelte geeft, vooreerst, voor eiken dag der reis de
gezeilde koerfen; de verheid in mijlen; de bevonden breedte; de bevonden lengte, deels door waarneming (natuurlijk
flechts nu en dan) , deels door den tijdmeter (*) ; de bevonden miswijzing; íland van den barometer en thermometer;
en eindelijk de rigting en kracht van den wind, de laatile
uitgedrukt op zeemansmanier, als: bramzeilskoeíte enz. Men
bemerkt, dat ílechts fommige dier opgaven van algemeen en
blijvend belang zijn; inzonderheid kan dit gezegd worden
van de miswijzing van het kompas , daar het ons, ook na
de uitvoerige navorfchingen van H A N ST E E N, ST EI N H il U
s E It en anderen , nog altijd ontbreekt aan genoegzame gegevens , om eene voldoende theorie van het magnetismus der
aarde te ontwerpen , volgens welke de miswijzing voor een
gegeven punt der aarde en tijd vooruit berekend kan worden.
Daarbij is echter de grootfle behoedzaamheid noodig; want
wanneer Kapt. G. W I L L I N C K in zijne , fraks te vermelden, aanteekeningen bergt, dat eenmaal de miswijzing op
het eene fchip. 8° 11 1 N. W., en op het andere te gelijker
tijd en plaatfe 60 25 1 N. W. bevonden werd , dan heeft
men ongetwijfeld, onderfleld dat de kompasfen even goed
waren, aan invloed van het fcheepsijzer of andere onbekende
oorzaken te denken. Meer belangrijk, dan het vermelde
dagboek , is voor den Zeeman eene tweede tabel, houdende
aanwijzing der onregelmatige rigting en fterkte van den zamengeftelden Vroom , bevonden in de vaart van het Statenland tot de parallel van Kaap Victoria, offchoon deze ook
wel enkel voor de aangewezen rigting en kracht van den
wind zal gelden. De ingang dezer tabel is enkel: dagen
der maand, van 12 tot 28, zonder dat er bij flaat: .Tanuarij , 1824. De laatfie tabel geeft de meteorologifche waarnemingen, gedaan van Io N.B. tot 1° Z. B. Alle deze waar
zullen, hoewel het niet gezegd wordt, op den-nemig
middag gedaan zijn. Met eenige aanteekeningen van des
Schrijvers Broeder, die dezelfde reis een jaar later gedaan
heeft, wordt het werk befloten.
-

(*) Uitwijzens de uitkomften, zoo in het werk als in
de tabellen medegedeeld , moet de Lynx van een' voortreffelijken chronometer zijn voorzien geweest; dezelve was gemaakt door K NE B E L, te Amflerdam. Rec.
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Behalve de afbeelding van eenen bewoner der populous
group tegenover, en van de Lii,;nx in het zuider poolijs op
den titel , heeft Kapt, w ii. L irr C K zijn werk verrijkt niet
acht fleendrukplaten, voorflellende bijna zestig gezigten van
onderfcheidene kusten, benevens drie kaarten van de baaijen
van Sorgofon, van Davilican en van Polillo, alle op Lrifon;
alle welke platen, kaarten en tabellen in eene afzonderlijke
portefeuille gelegd zijn. Deze noch ook het werk zelf zijn
beflemd voor den gewonen lezer. Niet, dat het hier geheel
ontbreekt aan befchrijving van landkreken en zeden der bewoners; verfcheidene bladzijden getuigen van het tegendeel;
maar het werk is toch , naar het verklaarde oogmerk , meest
bruikbaar voor Zeelieden, gelijk h. v. de reiziger bijzonder
naauwkeurig is in liet aanwijzen der geographifche ligging
van onderfcheidene punten en gebr-,ken val, fommige zeekaarten; hetgeen, bij den zeemanspijl, blijkbaar in woorden,
als : platvoet, Izondeavacht, enz. de aangenaamheid der lezing
vermindert, naarmate het vretenfchapelijk belang toeneemt.
En van hoe oneindig veel belang het zij , de zeekaarten zoo
naauwkeurig mogelijk te hebben, daarvan geeft deze reize
een treffend voorbee?d , bladz. 83: „ 1Vij fleurden W. N. W.
en reeds had ik dien koers voor den nacht bepaald, met
voornemen , van de gelegenheid gebruik te maken, en
„ ruim , vrij van alle gevaar , met kracht van zeil door te
„ loopen, toen de uitkijk, even vd or zonsondergang, land
„ in den koers van de Korvet ontdekte; weldra zagen wij
„ het van het dek zich als eene f`rook lage heuvelen van
„ het W. tot N. W. uitfirekken; ik deed afhouden om de
„ Noord , tot 10 11 in de eerfle wacht , wanneer wij 3 mijlen hadden afgelegd , en toen om de Oost met klein zeil
„ bij den wind fleken. In de Zuidzeekaart van AR R o w„ S n7 I T H , noch in de fraaije , kaar: der Salomons- eilanden
„ en kust van Guinea , n0. 71 , H o r S B U r. Gil s East India
pilot, ligt eenig land N. van Lo,-d II o w ES groep. Wij
„ onderzochten nu al het aan boord zijnde kaartwerk, en
„ vonden in de Country Trade or freemariraers pilot, eene kaart
van een gedeelte der Indifche Zee en den Stillen Oceaan,
„ door W 1 L L I AM H E A THE R in 1806 uitgegeven, de groep
„ Populous of volkrijke eilanden, 13 mijlen N. O. van Lord
HO WE S groep geplaatst ; zoodat , indien de befchermende
„ hand der Voorzienigheid, wier vaderlijke goedheid wij
„ dankbaar erkenden , niet vóór den nacht deze gevaarvolle
„
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» groep aan ons oog ontdekt had , wij waarfchijnlijk het
„ fchip verloren en ons leven welligt aan een hoop woeste
„ kannibalen duur verkocht of ellendig onder hen zouden
gefleten hebben, en wel, omdat geleerde Hydrographen
„ naar welgevallen eilanden fcheppen of doen verdwijnen."
Zeer jammer achten wij het , dat er niet eene Reiskaart
bijgevoegd is, in den fmaak van L A PLACE'S tot een foortgelijk doel ondernomene reis , van welker vertaling wij onlangs verflag deden. Is de Franschinan in het befchrijven
wat al te breedvoerig, de Hollander is (wij fpreken met betrekking tot het gros der lezers) wat al te kort.
Hoogst lezenswaardig is , om het overige niet te vermelden, het verflag van den opfland te Palembang , 22 Nov.
1824, bl. 170-176. Op deze reize, waarop „ na honderd
jaren het eerst de Nederlandfche oorlogsvlag de wereld
„ werd rondgevoerd ," zijn ook nog twee ontdekkingen gedaan ; te weten van de eilanden, door w i L L 1 N c R Frede
en Prinfes Marianne genoemd ; liggende het eerfie-riksod
op 100 5' Z. B. en 152° 22' W. L, van Greenwich; het
laatfe op 1009/ Z. B. en 161° 11' 30" W. L. In de firaks
aangehaalde Reiskaart van LA P L A C E is alzoo het laatst•
genoemde eiland geheel verkeerd geplaatst, flaande het aldaar
op ongeveer 16 0 N. B. en 220 W. L.
Tot het opgeven van nadere bijzonderheden wegens , het
beoordeelen van , en het mededeelen van enkele proeven uit
dit reisverhaal ontbreekt ons geheel de ruimte. Onzes ondanks moeten wij het dus bij het gegevene verflag laten berusten. De uitvoering is fraai en de prijs matig gefteld.

Herinneringen van eene Reis naar Oost -Indiën , door Q. iu. R.
V E R H U E L L, Kolonel en Kapitein ter Zee, Equipagemees.
ter der Marine, enz. Ifle Deel. Met Platen en Vignetten.
Te Haarlem , bij V. Loosjes. 1835. In gr. 8vo. XXIV en
278 bl. f 4 90.

D e fchrijver van dit werk, toen Kapitein -Luitenant, ver-

trok als vrijwilliger, in het laatst des jaars 1815, hij het eskader, dat toen werd uitgezonden , om onze Oostindifche Kolo.
niën van het Britsch Gouvernement over te nemen; werd
fpoedig na zijne aankomst te Batavia geplaatst als eerie
Officier op Z. M. fchip ddmiraal Evertfen , en erlangde niet
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zeer lang daarna het bevel over dien bodem, na het overlij.
den van den Kapitein D t E T z, waardoor hij tevens dezen bevelhebber als • Medecommisfaris ter overname opvolgde, en
met het onder zijn bevel flaande fchip een groot deel had in
de demping van den opliand der Molekken in 1817. Als liefhebber der Natuurlijke Historie, had hij , gedurende zijn ver
Indifchen flrc,4i pel, eene aanzienlijke-blijfentogd
verzameling gemaakt van wapenrustingen en kleederdragten
der verfchillende volksflammen , die hij bezocht ; belangrijke
oudheden; vele foorten van dieren op liquor; infekten, waarond er een groot aantal uitmuntende vlinders, waarvan velen
bekend noch befchreven waren, en waarvan hij fommigen door
alle gedaanteverwisfelingen heen befchreven en afgebeeld had;
verder visfchen, conchiliën , zeegewasfen, fraaije lavafoorten, mineraliën, de zeldzaamfte vruchten met bloem en blad
op liquor, enz. Doch de ongelukkige fchipbreuk van de
onder zijne bevelen flaande Admiraal Evert/en deed dien ganfchen rijkdom in den Oceaan verzinken, en tevens 's mans uit
dagboek, met een groot aantal teekeningen naar de-gebrid
natuur opgehelderd. Een fchetsboek echter van teekeningen
naar de natuur bleef behouden; doch omflandigheden hebben de reeds begonnen en door H. M„ de Koningin befchermde (gelijk dit werk aan Prins F REDER I Ii is opgedragen)
uitgave doen ftaken. Wij vernamen dit niet leedwezen, en
hopen alsnog, dat dit werk moge hervat worden, waartoe
wij den geachten Schrijver alle aanmoediging toewenfchen,
te meer , daar , zoo als hij bl. XIII teregt opmerkt, tot nog
toe zoo weinig van dien aard , deze heerlijke gewesten betref
licht ziet.. Met behulp van het fcheepsjournaal-fend,ht
van zijnen vriend , wijlen den Luitenant ter Zee 'T H 00F T,
getrouwen medgezel op alle zijne wandelingen en togten door
onze Oostindifche eilanden, en eigene behoudene aanteekeningen, flelde hij deze Herinneringen, die met nog één deel
compleet zullen zijn, te zamen.
Dit boek bevat niet alleen eenige bijzonderheden betrek.
kelijk de reis des Schrijvers naar Indië, en verflag van zijne
togten , wandelingen , ontmoetingen , waarnemingen aangaande Natuurlijke Historie, zeden en gewoonten der volksdam.
men enz., gelijk dit in den aard der zaak ligt bij het verzamelen der bovengenoemde voorwerpen; maar het behelst tevens
een allerbelangrijkst verhaal van den opfland der Molukken in
het jaar 1817, met de gevechten en andere maatregelen tegen
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de muitelingen, gelijk ook van de overwinning en demping
des oproers. Een verhaal dier rampfpoedige gebeurtenisfen
kan ongetwijfeld niet anders , dan het hoogfte belang inboezemen ; en wij verheugen er ons ne meer over, het van den Heer
v E R Ii U EL L te ontvangen , omdat van de uitgave des dag
Majoor K R r c GE R, die ook een belangrijk-boeksvand
deel in deze krijgsverrigtingen genomen heeft, niet gekomen
Is , waarop hoop was gegeven in belangrijke Fragmenten ,
betrefende den Indifchen Archipel, door dien verdientlelijken
Hoofdofficier geplaatst in het Magazijn van Prof. VAN K AMF.
E N (Deel 1V , bladz. 223 volg.) , welke Fragmenten door
deze Herinneringen , en omgekeerd , op eene aangename wij.
ze bevestigd worden.
Daar Ree. Hechts eene zeer oppervlakkige kennis van dien
opfland en oorlog uit andere berigten verkregen had, kan hij
umoeijelijk over de naauwkeurigheid van dit gedeeltedeswerks
oordeelen , maar meent te meer daarop te kunnen vertrouwen ,
vermits de Ileer V E It Ii U e L L goeddeels ooggetuige is, en
alzoo in de beste gelegenheid om alles te boek te hellen ,
terwijl hij elders de berigten der ooggetuigen woordelijk
volgt, zoo als bladz. 181--I88 en 257-261 van de Heeren
FELDMANN en sCnEiDius. Over het algemeen moeten
wij zeggen, dat de Schrijver, naar liet ons voorkomt, nergens verzuimd heeft, zijn verhaal belangrijk te maken. Wij
rekenen daartoe niet alleen, dat hij met de noodige uitvoerigheid datgene befchrijft, waarover men hem ongaarne haastig zou zien heenflappen, gelijk b. v. het bezoek bij den
Koning van Goa, bladz. 64 ; liet beftijgen van den vulkaan
Goenong Apie, bladz. 92; de nootmuskaatteelt, bladz. 114;
terwijl hij oordeelkundig genoeg is , om met bijzonderheden,
uit andere reisbefchrijvingen overvloedig bekend,— wij noemen alleen de doopplegtigheid bij het fnijden der linie —
geene bladzijden te vullen.
Gecne geringe verdienste achten wij het verder, dat de
ftijl niet alleen zeer gekuischt en zuiver is, maar zich ook
op eene aangename wijze naar het onderwerp afwisfelt. De
krijgsverrigtingen tegen de Molukfche muitelingen worden
verhaald in een' eenvoudigen historifehen , de natuurtafereelen
op Java en elders in een' meer fchilderachtigen , trotfche
gezigten, gelijk een ílorm op zee en het opgaan der zon op
den Goenong Apie, in een' verheven' ílijl. Met één woord
— want, bij gebrek aan ruimte tot het geven van enkele
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dalen, moeten wij het bij deze algemeene opmerking laten ^-de Heer v ER H VEL L had niet noodig, in liet Voorberigt
zich te verontfcliuldigen over zijne „ onbedrevenheid als
Schrijver," daar het „ gewaagd is , een werk aan de oren„ ge oordeelvelling van een befchaafd en verlicht publiek
te onderwerpen." Het aangehaalde gezegde van LA B R o ss E les Manns écrivent anal, mais avec as/'ez de candeur,
is dan ook 1lechts voor het laatfle gedeelte op onzen Kapitein toepasfelijk. De platen en vignetten , door hemzelven
geteekend, dienen niet enkel tot verfraaijing, maar ook tot
opheldering, inzonderheid van de befchrijvingen der Indiaan
vaartuigen , Orangbaai's , Oorra Oorra's enz. Kortom -fche,
wij verblijden ons over dit nuttige, fraaije en keurig uit
loopende over belangrijke gewes--gevordltfchnk,
ten, waar de roem der Nederlandfche vlag is gehandhaafd
en belangrijke wapenfeiten hebben plaats gehad.
Bij de natuurkundige berigten dachten wij onwillekeurig
aan zeker vlugtig fchr ven , onlangs (*) in het Mengehverk
onzer Letteroefeningen geplaatst, en meenden zoo bij ons
zelve, dat onze Mederecenfent den fpijker wel op den kop
kon geflagen hebben; want dat er ook wel Geleerden zijn,
welke opzettelijk als natuurkenners de heerlijke gewesten
van Nederlandsch Indië bezochten, en die zich nu in het
mededeelen van berigten door eenen Zeeöfficier befchaamd
zien. Mogt zijn voorbeeld hen verlokken tot jaloerschheid 1
Zeer verlangen wij naar het tweede Deel van dit werk, en
herhalen onzen wensch met betrekking tot het vroeger ver -

melde werk van den Heer v E R ti U E L L. Onzen gullen en
welgemeenden lof willen wij ditmaal niet verkorten met een
maar, of het vallen op kleinigheden, waar liet dan toch bij

zou moeten blijven, vermits wij anders niets aan te merken
hadden.

(*) 1836, bladz. 219.

Reis van Rotterdam naar Londen; benevens erne Befclsr ving
der laatstgenoemde Stad. Door w V A N H 0 U T E N . Met
4fbéeldingen. Te Rotterdam, bij van der Meer en Verbruggen. 1835. In gr. 8vo. 255 bl. f 2 - 60.
.

Een zeer zindelijk uitgevoerd werkje, waarin de reis van
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Rotterdam naar Londen vrij breedfprakig , (eerst op bladz.
14 verliest hij de vaderlandfche kust uit het oog) echter
onderhoudend befchreven wordt, inzonderheid dat gedeelte,
waar van de opvaart van den Theems fprake Is. Wij kunnen
niet nalaten, uit dit gedeelte het volgende over te nemen:
„ Om de eer onzer Natie, en der zuivere waarheids wille,
ware het wel te wenfchen, dat een onzer bekwame au„ teurs — waaraan wij waarlijk geen gebrek hebben — de
pen opvatte, om eene volledige befchrijving van ons land
en landgenooten, in deEngelfche taal, op te flellen; zoodanig werk zonde zeer vele, zoo befpottelijke als zotte,
denkbeelden, welke bij de Engelfchen, ten onzen opzigte,
„ beflaan, niet alleen wegnemen, maar ons eenen hoogeren
„ rang in den eerbied en de achting van buiteálanders doen
„ bekleeden. Want waarlijk, daartoe is eene ruime floffe en
„ buitengewone voorraad van allerlei aard voorhanden; en,
„ indien het mij geoorloofd is, dit aan te merken, ik ben
overtuigd, dat aan de zijde van pecunieel voordeel er gee,, ne kwade zaken mede te doen zouden zijn, daar ik mij
„ voor zeker verbeeldt, (d) dat menig uitgever in Engeland
„ — aangezien er in de Engelfche taal geen opzettelijk of
„ oorfpronkelijk over Holland gefchreven werk beflaat —
„ nog al een ruim honorarium voor zoodanigen arbeid over
„ zoude hebben. Zoodat ik zulks hiermede bijzonder in de
oplettendheid mijner geëerde landgenooten aanbeveel." Rec.
is het met den Schrijver eens , maar zou de Franfche boven
de Engel/ehe taal, als algetneener bekend, aanprijzen, en
het geprojecteerde boek eene goede bijdrage tot de bibliotheek der ftoombooten enz. noemen. Doch dit alles in het
voorbijgaan. De befchrijving van Londen Is verder, voor
zoo verre wij, die nimmer deze wereldflad bezochten, zulks
kunnen beoordeelen, naauwkeurig. De acht afbeeldingen op
één plaatje tegenover,, zoowel als die van de St. Pauls-kerk
op den titel, zijn der fleendrukkerije van den Heer B A C K ER
tot eer. Taal en flijl zijn beter, dan het allereerfie woord
Voorwoord, zou doen hopen. Het werkje is zeer gefchikt,
om , even als L EI G H'S new Picture of London , waaruit de
Heer v A N H 0 U TEN erkent vele bijzonderheden te hebben
ontleend , allen voor te lichten , die Londen in alle deszelfs
merkwaardigheden wenfchen te befchouwen.

BOEKBESCH.

1836. No. 10.
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Befchri ling der Stad Tiel, door Nr. F. D. RINK, Regtet'
ter inflructie bij de Regtbank van eer flen aanleg , zitting
houdende te Tiel. [liet Plans en Kaarten. Te Tiel, bij
A. van Loon. 1836. In gr. 8vo. f 5 -:

D

e Heer en Mr. E. D. R I N It, bij zijne fladgenooten als een
voorflander van alles , wat goed en nuttig is , bekend , deelt
aan het letterkundige publiek eene befchrijving der (tad Tiel
mede. Deze, eerst Fránkifche, daarna Brabandfche, einde.
lijk Gelder /ehe flad , eene der oudfle in de Nederlanden , in
vroegere eeuwen door haren handel vermaard en ook thans
nog van belang, verdient zulk eene onderfcheiding, te meer,
daar aan menige (lad van minder omvang en beduidenis eene
afzonderlijke befchrijving is te beurt gevallen. De Schrijver
had , door zijne betrekkingen, den toegang tot ongedrukte
archieven, van welke hij een vlijtig en getrouw gebruik gemaakt heeft.
In de eer fie Afdeeling geeft de Heer R i N K hetgeen over
ligging, naamsoorfprong en gefchiedenis te zeggen is. Onlangs vonden wij ergens nog eene andere naamsafleiding, dan
de door hem opgegevene : t. w. de tak van den Rijn, die ,
uit Duitschland naar de zee firoomende, Hel (Helium, wijde
Ilel, Wahil) genoemd werd, gaf dien naam ook aan onder
langs de oevers, b. v. Tihil (Thiel), Bom -fcheidnplat
enz. en heette zelf eindelijk-bil,Breh()Hvot,
Helden/zee. Aan de door hem gekozene zouden wij echter
ook de voorkeur geven. Hij deelt ons daarna de oudfle berigten mede, welke omtrent deze flad bij Gefchiedfchrijvers
voorkomen. In het voorbijgaan zij gezegd, dat het bergt,
hetwelk bij SIGEBERTUS GEMBLACENSIS op het jaar
453 gevonden wordt, (bl. 6) ook (laat in de uitgave van
Pars, bij II EN R. STEPI1ANUS, in 1513, aldus: ad parturn Galliae, qui Ticla dicitur. De voornaamste lotgevallen
der flad tot liet jaar 1795 worden nu , ook uit ongedrukte
oorkonden, medegedeeld. Uit gebrek van berigten blijft hier
en daar veel duisters over; doch over andere punten is genoegzaam licht verfpreid. Tot de bijzonderheden , welke
nog niet bekend waren , behoort de bepaling van de plaats ,
waar de Strijweerd gelegen was , op welken de flag tusfchen
de broeders R E I N A I. o en EDUARD , in het jaar 1361,
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voorviel ; de berigten omtrent het voorgevallene ten tijde
van de Spaanfche beroerten , van de invafie der Franfchen
In 1672, van de regeringsveranderingen na den dood van
WILLEM III , van de onlusten in de jaren 1784 en later. —
Bij deze Afdeeling, of op bladz. 215, bad nog, als eene
gefchiedkundige bijzonderheid, kunnen gemeld worden, dat
B A L D E R I K, Bisfchop van Luik , lid van het groote ver
tegen DIR IC III , Graaf van Holland, in het jaar 1018,-bond
te Tlel geftorven is; zie den Annalista Saxo , in E C C AR D's
Corpus historicum medil aevi , Tom. I. p. 450. Ook hadden
wij wel gewenscht , dat het verhaal van ALP E RT U s, de
diverfitate temporumn , L. I. C. 8. en L. II. C. 20, in zijn
geheel ware ingevoegd. IHet is toch het verhaal van eenen
tijdgenoot. Maar welligt flood het den Schrijver niet ten
dienfle , gelijk wij daaruit moeten opmaken , dat hij het uit
anderen aanhaalt.
De tweede Afdeeling befchrijft den ouden en hedendaag-

fchen Rand der flad en van Zandwik, de vroegere en tegen.
woordige openbare gebouwen , enz. Ook hier vinden wij een
aantal nog onbekende bijzonderheden, b. v. de aanduiding
van den ouden loop eener afwatering van de Waal naar de
Linge, waardoor de Tielrewaard een eiland was; de bepaling der plaats, waar de burg of liet tolhuis flond, gelijk
elk, die met het lokale bekend is , terflond zal moeten toeflemmen. Hier leidt de Schrijver den lezer als door de flad
en buiten dezelve rond, en wijst hem de merkwaardigheden
van de belangrijkile punten aan, telkens met beroep op gedrukte en ongedrukte gefchiedkundige berigten, en bier en
daar met ophelderingen van verouderde woorden. De voor
geestelijke als wereldlijke , gebouwen worden-namfle,zo
in hunnen oorfprong en veranderingen opgegeven. Op bladz.
169 zouden wij den Schrijver vragen, of op de,ftichting van
het klooster te Westeroijen niet ziet het verhaal in het Chronicon IIERMANNI CORNERI (in ECCARD's Corpus histor.
Tom. II. p. 1163.) Pro cot/em tempore (1390) WERE M AR U S D E B U R E N nobilis vafallus Ducis Gelriae novum conventum eitlem ordini (Praedicatorum) aedificavit prope Tyle
opidum ejusdem Ducatus Gelriae, cujus quidem Monasterii
frater converfus idem w E R E M A R U S effectus est et profesfor.
Zeker dezelfde, die , onder den naanl van B ER N A RD VA N
o P B URE N, (bladz. 186) als hertleller der St. Walburgskerk In 1400 voorkomt; want (gelijk v A N LEaUW£Iv,
Ee2

IF!^,f)
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Chron. Til. p. 432 aanmerkt) de letters B. en V. of W. worden dikwijls verwisfeld. En deze heet ook bij VAN H VE SSEN en VAN RIJN, Kerk. Oudh. II. 360 , WARNER VAN
BUREN.

De derde Afdeeling handelt over regten , voorregten en
handel. Ook hier zijn een aantal oudheidkundige ophelde-

ringen van

groot belang.

Men

leert hier

den vroegeren

Tielfchen koophandel op den Rijn en op Engeland kennen,
de belemmeringen , denzelven door de Hollanders aangedaan ,
die aanleiding gaven tot het groote verbond, waarvan boven
gefproken is , de opneming der flad onder de Hanzefleden ,
en hetgeen daartoe in betrekking (laat. De Schrijver deelt
mede, wat hij gevonden heeft omtrent de tollen en de voorregten, oudtijds aan de burgers verleend.
De vierde Afdeeling befchrijft vroegeren en lateren rege-

ringsvorm, ffedelijke inrigtingen, kerkelijke zaken, kunfien en
wetenfchappen. Ook deze is rijk in wetenswaardige bijzon
Zij eindigt met eene opgave van eenige beroemde-derhn.
mannen , aldaar geboren.
Aan het Plot van liet werk vindt men eene lijst van Regeringsleden federt 1553, der Predikanten, der Rectoren, enz.;
voorts eenigé ongedrukte brieven, vonnisfen, buurtfpraken,
d. i. gelijk wij bladz. 256 leeren , overeenkomften tusfchen
de burgers ten aanzien hunner gemeenfchappelijke belangen.
I-let is verfierd met twee fraaije platte gronden (den ouden
van s L I C 11 T E N H 0 R 5 T en den tegenwoordigen , volgens
de kadastrale opmetingen), met eene afbeelding van het Tolhuis en van een oud fledelijk zegel.
De Heer R IN K heeft allen , die wenfchen , de flad Tiel
naauwkeurig te kennen, eene aangename en welvolbragte
dienst bewezen. Geen Inwoner van eenige befchaving zal
ziin boek willen misfen. Het behoort in eene bibliotheek
van Gelderfche Gefchiedfchrijvers, en verdient daar eene
plaats naast de werken van P o N T A N U S, S L IC HT E NHORST, VAN HASSELT, VAN SPAEN, NIJHOFF , enz.
Hadden wij van elke (lad van eenig belang zulk eene befchrijving ! Er ligt nog zoo veel, dat ongebruikt is, in
Redelijke en gewestelijke archieven . — BALDIK, bladz.
15, moet BALDERIK, VAN DER EERE,
DER FEZE Zijn.

bladz. 29, VAN
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Over het Kopijregt in Nederland. Door Mr. B. V A N D E N
V E L DE N. Te 's Gravenhage , bij S. de Visfer. 1835. In
gr. 8vo. VIII en 317 bl. f2- 50.
Kantoortafel voor Notarisfen , ter vermijding van boetens
(boeten) of flraffen , uitgegeven door A. V O L E E R S E, Notaris te Monnickendam. Tweede vermeerderde Druk. Te
,4mßerdam , bij W. Brave, Jun. In dubbel folio. f: -35.
et werk van den Heer Mr. B. VAN DEN VELDEN, oves•
het Kopijregt in Nederland, fchijnt ons met zeer veel oplettendheid en oordeel te zijn bearbeid, zoodat wij hetzelve
aan alle Boekhandelaars , Regtsgeleerden en Schrijvers wel
durven aanbevelen. Het zij ons vergund eene enkele vraag
te doen: indien cie Wetgeving op dat punt eens wierd herzien, zou het dan niet wenfchelijk zijn, dat het Kopijregt
werd gewaarborgd eenvoudig tot , ijftig jaren, na den dag,
dat het vereischte getal exemplaren behoorlijk bij de ftedelijke Regering, of waar de Vet het vorderen mogt, was
gedeponeerd ? De Beer VA N D E N VE L DEN gevoelt zelf
het moeijelijke der tegenwoordige bepaling van tot twintig
jaren na den dood des Auteurs, waardoor alles afhankelijk
wordt van het korter of langer leven van hem, die het werk
door zichzelven of door een' ander' heeft opgetteld. Door
zonder onderfcheid'vijftig jaren te bepalen voor termijn behoeve den Auteur of zijne regtverkrijgenden, is alle kansrekening weggenomen, en het Kopijregt, over het algemeen,
levenslang aan den Auteur verzekerd.
Ook de Kantoortafel voor Notarisfen , ter vermijding van
boeten (zoo moest er tlaan) ofjlrafen , waarvan de Notaris
V 0 L KER SE ons een' t .veeden vermeerderden druk aanbiedt ,
bezit zeer veel bruikbaarheid. Men zal ons niet vergen ,
ieder artikeltje afzonderlijk te gaan toetfen; doch ééne onnaauwkeurigheid viel ons dadelijk in het oog. Wij lezen
no. 17: „ Lene acte in depot aannemen, alvorens dezelve
geregistreerd is, of dezelve aannemen , zonder daarvan acte
van depot op te maken , fr. 50 — boete. Wet van 22 Fri„ maire An 7. Art, 42, 43. Testamenten uitgezonderd."
Hieruit zou men afleiden , dat een Notaris , door den Pref.
dent der Regtbank benoemd zijnde tot bewaring van eenig
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met den dood bekrachtigd eigenhandig gefchreven Testament, hetzelve eenvoudig bij zijne protocollen kon neder leggen; terwijl de Notaris toch verpligc is, het Testament,
dat, met Affchrift zijner benoeming tot Bewaarder, hem
overhandigd wordt, niet alleen te laten registreren, maar
ook van zijne in bewaring neming van dat Testament , met
bijbeboorend Affchrift der benoeming, op te maken Akte
van Dépót; van welke Akte hij tevens met Testament en
Benoeming het Affehrift uitlevert, dat vascgehecht wordt
aan het Verzoekfchrifc tot in bezit helling, in te dienen door
een' Procureur, voor de Regtbank postulerende. En wat
de mystieke Testamenten aangaat, deze worden wel ongeregistreerd in bewaring genomen, maar er wordt toch dadelijk
eene Akte van Superfcriptie opgemaakt. Recenfent is overtuig , dat de Heer v o L ic ER SE dat alles wel weet en in
praktijk brengt; doch dit neemt niet weg, dat de aanteekening: Testamenten uitgezonderd, op de Kantoortafel te vin_
den , al zeer onvolledig is.

De Rus/en in 1612. Een gefchiedkundige Ronan van 'v. s AG 0 SE I N. In 11 Deelen. Te Groningen , bzj J. R. Schierbeek , Jun. 1835. In gr, 8'o. 452 bl. f 4 - 80.
Een volk kan verwonnen, overheerd, maar nimmer vernietigd worden , zoo lang Godsdienst en vaderlandsliefde in den
boezem der natie blijven gloeijen, en liet volflagenfle zedebederf niet tot in de hartader en het inwendige leven is doorgedrongen. Deze flelling werd door Nederland in de zes.
tiende , zeventiende en negentiende Eeuw glansrijk geflaafd;
aan derzelver waarheid dankt Griekenland, ra zoo veel onderdrukking, een vernieuwd volksbefcaan, en het fel getuchtigde nakroost van A BR A H A m hecht daaraan de onwankelbare hoop van herfiel, wanneer eindelijk de toorn des Hee.
ren zal voorbijgegaan zijn. De gefchiedenis van Rusland
levert daarvan in het werk, dat wij aankondigen, mede een
fchitterend bewijs. Door het uitßerven van den ílam der
oude Czaren in een' poel van jammeren gedompeld, door
inwendige twisten verzwakt, door burgeroorlogen vaneengereten , en tot den diepalen trap van ellende door Pool/cite en
Zweed/che interventie gebragt, was het eindelijk gedwongen,
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de kroon op het hoofd van den zoon des Konings zijner beulen te zetten, en zich de wet te laten (tellen door eene natie, die thans (zonderlinge lotwisfel der dingen) aan de voeten des Keizers van dat herboren Rusland gekromd ligt , en ,
door vreemden invloed aangeílookt , in eigene dwaasheid ver
dreigt weg te kwijnen, maar misfchien nog eenmaal -ward, ,
door rampfpoed gelouterd, haren rang in het gefchokte Europa zal hernemen. Het jaar 1612 is als 't ware de band,
die de oude gefchiedenis van Rusland aan de nieuwere hecht,
en kan voor dat Rijk onvergetelijk genoemd worden. De
huldiging van den jongen w I. A D I s L A U S was te Moskou ge
maar zijn vader belegerde Smolensko, verwon en ver.-fchied;
woestte het, terwijl de Zweden een aantal íleden in bezit
namen, zwermen barbaren, nog woes ter dan de onbefchaafde
Rusten zelve, alles te vuur en te zwaard roofden, plonder.
den en uitroeiden, en de Grooten des Rijks veelal door afval
en verraad alle herfiel ondenkbaar maakten. Toen echter
fpanden die van Nieuw-Novogorod zamen, en, Vorst r o& cu A R S K 1 aan hun hoofd Hellende, die met den Romein wel
mogt zeggen: Rome n'est plus dans Rome; eile est toute ozs
je Tuis ! werd Rusland gered en het gefacht van ROM A N 0 w
ten troon verheven , waaruit de groote PETER na ettelijke
jaren afftamde.
Op dat woelige tooneel nu , 't welk te regt de vruchtbare
bron van vroegere treurfpelen en latere romantifche verhalen
is geworden , verplaatst ons de kundige Schrijver van dezen
met oordeel en fmaak gefchreven' gefchiedkundigen Roman.
Na grondige fludie van het tijdvak, dat hij wenscht voor
te Hellen, fchildert hij, in behagelijken ftijl, de zeden, klee.
ding, leef- en denkwijze, gewoonten, veroordeelen, bijgeloof van Woiwoden en Bojaren, krijgsoverflen, landlieden,
lijfeigenen, Kozakken en foldaten, zoodat wij, als in een
tafereel , alles levendig voor ons zien en allen in hunnen
kring werken en zich bewegen. De roem der vaderen is
even weinig vergeten , en bij al het ellendige van vrees ,
verraad , wreedheid , en wat den mensch al meer onteert,
zien wij de trouw van den regtfchapen Muskoviter in al hare
grootheid fchitteren ; zien wij dat vasthouden aan het oude
regtzinnige geloof,, die liefde voor het heilige Rusland, die
voor mindere wezens ongeloofelijke daden van kracht, moed
en zelfopoffering, waardoor het mogelijk werd, licht uit de
duisternis, orde uit den bajert van verwarring te voorfebijn
,
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te roepen. „ Van Alkmaar begint de victorie!" was de leus
onzer vaderen; van Novogorod dagteekende het herfiel van
Rusland, en het wordt ons warm ons het hart, wanneer wij
zoo treffende gelijkenis van de verlosfing van ons vaderland
met de vrijworfteling van een Rijk opmerken , dat, na meer
dan twee Eeuwen , ons de dochter der Czarcn tot Koningin
bestemde.
Niet alleen het gefchiedkundige , maar ook het romantifche
is keurig bewerkt. De Schrijver koos tot zijnen'held den
zoon van een' Bojaar, die, uit wanhoop fchier, den Poolfchen Koningszoon huldigde, maar aan dien eed volftandig
vasthield, er het flagtoffer van werd , maar eindelijk toch ,
na vele gevaren, lotwisfelingen en, in zulke tijden van be.
roerte alleen mogelijke , voorvallen , rust en geluk vindt.
Hij wordt door zijnen getrouwen knecht - vergezeld , redt in
het begin der gefchiedenis een' Saporoger Kozak het leven ,
en wordt wederkeerig door dien zwerver, die zich aan hem
hecht, bij meer dan ééne gelegenheid, met woeker voor zijne menschlievendheid vergolden ; is hopeloos verliefd op de
edele dochter van zijnen doodvijand, wordt als monnik aan
trouwt daarna zijne beminde om haar leven te red--genom,
den, en tot op het oogenblik, dat zij gereed is, om ook
den geestelijken fluijer aan te nemen, zijn knoop en verwar.
ring zoo kunflig berekend om de belangftelling gaande te
houden , dat men de eindelijke ontwikkeling, die zoo natuurlijk is aangebragt, met voldoening, ja met toejuiching leest.
Het romantifche is zoo innig met het historifche , en dit
met dat, verbonden; de onbeduidendf}e voorvallen zijn met
zoo veel kunst en fmaak aangebragt en gefchilderd ; de list
van den ruwen barbaar (want anders is de tweede hoofd.
perfoon niet) fleekt zoo treffend af bij zijne begrippen van
trouw en dankbaarheid en de edele gevoelens van zijnen
zelfgekozen meester; de kleur is zoo echt Rusfisch, doormengd met gevoelens en fpreekwijzen , die wij ook van elders als lokaal kennen ; kortom, alles in dezen Roman , tot
het welgekozen tragifche floc toe, beviel ons zoodanig, dat
wij fpijt gevoelden, het werk niet in de oorfpronkelijke taal
te kunnen genieten, en deze vertaling van eerre vertaling,
tegen onze gewoonte, twee malen met het grootIle genoegen
lazen, ondanks de veelvuldige Rusfifche eigennamen, die door
een' Hollandfchen mond niet zijn uit te fpreken en voor een
Hollandsch geheugen moeijelijk maar noodzakelijk te bewa^
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ren. Wij achten den letterkundigen fmaak van den Keizer
van Rusland daarom reeds hoog, omdat hij den allerbekwaamRen Schrijver rijkelijk beloonde, diens werk „ den eerften
Rusftfchen Roman" noemende.
Wij verlangen naar het aangekondigde werk , dat ons juist
twee eeuwen later in Rusland zal verpiaatfen. Moge het van
dezelfde kundige hand zijn, welke het tegenwoordige vertaalde, die, ook blijkens zijne aanteekeningen, de taak con
amore volvoerde. De correctie is voldoende; offchoon wij
in het tweede deel nog al drukfouten vonden, die intusfchen
weinig hinderen, hoewel zij altijd flukken van blijvende waarde inzonderheid ontueren.

Willem Berkveld, of de kleine Bedelaar. Tafereelen uit het
begin der tegenwoordige Eeuw. Door den Schrijver van:
Fier dagen op reis, enz. II Deelen. Te Amjlerdam , bij
J. C. van Kesteren. 1835. In gr. 8vo. 605 bl. f 5 -50.
Y ier dagen op reis was een koddige, maar veelal tot het
bas-cornique, foms wel eens tot het zoutelooze afdalende roman, waarin, bij geheel de vinding, eene onwaarfchijnlijkheid ten grondslag ligt , en al het medegedeelde uit eene reeks
van onwaarfchijnlijkheden befiaat. Aanleg en geest kon men

echter den Schrijver niet ontzeggen, die thans met een' anderen, oorfpronkelijk Nederlandfclen, Roman weder optreedt.
Doch welk een onderfcheid is er, in betrekkelijke waarde,
tusfchen de vier dagen op reis en den Willem Berkveld! Naar
ons gevoel , heeft de ons onbekende Schrijver reuzenfchreden
in het romantifche vak gedaan. Wij zeggen dit niet , om zijnen arbeid op te hemelen. Neen! wij zouden hem zelfs door
eene fcherpe kritiek kunnen ontmoedigen, zoo wij, naar de
gebruikelijke manier van recenferen in fommige onzer tijd_
fchriften, b. v. van tijd tot tijd in den Vriend des Vaderlands,
eerst eene fchets wilden geven van een' onverbeterlijk fchoonen Roman , dan eenige meesterftukken in dat vak tot modellen aanhalen, en eindelijk, bij tegenflelling, al het gebrek
onderhavige gefchrift , op een' ironi/chen toon -kige,nht
aanwijzen, om dan daaruit het gevolg te trekken, dat een
Nederlander zelden een goed Romanfchrijver is, en de Srhrij.
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ver van het aangekondigde werk dat vak wel mag laten varen.
Doch w ij willen, waar wij Hechts eenigen aanleg ontdekken,
liever aanmoedigen, dan ter neder slaan. liet plan van den
Willern Berkveld fchijnt ons goed ontworpen ; de karakters
zijn wèl volgehouden, en de ontknooping is natuurlijk en bevredigend. Het laatíle hoofdfluk, vijfentwintig jaren later
getiteld, komt ons voor een hors d'oeuvre te zijn: want met
het ontflaan der wederzijdfche liefde tusfchen Willem en Emmy,
bij den tegenzin van de ouders der laatfle, was de knoop gelegd, die bij het huwelijk ontward wordt. Het overige behoort niet meer tot den Roman, tenzij men daarvan eene verdichte Levensgefchiedenis wil maken, hetgeen ons toefchijnt
zoo ftrijdig te zijn met den aard van een' Roman , als van
een Heldendicht, of van een Tooneelftuk, daar met de ontwarring van den gelegden knoop het dichtwerk, in verzen of
proza, behoort voltooid te wezen. Bij den aanhef van fommige hoofdilukken fchijnt ons de {fijt wat gekunfleld, en de
overgang van het gezwollene tot het alledaagfche, eerfle deel,
hoofdfluk 14: Mars had enz. tot op de volgende 158(íe
bladzijde: van waar nog nooit iemand wederkwam , is gansch
niet gelukkig. Maar,, in weerwil van dat alles , is deze Roman waarlijk belangwekkend gefchreven , en maakt aanfpraak
op onderfcheiding boven een aantal andere voortbrengfelen
van dezelfde foort van litteratuur.

NOG EEN WOORD OVER DE PRACHTWERKEN VAN
'DEN LIEER BEIJE INCK.

I

n ons laatfile nomrier hebben wij ons gevoelen gezegd over
de uitgave van afdrukken der Enge,fche flaalplaten, bevat
afbeeldingen van de Alpen, de Rin- flreken en het-tend
Heilige Land, door den Boekverkooper BE IJ ERIN C K. Wij
hebben dit, naar wij meenen, gedaan met de hand op het
hart, met vrijmoedigheid, zonder aanzien des perfoons, zonder onbefcheidenheid , in het belang van den vaderlandfchen
kunst- en letterroem , en wij verbeelden ons , dat een ieder,
wien deze roem in waarheid ter harte gaat, onze poging,
hoe gering dan ook, met welgevallen zal hebben gezien.
Dat onze taal den Uitgever, die alleen met zijn voordeel te
rade gaat, niet zou behagen , en dat het hein niet aan aan-
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merkingen op onze aankondiging zou ontbreken, was niet
moeijelijk te gisfen; maar dat hij bovendien zijne onderneming niet als fchadelijk, ja zelfs als nuttig voor vaderland
kunst zou achten en verdedigen, dit kon nooit bij ons-fche
opkomen. En echter is dit gefchied, gelijk men kan lezen
in het Amflerdanssch Handelsblad van den llden, en in de
Haarlennfche Courant van den 12den Julij.
De Heer BE IJ ERIN C K verwijt ons aldaar, dat wij, zonder ver fiand van zaken, zoo ongunulig over zijne onderneming hebben geoordeeld. Het is waar, wij zijn geene kun.
ftenaars of kunstkenners in het vak; wij hebben Hechts eene
oppervlakkige kennis van den verachterden, doch thans weder eenigzins vooruitgaanden flaat der vaderlandfche Graveerkunst , en wij willen gelooven , dat de Uitgever uitgebreider kennis en dieper inzigten daarvan bezit; maar wij
hadden dit gaarne door eenig bewijs gettaafd gezien, en het
zou ons aangenaam geweest zijn, zoo het hem behaagd had,
ons daaromtrent beter in te lichten. De redenen, door hem
aangevoerd, hebben ons even min voldaan, als de gronden,
in de Profpectusfen vermeld. Doch die redenen zijn te curieus , dan dat wij dezelve niet wat meer van nabij zouden
bezien.
Vooreerst meent de Heer B E IJ E R IN C K, dat de Graveer
ons Vaderland geene aanmoediging behoeft; maar,-kunsti
zegt hij , het aantal Graveurs in Nederland is zoo gering,
dat de verdienflelijke kunftenaars in dat vak ten onzent altijd
zulk een' overvloed van werk hebben, dat zij, met den bes
wil , de Uitgevers langer moeten laten wachten , dan-ten
voor derzelver ondernemingen wenfchelijk is. Wij kunnen
ons wel verbeelden, dat de bovengenoemde Uitgever deze
verdrietige ondervinding meermalen gemaakt heeft, wanneer
hij, vooral tegen het St. Nikolaas -feest en het einde van een
jaar, prentjes of prenten voor zijne Kinderboekjes , Almanakken en Romans noodig had ; maar wie uit zulke ondervindingen tot den bloei van die Teeken- en Graveerkunst in
ons Land befluit, welke wij bedoelen, die flaat in het gebied van het fchoone op een te laag Ilandpunt, en oordeelt
over kunst te veel als een Boek-verkooper, (of Boek-handelaar ,, gelijk die Heeren zich thans, tegen alle taalgebruik,
gelieven te noemen) dan dat men zou kunnen hopen, hem
van het verkeerde zijner redeneringen te overtuigen.
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Ten tweede , zegt de Heer B E 7,(E R I NC It, zijn onderne.
mingen , als de bedoelde , te kostbaar voor een Land, dat
zoo klein is als het onze; weshalve men cvel genoodzaakt
is, tot het werk van vreemdelingen zijne toevlugt te nemen.
Deze redenering zou volkomen doorgaan, indien het hier
aankwam op eene onderneming, die noodzakelijk is, of voor
wetenfchap en letteren nuttig en bevorderlijk kon geacht
worden. Maar het geldt hier prentwerken, welker gemis
door niemand gevoeld wordt, dan door de Uitgevers alleen;
werken van fmaak, van uitfpanning en weelde, waarvan niemand in ons Land eenig voordeel heeft, dan de Uitgevers
alleen. Nagenoeg allen, die op deze werken inteekenen,
verftaan Engelsch of Fransch, en kunnen, zoo zij willen,
zich voor minderen prijs betere afdrukken der platen zonder
eerige moeite aanfchafen.
Ten derde verbeeldt zich dé Heer B E;j E R I N c K, dat hij
door het uitgeven van deze plaatwerken zijn Vaderland
werkelijk eene dienst bewijst, vermits hij menig jong kun
ons Land daardoor tot edelen naijver opwekt. Wat-ítenari
men toch niet al durft beweren, als men in de beoordeeling
van eene zaak zich alleen door zijn belang laat befluren l
Wij weten niet, of wij ons meer hebben te verwonderen
over de aanmatiging, die in deze drogredenen doorfiraalt,
dan over den geringen dunk van dc talenten onzer vaderland
graveerders.
-fchetknars
Voorts mogen wij het lijden, dat. de. Uitgever triomf blaast,
dat eene ruime inteekening bewezen heeft, dat het Publiek
niet in onze overtuiging omtrent de waarde der bovengenoemde werken deelt. Wij voor ons zouden echter uit deze
ruime inteekening niets anders opmaken, dan een vleijend
compliment voor den Heer B E IJ E I: I N c tc als Boekverkooper; zij is voor ons een nieuw bewijs, dat men in dit vak
zelfs het moeijelijkfle vermag, als men zijn Publiek maar
kent, en de regte fpringveren in beweging weet te zetten,
om er op te werken.
Welverre dus van iets terug te nemen van hetgeen wij in
ons vorig nommer over deze prachtwerken gezegd hebben,
herhalen wij , dat wij dezelve be,ichouwen 10, als ten eenemale overtollig, 29. als nadeelig voor vaderlandfche kunst,
3°. als alleen voordeelig voor den Uitgever, en 4o. de onderfteuning van allen onwaardig, die het met den Nederlandfchen kunst- en letterroem wél meenen.
-

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen over het inwendig Christendom van F R.
E. D. SCHLEIERMACHER. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1835.
In gr. 8vo. X en 266 bl. f2-O.
Gelijk de beeldtenis van S C H L E I E R MA C H E R tegenover den titel geplaatst is , zoo heeft ook de, Vertaler, in de Voorrede, iets over hem en deszelfs predikwerk gezegd. Een weinig zonderling is de titel , waardoor hij de bijzondere bedoeling dezer uitgezochte Leerredenen poogt aan te wijzen , — Leerredenen over het
inwendig Christendom ; dat is, zouden wij zeggen, over
den- invloed der Christelijke leer op hart en zeden ; want
moet dit niet hoofdzakelijk de bedoeling van elke Christelijke leerrede zijn? Hij fehijnt het, bl. VII, te ver
volgende woorden : „ Christus in zijn-klarendo
ten
opzigte
van den mensch , de grenzen van
„ werk
zijn rijk , en het een en ander van hetgeen hij binnen
„ die grenzen in 's menfchen gemoed werkt , zijn de on„ derwerpen van de flukken, die wij gekozen hebben ";
maar of deze omfchrijving de noodige duidelijkheid
heeft, betwijfelen wij zeer.
De gekozene onderwerpen zijn de volgende: I. Christus, de Verlas/er van zonde en wet. GAL. III: 2123. Gehouden in de week vóór het Kersfeest (in den
Adventstijd.) II. De onderfcheiden aard vary het Oude
en Nieuwe Verbond, zig: haar in derzelver Stichters.
H E B R. Ill: 5, 6. Gehouden als voren. III. Wie en
wat in het Rik Gods behoort. 1 Co R. XII: 3-6.
Gehouden op Zondag na het Pinkfterfeest. IV. Wat
in het hart den intogt des Heeren moet voorafgaan.
M A T T H. XI: 7, 8. Gehouden in de week vóór het
Kersfeest. V. Dat het niet gemakkelijk is een discipel
van fez us te wezen , en dat velen het meenen te zin ,
BOEKBESCH. 1836. Ivo. 11.Ff
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die het niet zijn . L u K. XIV 25-33. VI. Over het
vooroordeel van de letter en ixet aanzien. Jo x. VII:
40-53. VII, Over de (naart van onzen Heiland wegens het verzoek der moeder van ,Jcani2cs en Jaco bus M A T T II . XX: 20 - 28. VIII. Dat wty niet
knechten, ,maar vrienden van God moeten zijn. Jo u.
XV: 9 , 14, 15. IX. lr' ct niet uit het geloof is , is
zonde. Rom. XIV: 23. X. i erhet.gt u 72/ et over hetgeen gij verrigt. Lux. X: 17-20. — Op den voorgrond fielt Rec., dat in deze Leerredenen zeer goede ,
nuttige en behartigenswaardige dingen voorkomen ; maar
of zij, in haar geaeel zoo naar flof als vorm befchouwd,
eene bijzondere aanwinst voor de Kanfelwelfprekendheid
zijn , waaraan wij ook in ons Vaderland behoefte hebben , dit meent hij op goedets grond te mogen ontkennen, gelijk hij nu in eenige bijzonderheden wil aanwijzen.
Befchouwen wij deze Leerredenen van de zijde der
goede Bijbeluitlegging en der daarop gegronde zaakontwikkeling, dan vreezen wij , dat vcrfchei,lene derzelven
bij den grondigen Nederlandfciien Exegeet en Homileet
den toets niet kunnen doorftaal^. --• Over het algemeen
vindt; men hier weinig tek:tverlJarin;, zelfs waar zij
zeer noodig was , b. v. in de 1f" e Leerrede , tot juiste
bepaling der beteekenis van liet woord uzet. De Prediker toont zelf de eenige hier geldende verklaring in te
zien , en evenwel het onbeflemde te volgen , daar hij
bl. 8 zegt: „ Hetgeen de Apostel in onzen tekst van
Mozes wet zegt , moet ook op iedere wet toepasfelijk
„ zijn." Zoo is dan ook de titel te onbepaald; want
er kan immers niet gezegd worden , dat Christus ons
van de algemeene zedewetten verlost heeft : of heeft het
Evangelie dan geen wetten of zedelijke voorfchriften ?
en evenwel op die verkeerde voordelling rust des Schrijvers ganfche niet zeer duidelijke redenering in het eerfee
ßuk, en hierop zien verfclicidene even onjuiste uitdruk
tweede ; b. v. h1. 18 : „ De eenige mensch-kingeht
zonder zonde''' (Christus) ,., was daarom ook van zelf
zonder wet ;" — „ de verlosfing , door Christus aan.
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„ gebragt,, .bellaat niet in zijne leer, of in zijn voor„ beeld , of in beide zamengenomen ," bl. 19. „ De
„ fchoone uitnoodiging" (van Christus , MATT H. XI:
27, 28) „ zoude niets anders beduiden , dan de ver
andere :" wat be--„wisfelngvad tme
teekent het dan aldaar : „ Leert van mij , neemt mijn
Bi. 20 , 22 : ,,Is Christus ons wer„ juk op u!
„ kelijk tot geregtigheid geworden, zoo kan hij ons niet
„ weder tot eene wet gegeven zijn; — wij moeten ons
„ zijne geregtigheid als de onze toeëigenen ;" en zoo
ook in de 2de Leerrede , bl. 25 : „ Christus heeft geen
„ gebod gegeven, niet een eenig." — Wie zou uit de
tekflen der 3de , .4de , 811e Leerrede zulke thema's afleiden? Wat SCHLEIERMACHER doet, om er die
uit te krijgen , is doorgaans verre gezocht en gedwongen , gelijk in de 3de en 4de , van welke laatfte de titel
ook zeer zonderling en mystiek luidt, en zoo is ook
niet zelden de ontwikkeling; of, waar het opgegeven
thema al bij den tekst gedacht kan worden, legt het er
toch niet als hoofdzaak in, b. v. in de 7de, in welke
daarenboven de eerzucht te onbepaald fchijnt veroordeeld
te worden. Tekstverklaring vindt men ook in deze doorgaans weinig of geen. In de 8f e is het zonderling klinkend onderwerp gevonden door woordfpeling buiten den
tekst om. Is de Bijbel dan niet rijk genoeg , om zonder
die ellendige kunstgrepen tekilen en onderwerpen te vinden, waarover men verflandig, nuttig en Christelijk prediken kan ?— In de 9de toont S C H L E I E R M A C H E R
wederom zelf,, bl. 216 , den waren en eenigen zin van
den tekst in te zien, namelijk geloof in den zin van
overtuiging van onze verpligting; en nogtans redeneert
hij verder zoo onbepaald en zonderling , dat hij het hier
in eenen algemeenen zin voor geloof aan het Evangelie
fchijnt te nemen, en men niet weet, wat er van te maken zij: in het tweede fluk echter komt hij meer op
het eigenlijke punt neder. — Ook in de 10de vindt men
geen verklaring van den tekst. Is ook het thema en naar
dien tekst en uit zijnen eigen aard wel juist, of althans.
Ff2
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wel naauwkeurig t',i.tgedrukt; want kan men wel zoo on.
bepaald zeggen, dat men zich over zijne verrigtingen
niet verheugen mag? was dit ook wel de meening van
Jezus te dezer plaatfe? De ganfche voorf'celling in deze
Leerrede, hoewel goede en nuttige dingen bevattende,
komt ons wat al te fomber voer.
Uit het aangevoerde zal me::,i reeds gezien hebben ,
dat het in deze Leerredenen, naar Rech. oordeel, maar
al te dikwijls aan juistheid en helderheid van denkbeelden
en uitdrukkingen ontbreekt. De volgende ftaaltjes hiervan kunnen wij er nog bijvoegen. B1. 50 : „ En daar
„ wij allen thans priesters zi, n , en vrijen toegang tot
het heiligdom hebben , zoo is er ook niemand , die
„ voor zichzelven onzeker is , welke de wil Gods zij.
Wanneer hij llechts dezen tabernakel binnentreedt ,
„ zich flechts in de tegenwoorc gheid des Verlosfers ver„ diept , Hem Zoekt met de oogen des geestes , zoo
„ heeft hij raad en aanwijzing , niet alleen gelijk Mozes
in bijzondere gevallen , naar zoo , dat alles hem , im„ mer als op nieuw , den Verloster verheerlijkt , en hij
„ fteeds met denzelfden geest , als op nieuw,, gedrenkt
en overCtort wordt , waardoor hij opklimt van heer„ Toen de Al„ lijkheid tot heerlijkheid." B1. 74
magtige den mensch met dien veelvoudigen aanleg tot
„ eene levende en redelijke ziel gefchapeLi had, konde
„ Hij er nog 1lechts in zoo verre van zeggen , dat het
„ alles goed was , als Hij liet werk der verlosfing vooruitzag , en de uitf}orting (les heiligen Geestes , die
„ allen in alles , wat door en eerst eene ware gave
„ der Godheid wordt, dezelfc.e is." B1. 207 : „ Dat
„ wij overal dat in de Goddelijke Voorzienigheid lief„ hebben , wat anderen liever als ondoorgrondelijk be„ fchouwen, dekvijl zij anders dachten, dat zij het, bij
„ nader inzien , als onregtvaardig moesten verwerpen."
Is dit laatfte de natuurlijkste: gedachte , wanneer men de
fchikkingen van God ondoorgiondelijk noemt? of is het
veeleer de gedachte aan eene wijsheid en liefde , die wij
niet geheel bereiiken ? Op b'.. 208 vindenn wij eene bij
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velen maar al te gewone verwarring van Christus en
God, en eene toepasfing van bijzondere beloften van
Christus aan zijne Apostelen als algemeene op alle Christenen. BI. 214: „ Als Christenen erkennen wij in
„ onze daden niets dan genade en zonde, zoodat wat
„ niet uit genade is , noodzakelijk zonde zijn moet."
Staan deze twee dingen dan als oppofita tegen elkander?
is dit Bijbelleer en Bijbeltaal? BI. 245, 6: „ Thans
verheugden zich deze discipelen, dat de geesten hun
„ onderdanig waren : op een ander tijdflip kwamen zij
bij Jezus, en klaagden, dat er iemand rondging en
„ duivelen uitwierp in zijnen naam , en hen toch niet
„ navolgde , en het uit dien hoofde ook niet ernílig
„ meende met hem , wiens naam hij gebruikte. Hoe
dikwerf wordt ook elders niet verhaald, alsof het iets
„ gewoons ware, dat teekenen en wonderen door hen
volbragt worden , die door God niet gezonden zijn ,
deszelfs rijk niet fchragen, en niet in zijnen geest han„ delen !" Het eerfte is mis, want het waren niet dezelfde perfonen ; men vergelijke LucC. X: 17 met IX:
49 , 50 , uit welke laatfte plaats blijkt, dat Jezus zelf
er anders over dacht : en waar wordt het laatfle zoo
dikwerf verhaald ? en hoe kunnen deze voorbeelden ten
bewijze dienen , „ dat juist die uitslag , welken wij als
„ den hoogt1en triomf eener zoodanige menfchelijke deugd
„ en wijsheid befchouwen , die ons van Gods genade
„ toekomt, dikwerf ook in derzulker magt is, in welke
„ wij de genade Gods niet opmerken" ? — Vat eindelijk den geheelen vorm betreft, hebben deze Leerredenen
doorgaans meer het aanzien van Verhandelingen , dan
van Kerkelijke Redevoeringen , en misfen te dikwijls die
levendigheid en warmte van toefpraak en die kunst van
welzeggen , welke wij in onze beroemdite vaderlandfche
Kanfelredenaars , naar de mate van elks gaven , bewonderen.
Door alles, wat Ree. aangevoerd heeft, wil hij geenszins verkleinen en minachten , wat hier met Christelijken
ernst tot bevordering van Christelijken zin gezegd is ,
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noch het nut betwijfelen, dat hierdoor (volgens de
Voorrede des Vertalers) te Berlijn gefticht is ; maar hij
moet tevens bekennen, dat hij met de Kaníèlwelfprekend
heid van S C H L E I E R MA C HE R even min hoog loopt,
als met deszelfs Theologie , voor zoo 'ver hij deze uit
R Ü T E N I C K'S Geloofsleer beoordeel en kan , en dat hij
dus geen reden zou gevonden hebben , om dit Duitfche
voortbrengfel op Nederlandfchen bodem over te planten.

J E z u s, de volmaakte Mensch ; of over de Zondeloosheid van JEZUS; door Dr. C. ULLMANN, gewoon Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Halle.
Naar den tweeden druk uit het Hoogduitsch vertaald
door -4fr. H. VAN DER TU UK, in leven Advocaat
b ij de Regtbank van eerfen aanleg te Leeuwarden.
Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 1834. XII en

210bl.f1-80.

E en uitf•Eekend godsdienflig gefchr.•ift, niet van dage

dikwijls oppervlakkigen flempel, maar echter-lijkfchen,
van dien aard , dat het, offchoon in de eerfle plaats
voor theologanten betemd , ook niet nut en genoegen
door zulke Christenen kan worden gelezen , wier fland
in de Maatfchappij hen daartoe niet bepaaldelijk ver
maar die, meer dan kinderen in de kennis gewor--pligt,
den zijnde, vaste fpijze kunnen verdragen.
De Hooggeleerde Schrijver, reeds door vroegere werken gunflig bekend, meende, dat het vooral in onzen
tijd behoefte was, de leer uitvoerig te ontwikkelen en
tegen bedenkingen van onderfcheiden' aard te verdedigen,
dat het geestelijk beflaan des Zaligmakers in ieder opzigt zonder gebrek, zijn wil volkomen vrij van zelfs
den geringflen invloed der zonde, zijne befchouwing der
Goddelijke dingen vrij van eiken zweem der dwaling geweest is. Kan toch dit een en ander niet voldingend
bewezen worden , dan ziet hij in Hem wel een uitfie-
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kend onderzoeker en ontdekker der waarheid, maar niet
de waarheid zelve , niet den Heilige Gods.
Dit onderwerp is, erkent de Schrijver, van ouds veel
behandeld , en in onze dagen heeft de diep maar-vuldig
niet altijd helder denkende s o ii L L 1 E R MA C H R, die
alzoo, toevalligerwijze, zijnen naam niet ten onregte
draagt , zijn geheel theologisch fysteem daarnaar gerigt
maar de onderhavige Verhandeling moet zich van al het
vroeger deswege geschrevene enderfelieiden, vooreerst door
grootere volledigheid , ten andere door haar niet dogmatisch , maar apologetisch doel , naardien zij niet het vrij
zijn van zonde uit j E z u s' Goddelijkheid wil afleiden ,
maar door de overtuiging, dat Hij daarvan volkomen vrij
was , opleiden tot de erkentenis zijner Goddelijkheid.
Wij willen trachten , zoo beknopt mogelijk , eene
íchets te geven van de wijze , op welke de Schrijver
deze zijne voorgeflelde taak heeft ten uitvoer gebragt.
Na eerflelijk opgegeven te hebben , wat hij door zon
wil verftaan hebben, namelijk-deloshi(^cvupzaf)
geenszins het niet kunnen zoncligen, maar het vermogen
om niet te zondigen en het niet gezondigd hebben, welk
laatíte niet ilec'its op het uitwendige , maar ook op het
inwendige , op de werking van den wil en de geheimfle
rigting van den geest van toepasfing is , wordt door
hem de mogelijkheid en kenbaarheid dezer zondeloosheid
betoogd ; daarna de getuigenis getoetst , door zeer onderfcheidene menfchen , t. w. T r z u s' Hem vervolgende
vijanden , zijne vertrouwdfle vrienden , den wanhopigen
verrader, den berouwbebbenden moordenaar, den weifelenden P 1 L A T U S, en door onverfchillige aanfchouwers
zijner daden en zijns lijdens , van Hem gegeven ; voorts
het bewijs , getrokken uit de voorftelling van JE z u s'
karakter door zijne Apostelen , en uit diens getuigenis
wegens zichzelven, waarmede de eerfle Afdeeling befloten wordt.
In de tweede Afdeeling worden verdere bewijzen gevonden in hetgene door j n z u s is bewerkt geworden.
Het geheele be[Iaan der Christelijke Kerk getuigt van
dc vlekkelooze heiligheid van haren Stichter ; niemand
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heeft ooit betuigd, door Bi0ZEs, MoHAMED, Z0R O A S TER Of SOCRATES verlost te zijn geworden; millioenen getuigen dit van c H R 1 S T US, en deze
reinigende kracht kan niet op ons uitgeoefend worden
dan door een Wezen , dat zich in volkomene reinheid aan ons voorfftelt. Hieraan fluit zich een ander bewijs , daaruit ontleend, dat alleen door de verwezenlijking van de idée der zondeloosheid de behoeften van onzen geest vervuld kunnen worden. Wij verlangen vurig, de innerlijke overeenftemming met onszelven door
Benig aan ons verwant leven te bereiken ; even zoo is
het ook met de idée der liefde, daar de onze een voor
begeert , in hetwelk de volheid eener alles opoffe--werp
rende liefde met eene geheel onberispelijke zedelijkheid
verbonden is : beide deze behoeften nu worden door het
beftaan van JE z us vervuld. Verder, geene andere
Godsdienst , buiten de Christelijke , heeft het geloof aan
of het voorbeeld van eerie Goddelijke volmaaktheid opgeleverd ; en eindelijk , zoo bellisfend rein als in het
Christendom komt in geene andere Godsdienst de geest
der zedelijkheid, alleen op geloof en liefde gegrond, te
voorfchiin. Is nu in deze levensfchepping een hooger
geest merkbaar, dan moet die geest ook in den fchepper
dier leer, in C H R I S T U S , aanwezig zijn geweest.
Dan , hoe ontegenzeggelijk waar dit alles den onbevooroordeelden befchouwer moge toefchijnen , den geleerden Schrijver waren de tegenwerpingen en bedenkingen , zoo wel historifche als philofophifche , daartegen
in het midden gebragt , te wèl bekend , om zijne taak
als voltooid te kunnen aanmerken , alvorens die getoetst
en wederlegd te hebben. Hieraan is de derde Afdeeling
toegewijd. De eeríie dier tegenwerpingen is deze , dat
bij j E z u s eene ontwikkeling van het onvolmaakte tot
volmaaktheid heeft plaats gehad , en dat dit voortgaan
niet het begrip der volftrekte volmaaktheid ftrijdig is.
Voor zooverre deze bedenking het algemeen menfchelijke
in j E z us betreft, wordt zij daardoor opgelost, dat het
denkbeeld van aanwas en ontwikkeling geenszins dat van
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inwendige flrijdigheid of dwaling intuit; en voor zooverre zij betrekking heeft op het Mesfiaánfche plan,
(welk woord, hoe algemeen ook geworden, den Schrijver mishaagt , en dat hij liever weder door de oude benamingen ambt en werk zou vervangen zien) wordt ontkend, en die ontkenning met duchtige bewijzen gefIaafd,
dat dit zoogenaamd plan, gelijk A rT Mo N en na hem
H A S E gewild hebben , naar de omftandigheden veranderd en uitgebreid zou wezen.
Een ander, a priori bijzonder moeijelijk op te losfen,
vraagtluk is het, of er ook eenige neiging tot zonde bij
j E z us hebbe plaats gehad , gelijk zulks vooral wordt
aangenomen door fommigen dergenen , die het verhaal
der verzoeking (Matth. IV, Marc. I, Luc. IV) te
regt voor meer dan mythe of parabel houden. Die verklaring dezer zware plaatfen , met welke de Schrijver
zich liefst vereenigt , is deze: „ Die verzoeking was
eene inwendige daadzaak, die bij volkomen klare bewustheid plaats greep, doch objectief is voorgedragen. De
toen heerfchende doorgaans valfche Mesfias-idée trad ,
in afwisfelende vormen , verzoekend tegen j E zus op ;
doch de zuiver Mesfiaanfche geest, die in Hem was,
zegepraalde daarover fleeds volkomen ;" — en de zwarigheid , dat hieruit zou voortvloeijen , dat er dus wer
zondige geneigdheden bij den Verlosfer zijn opge--kelij
komen , wordt hiermede wederlegd , dat de verzoekende
gedachten niet oorfpronkelijk uit zijne ziel ontftaan waren , en dat die gedachten zelfs niet de geringfle bepalende kracht voor zijn gemoed , wil noch leven verkregen hebben. Eene andere foort van verzoeking , namelijk die door lijden , wier keerpunt zich in den ftrijd in
Gethfemané vertoont , getuigt evenmin tegen j E Z U s'
reinheid, daar af keer van het zedelijk kwaad en deszelfs
vruchten evenmin , als natuurlijke affchrik van den dood,
zonde of zwakheid is, en alles in volkomene onderwerping aan den wil des Vaders uitliep.
Andere bedenkingen , uit j E z u s' gedrag ontleend ,
worden met minder moeite wederlegd. Sommige zijner
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daden zijn alleen voor het oververfijnd gevoel van latere
slagen aanítootelijk geworden. hvaar Hij elders , voor
het Hem toegekend karakter, te geftreng en te hevig
fchijnt , handelde Hij als B eprefentant van God; en
waar Hij j U D A S , die hem naderhand laaghartig verried, onder zijne vertrouwden aannam, had Hij daarniede wijze en liefderijke oogmerken. (U L L MAN N gelooft , dat die Apostel zich , met zijnen aanleg , evenzeer ten goede als ten kwade had kunnen keeren , en
ontzegt j E z u s volf rekte Alwetendheid , zich daarbij
beroepende op Marc. XIII vs. 32.)
Buiten deze historijche tegenwerpingen , zijn er andere
in het midden gebragt, uit de onvolkomenheid der menfchelijke natuur ontleend. - „ Geen mensch ," zegt men,
„ kan volkomen rein en heilig wezen." — De Hoogleeraar erkent de betreurens.vaardie algemeenheid van het
zedelijk kwaad , maar wil nogtens opgemerkt hebben ,
dat zedelijke volkomenheid des menfchen oorfpronkelijke
beflemming , de zonde eene uitzondering (wij lazen liever, eene afwijking van zijnen ooripronkelijken aanleg)
is. De leer der erfzonde wederfpreekt hij niet, (offchoon
reeds vroeger betoogd is, dat de mensch wel tot zonde
geneigd, maar geenszins er toe genoodzaakt is) maar lost
de daaruit voortgevloeide bedenking op , door eene bij
Goddelijke werking op den oorfprong van j E--zonder
z u s' perfoonlijkheid te vooronderI'cellen , waardoor hit
belang des voorbeelds niet vervalt , dewijl dit niet daarin
beftaat , dat wij Hein gelijk zijn , maar Hem gelijk worden moeten. Verder : ook bij j E z u s is het levendige
der besluiten en handelingen , uit de zinnelijkheid voort,
vloeijende, niet te loochenen ; maar daarin ligt niets
zondigs. Andere vergezochte en onwaardige bedenkingen, als b. v. dat de nederigheid des gezegenden Ver
uit het gevoel van eenigen aanleg tot zonde zou-losfer
zijn gefproten , worden naar verdiente verworpen.
De vierde en laatf'e Afdeeling is aan eene befchouwing
der gevolgen van het behandelde, ten aanzien van j Ez v s' leer en werk , gewijd, en bevat eene treffende
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voorflelling van den Zaligmaker,, als van den éénige in
zedelijke volmaaktheid, het oorfpronkelijk beeld der vol
hetwelk wij naderen, maar niet-maktenschid,o
ons verheffen kunnen , niet wederlegging van hen , die
den algemeenen aanleg des menfchen tot volmaaktheid prediken. Voorts wordt nader ontwikkeld, hoe zijne waar
evenzeer zonder dwaling was als zijne zede--heidkns
lijkheid; hoe veel omvattend en verheven de waarheid
is , dat zijne leer uit God is, en wat rijkdom van troost
zijne noodiging influit , om tot I-lein te komen , in verbind met zijne verhevene uitf praak : „ wie overtuigt mij
van zonde ?" Eindelijk, de Goddelijke Openbaring en de
gezonde Rede , d. i. hier de Rede van C ti R I S T US ,
als één niet de Goddelijke Rede , hemmen ten volle
overeen , en de verfchijning van C H R I S T U S is alleen
in slaat, om ons tot ware redelijkheid te vormen. — Twee
Bijlagen, over de Verzoekingsgefchiedenis en over eenige
voordellen van j E z u s, die fomtijds ten onregte geoordeeld worden uit verkeerde zedelijke begrippen onti"caan
te zijn , befluiten het geheel.
Wanneer wij dit wer►.je doorgaans uitf'cekend hebben
genoemd , zal men daaruit wel niet befluiten , dat op
fommige ondergefchikte punten geheel geene aanmerkingen zouden te maken zijn. Dit ware meer, dan van een
zoo veel omvattend betoog over dikwijls moeijelijke onderwerpen in billijkheid kan verwacht worden. Maar
de hoofdflelling is helder voorgefleld , de deelen zijn duidelijk uiteengezet , de verdediging is ter goeder trouw en
krachtig , en de geest , die door de geheele Verhandeling
heerscht , helder en tevens gemoedelijk, terwijl talrijke
ingevlochtene opmerkingen waarlijk fehoon en ftichtelijk
zijn ,, zoodat wij de aandachtige befchouwing en overweging des geheels aan alle belangfl:ellende Christenen
gerust durven aanbevelen.
De begaafde Vertaler kan, helaas ! onzen dank voor
zijnen welgeflaagden arbeid niet meer ontvangen , daar
hij kort na deszelfs voltooijing en vóór de uitgave overleden is. Enkele vragen omtrent de keuze van fommige

460

C. ULLMANN, JEZUS.

woorden ziin daardoor ook overtollig geworden. Een
zoo belangrijk werkje ware eene betere correctie waardig
geweest.
Verkort Handboek der Christelijke Geloofsleer, ten dien fie van minvermogenden, door M. C o R S TI US, Predikant b ij de Gemeente der Hervormden te Beerta.
Te Groningen, bij J. Oomkens. 1836. In gr. 8vo.
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Daar het grootere werk van den Heer

C OR S T I U S,

in twee deelen beilaande , waarvan het tegenwoordige
eene verkorting is , reeds federt 1827 en 1829 bekend
kan zijn , en er in dit verkorte geene veranderingen van
belang zijn aangebragt , acht de fleller van deze aankon
een breed verflag en eene uit--dignheto ,
voerige beoordeeling van hetzelve te treden ; te meer,,
daar hij zich over het geheel zeer wel vereenigen kan
met het oordeel , dat over het eerstgenoemde geveld is
door twee andere Recenfenten„ in de Godgel. Bijdragen,
II , 1, bl . 396 en volgg., , en 1V , 2, bl. 159 en volgg. ;
ja dit is hem te aangenamer, daar hij anders in eene
voor dit Tijdfchrift al te uitgebreide aanwijzing zou
moeten komen van hetgene, waarin hij van den Schrijver, zoo in denkbeelden, als in manier van voorílelling
en bewijsvoering , meent te moeten verfchillen.
WWat de genen betreft, voor wie de Schrijver dit verkorte Handboek bijzonder beflemd heeft; indien men het
woord minvermogenden in den gewonen zin van armen
aan geld neemt , dan moet men bekennen , dat de prijs,
naar mate van het getal bladzijden , zeer laag geheld',
maar tevens voor de zoodanigen welligt nog te hoog is.
Doch denkt men ook hierbij aan dezulken, die arm aan
geest zijn, dan althans komt het Rec. voor, dat het
werk nog te veel van die omfiagtigheid en wijdloopigheid heeft , welke de eerfte der bovengenoemde Godgs.
leerde Beoordeelaars in het oorfpronkelijke te regt op-
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merkte. Hoe dit ook zij , en hoewel lléller dezes geen
bijzondere reden vindt , om dit werk bij voorkeur aan
te bevelen, moge het nogtans, zoo als het nu is, waar
het, bij veráandige toetfing aan Rede en redelijk uitgelegd Bijbelwoord, gebruikt wordt, naar den wensch
des Schrijvers, zoo veel als het kan, Christelijk nut
(fichten !

Diatribe in H AD R I A N I j U N I I vitam , ingenium ,
familiam , merita litteraria, auctore P E T R 0 S C HE LT E M A. Am{lelodami , apud M. H. Schonekat. 1836.
8vo. f. maj. 104 pag. f 1-50.

Me

n heeft de talrijke Disfertationes lnaugurales enz.
wel eens willen vergelijken bij Cartes de Suretd in het
Rijk der Geleerdheid, welke men , op den behoorlijken
tijd, voor een prijsje kan verkrijgen; of wel bij dwaallichtjes , die komen en verdwijnen ; of ook bij ingenaaide bladen, die flapen in het heilige en geleerde ftof
op de boekenkastplank van den Promotor, van den Maecenas , en van een paar Akademievrienden. Onze goede
Profesforen aan de talrijk bezochte Akademiën hebben
genoeg te doen, om al die dunne, roode , gele, blaauwe boekjes te helpen geboren worden , en dikwijls hebben zij weinig eer van hunne fliefkinderen; fomtijds iets
anders dan de eer,, dat zwaarder weegt. Die arme
mannen , welke , nolentes volentes , van jaar tot jaar,
als geleerde decoucheurs de wereld helpen vervullen
met Disfertationes ! Intusfchen komen in deze groote
familie nu en dan frisfche , gezonde kinderkens te voor
roem verfirekken , en waar-fchijn,depa'sto
de peters zich niet over behoeven te fchamen. Eene gefchiedkundige onderzoeking naar den levensloop, de ver
het gejlacht en de letterkundige waarde van-dien/l,
onzen beroemden landgenoot HAD R I A N U S J U NI US
kwam den jeugdigen S C H E L T E M A gewigtig genoeg
voor, om de handen aan het werk te (laan. Hoe kon
,
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liet ook wel anders , daar hij door onzen Nestor , j Aepka FsUg , zoo als H O DZ EC O B U S SCHELTEMA
plagt
te
zingen),
daartoe
werd aangemoedigd ? Het
R us
komt Ref. voor, dat de keuze even gelukkig als de uitwerking welgeflaagd is. Velen der onzen , die het letterveld beploegen , (met paarden of osfen) kennen den
grooten Geleerde Hechts uit B A Y L E'S Dictionnaire cri
uit zijne Batavia ; grant de hedendaagfche-tique,of
mode eischt , dat men in de akademifche proeffchriften
platonifere; iets, dat ad prom ovendam humanitatem
zeer goed is ; maar het is niet billijk , om , ter gunl'cc
van den. ouden , wijzen, .vergoden Griek den Neder
te vergeten , die ons !neer nabij , meer eigen is.-lander
Mogen wij vooronderl'ellen , dat er iets van den geest
des ontflapenen , die voor K O S T E R en de waarheid
fireed, op: zijnen jeugdigen Neef is overgegaan, dan heeft
de laatstgenoemde hier den regten weg bewandeld. De
Gefchiedenis der vaderlandfche Letterkunde is door deze
kritifche Biografie van den zeer geleerden j UN 1i us verrijkt , en alles , wat met den grooten , vaak miskenden
man in verband kan gebragt worden , zorgvuldig opgezameld. In het eeríle gedeelte wordt ons medegedeeld ,
wat er van den levensloop des geleerden mans bekend
is; vervolgens worden zijne karaktertrekken, vooral uit
zijne weinig bekende en nog onuitgegevene brieven, ontwikkeld, en eindelijk zijn geflacht en zijne afkomst
daarbij gevoegd. Deze berigten, met groote zorg uit
de oorkonden medegedeeld, zijn hoogst belangrijk, ook
voor den beoefenaar der vaderlandfche Gefchiedenis; en
te meer nog, dewijl de Schrijver eene eigenlijke geleerde
reize heeft ondernomen, om bouwflofCen te verzamelen ,
en zich daartoe bij aanzienlijke Geleerden van ons Vaderland aanmeldde, waar hij met echt Hollandfehe en
Zeeuwfche voorkomendheid fchijnt te zijn ontvangen. —
Het ligt buiten ons doel, een uittrekfel uit deze geleerde
Biografie te geven , dat trouwens voor den geletterden ,
die het werkje in handen neemt, nutteloos zoude zijn. —
Wij vonden een klein, doch geldig bewijs van des Schrij,
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vers onpartijdigheid aan het einde van Caput I1, p. 39,
40. J U N I (J s , cie geleerde man , ging mank aan een
zeker euvel , waarmede onze vrome Voorvaders wel eens
meer behebt waren : hij mogt gaarne een glaasje, of
een groot glas., ligten. Mogelijk, als Medicus en Noordhollander, had hij dit noodij;, gesteld dat de vermoeijenisfen van zijne praktijk en de gure , vochtige lucht hem
daartoe aanfpoorden , — dat was nu „ more Graecorum ," waar- de wijsgeeren , met de tcEyxAxs cuAuc (de
Atheenfche bokalen van de grootíle foort) voor zich,
vreefelijk hard en diepzinnig keuvelden. Onze Schrijver
legt er een aardig pleistertje op : „ Quod fi quis ingentes ejus calamitates cognoverit , minus mirabitur,,
condonabit autem potius et miferabitur ;" d. i. : Indien
iemand de groote tegenfpoeden kent, waarmede j uN I US te worllelen had , zal hij zich daarover minder
verwonderen , maar hem veeleer vergeven en beklagen."
Dat is nu wel zeer menschlievend gemeend; maar wij
gelooven niet , dat deze ílotfom logisch is : „ Een geleerd man , door veel leeds gekweld , mag ook geweldig
drinken." Waarfchijnlijk zoude de beroemde H A D R I AN us zich op Gene betere wijze hebben kunnen troos.
ten , dan door : curers depeilere vino !
Het tweede deel der Disfertatie behandelt de letterkundige verdienten van j u N I U s; eene zeer uitgebreide
en geordende nomenclatuur van zijne fchriften. Wie zich
de moeite geeft , om die Bibliotheek, door éénen mensch
ge/ehreven , te overzien , zal uitroepen met D o U z A :
„ hic vobis alter E it A s in u s erit !" of met G R U T ER u s hem noemen : „ Bataviae Smaragdum." Wat
moeten die geleerde Mannen van vroegeren tijd toch voor
wezens geweest zijn? Waar vonden zij het geheim ,
om hunnen levenstijd te verdubbelen ? En als wij dan
gedenken aan onze akademifche Geleerden , die in de
kracht van hun leven, omringd door duizend boeken en
manufcripten, toch niets verrigten , dan hetgeen om des
lieven broods wil verrigt moet worden , en als fluimeren
op het reuzenwerk hunner Voorvaderen , -- dan, ja
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dan zouden wij de í'chimmen van j U N I u S, E R A sns us , G R 0 N 0 V I U S en anderen gaarne bezweren, dat
zij kwamen fpoken op de ítudeerkamers van zoo vele
geleerde tijdgenooten , zoodat hun de haren te berge rezen , en zij de handen aan het werk fl oegen , en het
goud hunner geleerdheid gangbaar maakten voor allen,
die niet zijn „interioris admisfionis," d. i. van de goede vrienden.
Doch, genoeg reeds, om het zeer verdienfielijke werk
van den jeugdigen s C H E L T E M A aan de.algemeene aan
Geletterden (met en zonder titels) aan te be--dachter
velen. Zelfs de ongeleerde zal het allerkeurigst uitgevoerd portret van den beroemden veelweter met genoegen befchouwen, en dan het fierlijk gekleurd wapen van
den held. Wij herinneren ons niet , eenige der laatfielijk geborene Akademiewichten in zulk een keurig en
fchoon doopkleed te hebben begroet, -- even zoo min,
als wij iets zouden mogen aanmerken op de vloeijende en
zuivere Latiniteit. Wij vereenigen ons gaarne en geheel
met den welgemeenden wensch , in de dichtregelen vervat van den Weleerw. L U B L I N K W E D D I K achter
de Disfertatie :
„Gij hebt den grooten man, wiens naam u fiert, zien fterven;
Hij eischte toen van u, dat ge , aan zijn doel getrouw , ,
Een' roem, die niet verkwijnt, hein waardig, zoudt verwerven.
Gehoorzaam zijn gebod: voltooi, volmaak zijn' bouw !"

Gefchied- en - ziektekundige Bedenkingen en danwijzingen omtrent de Koepokinenting (Vaccinatio), door
H. J. SCH 0 U T E N , Med. Dr. Te dmflerdam , bij
S. de Grebber. 1835. In gr. 8vo. XI en 96 bi.
f1 -50.
vient .... que l'homme .... .
„ Croit toujours feul avoir la fagesfe en partage."
H. J. SCHO UTE N , bier boven, bl. 8.
Ne.

I!.

J.

S C IN)

u TEN,

BEDENKINGEN ENZ.

465

Nevens de drukfeii , tegenover de eerfile bladzijde opgegeven , had ook nog behooren vermeld te worden bl.
21 , waar men • in plaats van areola , ar!reola leest
verg. ook bl. 58.
De Verhandeling zelve wordt geopend met eene befpiegeling over dc lotgevallen van menfchelijke leerftelfels
en vindingen, en hoc het derzelver uitvinders en voor
gegaan. Deze ['ceiling wordt met een groot-ilanders
getal voorbeelden gcftaafd , welke men in de gefchiedenis niet angftig behoeft te zoeken. Of echter hier de herinnering aan de lotgevallen van den Heiland wel zeer
gepast is , geven wij in bedenking. En wat men nu
verder van den Goddcl jhcn (I) s o c E. A T 2 s af tot den
laatalen uitvinder in onzen tijd leest, het zijn niet anders dan de gewone lotgevallen der menfchen. Men doet
best zich te fchikken naar hetgeen nu eenmaal niet te
veranderen fchijnt , en zulks in fpijt van quail Letteroefenaren , Recenfenten , Kritikasters en het verder talloos heir van bedillers , enz. bl. 8. Ree. zal het zich
ook getroosten , onder welke benaming ook , zich hier
eene plaats te zien aanwijzen. Wanneer het ook eenen
SOCRATES , bij herhaling de Wijze genoemd, niet
anders ging, wie zou dan op een beter lot durven aan
maken ? En indien de Geneeskundige met zulke-fprak
voorbeelden zich niet kon tevreden flehen , hij leze, wat
VAN I1 E L I\it O N T overkwam (bl. 9). Intusfchen heeft
men thans minder dan ooit te klagen ; de tijden zijn federt veel verbeterd ; door de verlichting zijn groote vor
gemaakt ; de curatio magnetica onder anderen-dering
mag thans vrij en onverlet uitgeoefend worden ; de vervolgzucht moge gepoogd hebben cenen befaamden V A N
D E R L E E en beruchten ni i R te bemoeijelijken , de
Regtbanken [laan niet meer onder den invloed van den
Aartsbisfchop van Mechelen (bl. 9) ; deze Mannen mogen , behoorlijk gepatenteerd, met en zonder magneet
alles genezen , tot den Gloeijenden kanker toe ! IIoe het
vroeger geweest zij , onze tijden zijn toch zoo erg niet
Gg
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meer,, dank zij den geest der eeuw ! lloe kan de Heer
s c Ho o T r N dien zoo geheel miskennen ? (bl. ii en 12.)
Dit betoog gaat vervolgens over dc Geneeskunde , en
komt eindelijk op de Koepokken neder , alles naar aan
liet vermelde opfchrift. Hoe uitvoerig, ver -leidngva
wij hier echter niets , hetwelk niet reeds meerma--nem
len gezegd en gehoord is. Ten zj men wil uitzonderen
de ftelling van den Schrijver,, dat de koepok de meeste
overeenkomst met de meilfchelijke pokken aanbiedt, niet
koepokken de grootfte ver-tegnil:admfch
opleveren; vergelijk hiermede bl. 85. Dit-fcheidn
betoog wordt met 14 gevolgtrekkingen befoten , tegen
fommige van welke niet veel te zeggen valt, als b. v.
n°. 8, dat niets op deze wereld de proef der volmaakt0 . 9, dat niets volfl:rekt goed,
heid kan doorftaan
niets volilrekt kwaad is , enz. Van bl. 34 houdt de
Heer s c x o U T I. N zich met de inenting bezig. Tegen
het . geweld der kinderziekte werd eerst de vroegere inenting beproefd , en later de ontdekking van J E N NE R
aangewend. Met bl. 42 fchijnt hij eerst tot zijn eigenlijk doel te komen , en handelt over dc voorwaarden ,
welke de koepokinenting vordert, waarbij hij zich tot
5 punten bepaalt. Het gewone wordt bl. 44 over het
voorwerp gezegd; hetzelfde geldt van de ftof bl. 47'i9; de wijze van inenting bl. 49. Bi., 53 wordt de
ontwikkeling der ware en valfche koepok nagegaan. Van
bl. 61 worden de voorwaarden behandeld , die de behoorlijke werking der koepok moeten waarborgen. Van
hier tot het einde houdt de Schrijver zich nog bezig
met befpiegelingen, waarvan vele op losfe gronden rusten, andere nog veel tijds zullen vorderen, eer men met
eenige zekerheid omtrent dezelve iets zal kunnen vastftellen. Over het algemeen mag men weinig van befpiegelingen wachten, waar alles op ondervinding berust.
Ten opzigte der Koepokinenting is onze ondervinding
nog van zoo weinig belang ; in het geheel omtrent de
finetfloffen, hoe verre zijn wij nog gevorderd? Och had
de Schrijver vooral hier niet aan de Cholera , onder an-
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deren bl. 82 , herinnerd ! Dit laatfte gedeelte eindigt
wederom niet 17 gevolgtrekkingen, waaronder ons vooral
die getroffen heeft, „ dat het niet plaats hebben van
„ reactieverfchijnfelen van eenig belang na de vaccinatie
„ geenszins bewijst, dat zij haar zedelijk doel zal mis„ fen" (? !) Ixet flot der Verhandeling, bl. 95, herhaalt, „ dat de Koepokinenting niet vrij kan blijven van
„ hetgeen alle uitvindingen treft ; — dat zij echter geene
„ menfchelijke uitvinding is , maar door de Natuur, dat
„ is door Gods vinger is aangewezen , en de mensch
„ flechts deze aanwijzing van toepasfing heeft gemaakt."
Indien de bijgevoegde plaat wezenlijk nut zoude (lich ten, had zij behooren gekleurd te zijn.

Handboek der Analytifche Scheikunde van H. R o s E, enz.
Ilden Deels 1/ie en 2de 4fleveringen. Te Rotterdam, bij
P. H. van den Heuvell. 1836. In gr. 8vo. f 2 - 80.
Wij hebben reeds in een der vorige flukken dezes Tijd
deel van bovenftaand werk aangekondigd ,-fchritse
en onze lezers met deszelfs firekking bekend gemaakt. Het
zij ons dan nu flechts vergund, het publiek oplettend te ma.
ken op den fpoed , waarmede de uitgave wordt voortgezet ,
en waardoor de vlijtige Vertaler en Uitgever beiden de belangen der bezitters van hetzelve bevorderlijk zijn. Dit tweede deel loopt over quantitatieve ontledingen, gelijk het eerfté
over qualitatieve liep. Hetzelve handelt in 't bijzonder over
de bepaling van het potasfium en potasfa , over (odium, li
-thium,baryJloncium,agefslritm,
beryllium, thorium , yttrium , cerium, zirconium , mangdnefium ferrum , zincum , cobaltum , niccolum, cadmium, plumbum, bismuthum, uranium, cuprum, argentum, hydrargyrum, rhodium, palladium, iridium, osmium, platina, aurum, ffannum , titanium , antimonium, wolfranicum, molybdenum, chromium, arfenicum. De beloofde bijvoegfelen van
R os E zijn niet achterwege gebleven. Zij zijn in het eeríie
deel zoowel in als achter den tekst geplaatst. In deze twee
ítukken van het tweede deel zijn die bijvoegfelen op ver
tekst ingelascht. Men ziet hieruit-fcheidnplat
Gg2
,
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onder anderen ook , dat Prof. R o s e over de uitvoering der
•vertaling tevreden is , en den Heere 1) E v R ij dezen arbeid
genoegzaam toebetrouwt. Wij verheugen ons , dat zich alzoo bevestigt., hetgeen men vroeger heeft doen verwachten,
dat namelijk de vertaling van R os E door DE v ti iJ eene
nieuwe uitgave van het boek van R o s E zijn zoude.
Druk en papier zijn gelijk aan die der vorige fftnkken. In
deze twee laatíle vindt men drie zeer goede houtfneêfiguren.

Verhandeling over het Rundvee , deszelfs aard en hoedanigheden, verbetering van het ras, k:veeking, en voorkoming of
herflelling der ziekten , enz. Door J. L. u R U I N Z E E L,
gebrevetteerd Veeärts, in het Land van Tholen. Te Rotterdam, bij T. J. Wijnhoven Hendrikfen. 1834. In gr. 8vo.

136bl.f:-90.
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ecenfent zal beginnen met de verklaring , dat hij geen gebrevetteerd of ongebrevetteerd Veeärts is , en dat hij vreest
onder die Geleerden te behooren, aan wier gevoelen de Schrijver bij herhaling in zijn boekje betuigt weinig gewigt te
hechten. Zoo dus deze recenfie bij geval onder het oog des
Schrijvers kwam, legge hij dezelve gerust ter zijde. Maar
Ree. meent toch niet geheel ongeroepen te zijn , om over
dit werkje te oordeelen ; want , daar geneeskundige en natuurkundige wetenfchappen hein eene reeks van jaren onaf
hebben bezig gehouden , kan hij eenigermate be.-gebrovn
wat
theorie van Veeärtfenijkennis wezen moet. Tefeffen,
ftellen de emnpirici ervaring; en wij hebben
theorie
deze
gen
voor ervaring zoo veel achting, dat wij haar niet tegen,
maar naast of boven theorie plaatfen, met dat verfland evenwel, dat ervaring en theorie nimmer Uriiden kunnen.
Het was te wenfchen, dat de Schrijver, die een ervaren
man fchijnt te zijn, uit zijn werkje veel onnoodig gepraat
had weggelaten, zoo als zijne dcclamatiën tegen wetenfchap,
waaraan hij vreemd is; dat hij daarbij zijne ervaring niet met
verkeerd aangebragte, uitheemfche woorden ontfierd, en daardoor zich in he: oog van kundigen benadeeld had. Zijne aetiologie Is in het ééne woord verkoudheid opgefloten, en
daaruit ontfpringen alle kwalen bij het vee , die hij , elf in
getal, opnoemt en befchouwt; het gele water, de longziekte,
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het bloedpisfen , de bot of leverworm enz. Op bl: 70 leeren
wij, dat de vloeibare deelén,. door welke het geheele
dierlijke ligchaam gevoed wordt, uit bloed, weiflof en (!)
lympha beflaan; op bl. 7 , dat de vulkanen verfteeningen
veroorzaken (hetwelk tot betoog der mogelijkheid eener ge
der wonnen wordt aangevoerd). Voorts ver -neratiofp
Schrijver chijl riet fpeekfel , en fpreekt over voe--wartde
ding , over uitwafeming (waarbij , volgens den Schrijver,
zich zoutachtige, bitumineuze deelen uit de huid ontlasten)
op zoodanig eene wijze, dat het duidelijk blijkt, dat hij zelf
er geen regt begrip van heeft. Van dit woord bitumineus Is,
om het in 't voorbijgaan te zeggen, de Schrijver een groot
vriend, en gebruikt hetzelve telkens, zonder, zoo het fchijnt,
te weten, wat het eigenlijk beteekent. — Zoo lang men ons
niet overtuigd heeft , dat de phyfologie eene wetenfchap is ,
die enkel tot het menfchelijk ligchaam moet beperkt worden,
zoo lang zullen wij eiken Veeärts alle theoretifche kennis
ontzeggen, die niet regt weet, hoe het inwendig maakfel en
welk het nut der deelen zij.
Is daarom het boekje onnut? Wij gelooven neen! Het
behelst vele goede, weldoordachte zaken, en draagt blijken
van ervaring ; maar het had beknopter en vooral eenvoudiger
moeten wezen, zonder omhaling eener geleerdheid, die de
Schrijver (zonderling genoeg!) niet fchijnt te achten en echter hier en daar waant te moeten vertoonen.
Bijzonder komt ons het eerfte gedeelte aangaande de aan
gezond vee en de verzorging der kalveren alle --fokingva
zins aanprijzenswaardig voor. Had de Schrijver zich daarbij
bepaald, zonder eene behandeling der ziekten van het vee,
welke veel te wenfchen overlaat, al bevat dezelve dan ook
eenig goeds, wij zouden zijn hoekje onbepaald en met de
meeste gerustheid hebben aanbevolen.
Een aanhangfel over het fcheren der fchapen, hetwelk de
Schrijver meent dat eerst in Julij behoort te gefchieden, dewijl het vroeger fcheren deze dieren aan verkoudheid bloot
wordt als.een toegift achter de Verhandeling gevonden.-ftel,

Volledige Jagers/chool, of kortbegrip der geheele Jagt. Een
Hand- en Leerboek in alphabetifche orde voor Jagers, Vogelaars, Landbouwkundigen en Liefhebbers van de Natuur-
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lijke Historie. Naar het Hoogduitsch van C. F. G. T H 0 N,
door D. B 0 .M H OF F , H z. Te Arnhem, bij J. G. Meijer.
1835. In kl. 8vo. 588 BI. f 4 •. 50.
De kunst om op de jagt goed te fchieten. Mitsgaders aanwijzingen omtrent de behandeling van het jagtgeweer en wat
daartoe behoort. Als danhangfel. De kunst om het wild
uit de verte in de nabijheid te lokken. Naar het Hoog
Te Arnhem, bij J. G. Meijer. 1835. In kl. 8vo.-duitsch.
f:
- 90.
103 Bi.

H

et ware, voor jagers van beroep en voor de menigvuldige
liefhebbers van het edele (*) jagtvermaak, wel te wenfchen,
dat eene bekwame hand zich verledigde tot het opbellen van
eene volledige Jagersfchool voor onze gewesten, die, hoezeer, met uitzondering van Malrha, de meest bevolkte van
Europa, toch altoos nog genoegzame bosfchen, velden, wateren en rivieren opleveren, om velerlei foorten van wild
te verfchaffen. Zoo lang echter die wensch onvervuld blijft,
moeten wij ons wel behelpen met vertalingen van werken,
door onze Duitfche, Engelfche en Franfche naburen in het
licht gegeven; en daaraan zijn dan ook de werkjes, welke
wij aankondigen, de eer der vertolking verfchuldigd.
De wijdloopige titel van het eertle belooft veel, maar
geeft niet alles, wat hij belooft, om op volledigheid aan
te kunnen maken, en bevat evenwel verfcheidene ar--fprak
tikels, die voor onze jagers volkomen overbodig zijn. Had
de Vertaler kunnen goedvinden, dat overbodige uit te montieren, dan zou het werkje even veel aan dikte verloren als
aan bruikbaarheid gewonnen hebben. De woorden: Beer,
Bever, Damhert, Eland, Gems, Steenbok, Wolf, Zwijn
(wild) konden voor Nederlandfche jagers gerust overgeflagen
zijn; het wijdloopige artikel over Herten en Reeèn is ook
van weinig nut, omdat de jagt op dat vorfielijke wild bij
Art. 13 van de Wet van 11 Julij 1814 verboden is, anders
dan op bijzondere vergunning, die niet menigvuldig gegeven
wordt. De geheele oppervlakkige befchrijving van het afrigten der Valken kon ook wel gemist worden. Bij het artikel Kon ijn had de Vertaler wel mogen voegen het nadeel,
dat deze dieren aan onze duinen en zeeweringen doen, en
de verordeningen tot uitroeijing, dien ten gevolge gegeven.
(*) In den zin van .9dellijk rn sfchien? -.- Redact.
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Wij meenen ook, dat de benaming van het moeder - konijn
bij ons voediter is. (*) Vruchteloos zochten wij naar ver
benamingen, die hier toch eigenaar -fchilendjagtrm
thuis hoorden, en vonden enkele, die bij onze jagers-dig
vergeefs op burgerregt aanfpraak zouden maken. Misfchien
komen die termen vollediger voor in het jagers- woordenboek, dat wij, met den Almanak, in ons exemplaar niet
hebben gevonden, offchoon de aankondiging van dit werk,
achter No. 2 te vinden , dezelven opnoemt , als daarbij behoorende; ten zij dan, dat er nog eene andere volledige Jagersfchool bij den Uitgever te bekomen is , hetgeen wij bezwaarlijk kunnen denken , hoezeer de titel , aldaar opgegeven, eenigzins verfchilt met dien, welken wij aan het hoofd
van dit verflag getrouw hebben afgefchreven. De geheele
inrigting van het werkje is ten behoeve van Duitschland; de
afmetingen in duimen zullen dus ook wel Duitsch zijn ; taal
en flijl dragen van dien oorfprong mede veelvuldige blijken,
en op de correctie valt niet zeer te roemen. Indien men dus
geen jager is , zal men het door de fludie van dit boek niet
worden ; trouwens er is geen vak, waarvan de praktijk bezwaarlijker door de theorie duidelijk kan worden, en zouden
wij fchier aanraden, om bij de jagt de eeríle altoos grootendeels de laatfte te doen voorafgaan. Ondanks alle deze aan.
merkingen , welke wij nog met andere zouden kunnen ver
er veel goeds en bruikbaars in dit werkje, en-merdn,is
kunnen wij de liefhebbers wel aanraden hetzelve te koopen
en aan de praktijk te toetfen, waartoe het naderend jagtfaizoen gefchikte gelegenheid aanbiedt. De geoefende jager zal
altoos nog veel vinden, dat hij of niet, of zóó niet wist,
als het hier geleerd wordt door een' man, die, als voormalig Bosch-Commisfaris van den Groothertog van Saxen -Weimar Eifenach, voorzeker eene authoriteit is, welke mag geciteerd worden. Zes goed gefleendrukte tafels, met afbeel.
dingen van herten - , beeren- , wolfs- , vosfen- en andere wildfporen, eenige jagtgereedfchappen, en veelvuldige firikken,
vallen, knippen en bengels, vermeerderen de bruikbaarheid
van dit wat al te lijvige boekdeeltje.
To. 2 kan op uitvoerigheid wel niet, veel min op zuiverheid van flijl of taal roemen, maar Ievert toch, wat het be(*) Zie

n l K's verkl. Ge/lachtlijst der Naam
bl. 33.
-worden,D.I
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looft, zelfs nog wel wat meer en overtolligs , alzoo het den
jager vrij onverfchillig is, wie het buskruid heeft uitgevonden, of uit welke bedanddeelen en evenredigheden hetzelve
is zamengetield. Dat het werkje uit twee Schrijvers is bij
vertaald , blijkt , behalve uit het Vonrberigt,-engbrat
uit bl. 48 en 09, waar de verhouding van het lood tot het
buskruid der lading geheel verfchillend wordt opgegeven, en
zouden wij de empirifche behandeling , die aan het einde der
laatstgenoemde bladzijde wordt aangeraden, niet alleen voor
enkele, maar voor alle jagtgeweren wel de beste keuren.
Het werkje geeft zeer goede wenken omtrent het fchieten
op fnelbewegende voorwerpen , de behandeling van het jagt geweer, de beproeving tier kracht en de bewaring van het
buskruid, de kenteekenen, ook voor mingeoeienden, van de
deugdzaamheid dier gevaarlijke, maar voor den jager onontbeerlijke flof, en levert omtrent de geweerproppen een ver
dat der overweging wel waardig is.
-togje,

Wenken ter handleiding in de beoeff ning der Schilderkunst.
(Vita brevis , ars Tonga.) Te Utrecht , bij N. van der
Monde. 1835. In gr. 8s o. 96 Dl. f: - 90.
,

,

D e toenemende beoefening en aanmoediging der vaderland
Schilderkunst behoort onder de verblijdende verfchijnfe.-fche
Ten onzer dagen. Elke goede handleiding, om die beoefening aan het groote doel dier kunst te doen beantwoorden,
verdient aanprijzing en opmerking.
De Schrijver van dit flukje noemt zich niet, waartoe ook
niemand hem kan verpligten; offcnoon de daarvoor door hem
opgegevene reden, dat hij zich niet flerk genoeg gevoelt,
om bij eene fcherpe kritiek koud te blijven , ons op zich zelve niet genoeg afdoende toefc?hijnr. Dit daargelaten , wij
vragen minder naar den perfoon cian naar zijnen arbeid, en
deze getuigt, dar de Schrijver voor zijne taak berekend en
niet al de deelen van het vak , waarover hij fchrijft, bekend
is , al moot dan ook een of ander kunstbroeder met hem over
ondergefchikte punten verfchillen.
Wij ontvangen hier de opgave zijner meening, hoe de beoefenaar der 'Teeken- en Schilderkunst trapswijze behoort op
te klimmen, om eindelijk meester in liet vak te worden; wel
daartoe noodig zijn; wie hij zich,-kehulpwtnf:a m
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in de onderfcheidene vakken der kunst, tot voorbeelden te
dellen heeft , en van welke werken , zoo oudere als latere ,
hij zich bij deze ftudiën met vrucht kan bedienen. Het boek
beknopt, is rijk in goede lesfen voor den leerling,-je,ho
en zal ook, naar wij vertrouwen, den leermeester hier en
daar niet overtollige wenken en herinneringen geven.
Ree. vereenigt zich o. a. met den wensch des Schrijvers,
(bi. 7) dat bij de Schilder- en Teekenäkademiën in ons Vaderland oordeelkundige lesfen over de historiéle compofrtie
mogten worden gegeven , het gemis waarvan hij onder de
voornaamfle oorzaken telt der, naar zijn oordeel, te menigvuldige navolging van het romantieke genre, dat hem ftrijdig
voorkomt met de kenmerkende trekken der Nederlandfche
Schilderfchool, eenvoudigheid en waarheid namelijk.

De Mensch , de Wereld en het Leven. Eefchouwingen en Opinerkingen , naas- het Iloogduitsch van c. V 0 N H A C K E,
Minister van Staat, enz. Te Amflerdam, b ij G. J. A.
Beijerinck. 1836. In gr. 8vo. VII, 220 bl. f2- 10.
Menig Vertaler van onzen tijd fchijnt zich meer op het
veel, dan op het goed, toe te leggen. Ilet oude mu/turn en
multa! Gefchreven en vertaald moet er worden ; maar gaar.
ne zagen wij , dat onze Boekhandelaars iets meer geleken op
filtreermachines , dan op dakgoten , die dikwerf vuil en lood
laten pasferen. Onder de kenmerkende eigenfchappen-water
onzer eeuw behoort ook de vertaalwoede. Oud-Nederland
ílaat tusf'chen Frankrijk, Engeland en Duitschland, als een
Jarig kind, dat men van alle zijden de handen, rok- en broekzakken met zoetigheden volftopt : het rijk begiftigde kind
heeft 'net zoo druk met gedurig ontvangen, dat het geen tijd
heeft, om de eigene handen zelf uit te (leken, en onophoudelijk knikken moet, om de drie milde naburen vriendelijk te
bedanken.
De Vertaler van dit klein, maar rein boeksken heeft geene
dwaze of overhaaste keuze gedaan, toen hij de, in Duitschland gunflig bekende , fltiff(jt.ze aus den Papieren eines Ver
voor zich nam en in een Nederlandsch gewaad flak.-ftorben
De Titel , door hem gekozen: de Mensch-, de Wereld en het
Leven , geeft ons eenigzins een begrip van den rijken voor
hier te vinden. Maar , wat is hier dan te vinden?-rad,
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vraagt de lezer, die gaarne, en te regt, bepaalde Titels leest,
Wij beroepen ons op den Vertaler, in zijn Voorberigt: „ De
Schrijver behandelt in deze weinige bladen eenen fchat van
de belaugrijkfle onderwerpen, en toont eene meer dan gewone kennis van het menfche:',ijk hart te bezitten. Op eene
eigenaardige, dikwerf oorfpronkelijke wijze, befchouwt hij
den mensch in zijne betrekking tot de wereld en het leven,
der menfchen deugden en ondeigden, hunne goede en kwade
eigenfchappen; met geestige fcherts weet hij zijne fchrandere
opmerkingen te kruiden, en allerwegen flraalt bij hem door
Bene waarachtige belangftelling in alles , wat 's menfchen heil
en geluk bevorderen kan. Men vindt in dit werkje alzoo
een kort begrip van eenvoudige levenswijsheid , of, wil men
het, eene handleiding tot levensgeluk, eene beoordeelende
befchouwing van liet belang en de waarde van menfchelijke
en wereldfche zaken." Wij moeten bekennen , dat de Vertaler (de Weleerw. Heer ME?r P E N, te Schiedam) ons hier
niet, volgens gebruik der Voorberigters, iets op de mouw
heeft gefpeld. Het werkje is inderdaad rijk aan kernachtige,
grondige, geestige gedachten, -- befchouwing van den mensch
en zijnen verfchillenden toefland, op eene oorfpronkelijke
wijze uitgedrukt, waarbij de echt zedelijke en godsdienilige
ftichting niet uit het oog is verloren. Inderdaad belangrijke
onderwerpen worden hier in een helder en aangenaam licht
geplaatst: de mensch, de befchaafde mensch, de vrouw, de
meisjes, het huwelijksleven, de opvoeding, de liefde, de
vriendfchap, de geestdrijverij, het Evangelie, de dood, het
geluk, de behaagzucht, de burgerlijke vrijheid, de bedelaars,
de rijken , en nog vele andere onderwerpen , worden ons , in
62 kortere en meer uitvoerige hoofditukken , ter beoordeelende befchouwing aangeboden , doorvlochten met wijsgeerige
bepalingen, treffende vergelijkingen en foms roerende gevolg
werkje is dus , in zekeren zin, eene nale--treking.H
zing, een fupplement, een aanhangfel op de bekende principes philofop,'aiques van den fchranderen Kolonel D E w E 1 s s,
met dit verfchil, dat men hier voor het Nederlandfche hart
meer echt godsdienflige denkwijze aantreft, en eene meer
kalme levensbefchouwing, zoo als men die gewoon is van
den wijsgeerigen Duitfcher. Naar ons oordeel is dit kleine
werkje de lezing en behartiging van ons befchaafd publiek
overwaardig, en de moeite, door den Vertaler daaraan beileed , achten wij niet voor verloren. De vertaling zelve is
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buitengemeen juist En duidelijk, hier en daar zelfs wat al
te fchroomvallig ; doch zeer gelukkig zijn hier tevens de
blinde klippen van het indringend Germanismus vermeden , en
de Vertaler heeft het oorfpronkelijke meer na-gedacht , dan
na -gefchreven. —• Het zal onzen lezeren zeker niet onaangenaam zijn, wanneer wij, als proeve, eenige gedachten
uit dit werkje losmaken en mededeelen, waardoor deszelfs
geest en Eirekking best zal kunnen gekend worden:
„ De menfchen zeggen : het leven is kort, en niettemin
beijveren zij zich om liet nog korter te maken. Niemand
wil heden leven; niemand is tevreden met het tegenwoordig
uur; allen vinden zestig minuten te lang."
„ Die in ledigheid verteert én doorbrengt hetgeen hij zich
niet zelf verwierf, fleelt — en wien de Staat betaalt, om
niets te doen, leeft, even als de roover, ten koste der voor
reizigers."
-bijtreknd
„ De mensch is zeer fterk, indien hij zich vergenoegt te
zijn hetgeen hij is, en zeer zwak, indien hij zich boven de
menschheid poogt te verheffen. Overwegen wij den omtrek
van onze fpheer, en houden wij ons in het middelpunt, gelijk de fpin in haar webbe."
„De vrouwen hebben eene zekere buigzaamheid van tong;
zij fpreken gemakkelijker, vroeger en aangenamer, dan de mannen. De man zegt hetgeen hij weet, de vrouw hetgeen
haar behaagt."
„ De mannen fpreken en philofopheren juister over het
menfchelijk hart, de vrouwen kennen het beter en lezen er
juister in. De vrouw merkt beter op, de man oordeelt
beter."
„ Als men de vrouwen van zingen, danfen of van alle andere verftrooijingen der wereld terughoudt, dan worden zij
gemelijk, knorrig, krakeelachtig, onverdragelijk in haarhuis."
„ Het geweten is de meest verlichte wijsgeer, en men
kan zeer pligtinatig handelen , zonder c i CE lt o's boeken
over de Pligten gelezen te hebben; gelijk de deugdzame
vrouw niet altijd weet te bepalen, waarin de deugd be(laat."
„ Een braaf man zal nooit eenen beteren vriend bezitten,
dan zijne vrouw."
„ Men kan gelooven, dat een vriend zich bedriegt, maar
nimmer, dat hij ons bedriegt."
„ Er zijn duizend geheimen, welke drie vrienden moeten
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weten, maar die flechts twee vrienden elkander kunnen me-

dedeelen."
„ Men legt het Evangelie nooit uit de hand, zonder dat
men zich door de lezing verbeterd gevoelt; en vervullen
andere gefchriften ons met bewondering, de heiligheid van
het Evangelie treft ons hart."
„ God te dienen, wil niet zeggen: zijn leven knielend op
een' biditoel door te brengen, maar de ons voorgefchrevene
pligten te vervullen."
„ De liefde tot God wordt voor den fchijnvromen eene
verontfchuldiging om niemand te beminnen; ja, zij beminnen
elkander onderling niet. Hoe meer zij zich van de menfchen
losrukken, des te* meer eifchen zij van dezelve; en men
zoude bijna gelooven, dat zij zich flechts tot God verhieven, om zijne magt op aarde te kunnen uitoefenen."
„ Men zag groote misdadigers tot de deugd terugkeeren,
en in eene goede godsdienflige gemoedsgesteldheid hun leven
eindigen ; doch niemand zag ooit eenen huichelaar in eenen
braven man herfchapen. Men zou misfchien met gevolg de
verbetering van eenen C A R TO u C HE hebben kunnen beproeven en hopen; maar geen nadenkend mensch zou de vruchtelooze poging daartoe bij eenen C R 0 M WE L L hebben aan.
gewend. "

Geld en Geldzaken , voor jonge lieden uit den befchaafden
/land. Door w. J. 0 L t V r E F., uit het Engelsch vrij ver
bij Gebr. Diede--tald.Me15Pn7Amjlrda,
richs. 1835. Ier dil. 8vo. 85 bl. f 1 - 20.
Een klein , net gedrukt boeksken , zoo als de meeste voort
pers van den Heer C. A. s r IN ; het neemt da -brengflsd
zindelijk voorkomen en de geheele behan--delijknorht
deling; de plaatjes onderfcheiden zich wel niet bijzonder,
het zij door ordonnantie of uitvoering; zij kunnen ook als
geen noodzakelijk vereischte tot dit werkje befchouwd worden, ja zouden voor jonge lieden uit den befchaafden fland
zeer wel gemist kunnen worden ; nogtans zijn zij niet zoodanig, dat zij eere voltlrekte afkeuring verdienen. Men
kan met den Vertaler zeggen , dat de zaken , in dit werkje
behandeld , de aandacht der jonge lezers (lezeresfen worden
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immers niet uitgefloten ?) ten volle verdienen. De bewerking
komt Ree. over het algemeen zeer doelmatig voor, inzonderheid "doordien de Vertaler door eene vrije vertaling haar
voor de Nederlandfche jeugd des te gefchikter gemaakt heeft.
Ree, bezit het oorfpronkelijke niet, en kan dus de meer- of
mindere getrouwheid niet beoordeelen ; over het algemeen
komt de overbrenging hein voor, vloeijende te zijn. Het
boekje is in afdeelingen gefplitst : 1. Geld. 2. Ruiling. 3.
Koophandel (zeer kort ; beflaat iets meer dan twee bladzijden).
4. Muntfpeciën. 5. Waarde (in verfcheidene gedeelten behandeld). 6. TVerkloonen. 7. Rijk en arm. 8. Kapitaal. 9.
Belastingen (zeer uitvoerig, denkelijk om hare groote uitge.
itrektheid, zoo wel in Engeland, als tegenwoordig ook in
Nederland). 10. Verhuren en Huren. Het zijn eigenlijk meer
losfe flukken, die hier zonder bepaalde volgorde worden
behandeld, dan wel eene doorgaande ontwikkeling van het
denkbeeld Geld en Geldzaken. Dit werkje is derhalve voor
geene geregelde beoordeeling vatbaar. In het algemeen zij
dus gezegd, dat het onderhoudend gefchreven is, nuttige
wenken bevat, een zedelijk doel beoogt , en fteeds op het
goede aandringt naar de voorfehriften van het Evangelie.
Tot eene proeve flrekke : „ De eenige foort van armoede,
„ die nimmer is te verhelpen , is de begeerlijkheid ; want re„ delijke verlangens kunnen bevredigd worden, maar de be„ geerten der geldgierigheid zijn nimmer te voldoen. Een
„ man, die niets bezit, kan mogelijkerwijze nog eenmaal
„ rijk worden; maar een geldgierig man, hoe veel hij ook
verkrijgen moge, zal altijd inderdaad arm zijn, omdat hij
„ bevreesd is datgene te gebruiken wat hij heeft, en altijd
„ angflig haakt en zwoegt naar meer. En , wat nog erger
„ is, zulk een man „vergadert voor zich eenen fchat, die
„ alleen op aarde is," en „ is niet rijk bij God." Onze
„ Heer en Zaligmaker had dus wel reden ons te vermanen,
„ op onze hoede te zijn tegen de begeerlijkheid." Met deze
proef zal men den Uitgeveren het welgelukken hunner pogingen gaarne toewenfchen.
-
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val. Eene oorfpronkelijke Nederlandfche Gefchiedenis uit de
laatfie helft der zeventiende Eeuw. Te Alkmaar, bij J. A. M.
W. le Ságe ten Broek. 1834. In gr. 8vo. 264 Bi. f2- 75.
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E venmin als de Schrijver beminnen wij verdichte verhalen ,
wanneer zij , „ gelijk de producten van fommigen onzer na.
buren, meer de verbeelding verbitten, dan wel eigenlijk
voldoen," of wanneer het „ voertuigen zijn van eene uit-

„ gerekte zedeleer, die vaak lezers en fchrijver zelve ver„ moeit , en toch in een' Roman meestal, als onbruikbaar ,
„ wordt overgeflagen ;" maar evenmin wil het ons bevallen ,
wanneer een dikker of dunner boekdeel, wèl befchouwd,
niet veel meer bevat, dan de rampen van een paar gelieven,
die met allerlei tegenwerking te kampen hebben, doch einde.
lijk, na dat alles in getrouwheid en deugd te zijn doorgeworfteld, elkander door eenen zamenloop van zonderlinge gebeurtenisfen krijgen, zoodat de zaak, even als eene uit het
venter geworpene kat, na eenige Hingeringen, op hare poo.
ten te land komt. bit laatfle is van velen onzer hedendaagfche Nederlandfche Romanfchrijvers het gebrek. Schilderen
al enkelen (men decke aan eenen Schildknaap, Pleegzoon en
dergelijken) belangrijke tijdvakken uit de gefchiedenis des vaderlands, of de zeden en gewoonten onzer voorouderen, men
zal moeten toeftemmen, dat dit uitzonderingen zijn, en dat —
ook wat het fonds aangaat — dit vak van letterkunde nog op
verre na niet bij ons iaat op de hoogte, tot welke het door
eenen WALTER SCOTT, SPINDLER, COOPER en anderen elders is opgevoerd. Onze Romans zweven te veel in
denzelfden beperkter, kring; en waarlijk ! men behoeft niet
te zoeken naar gelegenheid , om dien te verwijden, Welk
eene verbazend rijke ftof ligt b. v. nog onbearbeid in de togten , ontdekkingen en overwinningen onzer voorvaderen in
Oost en West!

Uit deze roemrijke herinneringen heeft de Schrijver van het
voor ons liggende boek een gedeelte zijner ftof genomen. Hij
heeft daardoor eene rijke mijn trachten te openen; en waarlijk! al ware het alleen hierom, zouden wij het niet van ons
kunnen verkrijgen, thans een gefireng oordeel te vellen; maar
pasfen, wat dit gedeelte van het werkje betreft, gaarne het
in rnagnis voluisfe fat est toe, van harte wenfchende, dat
deze goudmijn door onze goede vaderlandfche Romanfchrijvers verder worde bewerkt, waartoe wij hun lust en aanmoediging toewenfchen, en het grondig befludcren van VAN
E A M P E N's Nederlanders buiten Europa aanbevelen.
Ook overigens heeft ons dit gefchrift over het algemeen
wèl bevallen, en wij moedigen den Schrijver, die zich j. it.
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A z, te dlkmaar teekent eil door zijne vier dagen op reis
reeds bekend is, aan, om op het ingeflagen fpoor voort te
gaan, waartoe enkele aanmerkingen mogen flrekken, om hem
misfchien van eenige dienst te zijn.
Hij heeft het gebrek , een al te veelvuldig gebruik te maken van den eenen of anderen perfoon zijne lotgevallen te
doen verhalen , ten einde aan den lezer een gedeelte der gefchiedenis te doen bekend worden. Dit moge eene enkele
keer gaan, maar het wordt ongevallig, wanneer het te dikwijls herhaald wordt; terwijl , en dit is eene aanmerking ,
die daarmede in een naauw verband (laat , het boek niet is
vrij te fpreken van eene fout, aan vele nieuwere Romans
eigen, — te gyooten overvloed van epifoden, die of op de
hoofdgefchiedenis eene zeer verwijderde , zoo als bladz. 54
volgg., of in het geheel geene betrekking hebben , gelijk
bladz. 88, 135 volgg. Datzelfde omne nirnium nocet is ook
op meer bijzonderheden van toepasfing. De befchrijvingen
b. v. van eenen fchoonen morgen, verrukkelijken avond enz.
zijn wat al te dik gezaaid.
Op al te grove onwaarfchijnlijkheden hebben wij onzen
Schrijver, voor zoo verre wij ons kunnen herinneren, weinig
betrapt. Dat evenwel een jongeling in een oogenblik befloten is, om den anderen dag naar Oost-Indië te vertrekken,
is , ook bij zijne vroegere neiging tot de zeevaart en in zijne
otnflandigheden zelfs , wat kras; zoo ook, dat zijn vader dit
zoo bijkans onmiddellijk toeflaat; en of ook onze voorvaders , die ja! vrij wat minder omílag op het lijf hadden dan
wij , echter in één uur tot zulk eene reis uitgerust en volkomen reisvaardig waren, lijdt eenigen twijfel. Ook zullen
Beene twintig Romans ons overtuigen , dat een beeldfchoon
Hollandsch meisje, door het befmeren van gelaat en handen
met zeker kruid , (aan boord van een fchip te bekomen) in
eenen leelijken Mesties zóó te herfcheppen is, dat haar
meester (zij voegt er een matrozenpak bij) er in geruimen
tijd niets vaa gewaar wordt. „ Maar liet moet ook niet al
„ te alledaagsch wezen," zegt de vrouw van Ree., met wie
hij onder het fchrijven daarover praat ; en daarom genoeg
hiervan.
Ree. flootte op enkele anac ronisrnen en zonden tegen her
kostuum. I-let gefchrift, bladz. 46 aangehaald, bootst de
taal van het begin der veertiende eeuw Hechts middelmatig
na; en in de 17de eeuw werden bij het ledigen van eenen
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beker de namen van Vorst en Vaderland zoo niet zamengevoegd als in onzen tijd. Bovendien een Luitenant ter Zee
aan boord van een koopvoardijfchip , bladz. 144. Doch dit
zijn dingen , tot de kleinigheden behoorende , even als dat
de Moor , die bladz. 36 volg.. ai a I Y heet , bij zijn weder te voorfchijn treden , bladz. 246 , Pd U L E Y is geworden, en GROENENDAAL op bladz. 176 GROENEN B ER G genoemd wordt. Doch het lust ons niet, aanleiding
te geven tot het vermoeden, alsof vitzucht onze pen befluurde.
In fpijt van den titel , is de hoofdperfoon niet L E ON ORE,
maar DIDERIIC MOLENVLIET; gelijk ook de blinde uit
den bouwval mede eene plaats op den titel inneemt, dien hij
waarfchijnlijk niet zou gekregen hebben , indien het niet zoo
romantisch klonk, maar op welke hij meer regt zou hebben,
indien hij of een meer werkdadig deel had aan de ontwikke.
ling der gefchiedenis , of aan het einde bleek een meer interesfant perfoon te zijn, dan de voormalige bediende van LEON ORE'S grootouders.
Voorts is de uitvoering goed , en ítrekt den Uitgever tot
eer. „ Eene koelte van de landzijde," bladz. 205, zal zeezijde moeten zijn.
.

Pandora. Lektuur voor den befchaafden fíand. Verzameld
en uitgegeven door B. T. L U B L I N K WE D DI K. llden Deels
lfe Stuk. Te elinJlerdain , bij G. J. A. Beijerinck. 1836.

In gr. 8vo. 104 81. f 1 - 25.

A angemoedigd door het gunflig onthaal, aan Pandora's eer
deel te beurt gevallen „ (blijkens het Voorberigt) vindt-fte
de geachte Verzamelaar, geholpen door vriendelijke Medearbeiders, zich aangemoedigd, op den ingeflagen weg voort
te gaan. Moge de belangftelling van het befchaafd Publiek
hem op dien weg vergezellen, en hem bevorderlijk wezen
in het íireven naar het voorgeftelde doel !
De Correspondentie, waarvan in het 3de Stukje reeds een
en ander werd medegedeeld, wordt bl. 93 verder voortgezet.
De drie brieven loopen over nog al belangrijke onderwerpen.
Wij hopen, dat de Verzamelaar zich door den daar fchrijvenden Recenfent niet zal laten ai:fehrikken, het Publiek
meer van dergelijke Correspondentie mede te deelen.
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De gefchiedkundige Portretten , optieend uit een gefcllied_
kundig werk van Prof. w a c n s MUT ri , (derhalve vertaald)
zijn fiksch geteekend. be wijsgeerige befchouwing, de kernachtige ílijl plaatfen ze echter wat hoog voor het gewone
gezigtpunt. Zij kunnen welligt de zucht naar meer gefchiedkundige kennis opwekken, en het ware, onzes inziens, ge
wanneer daardoor afbreuk werd gedaan aan het gretig-lukig,
lezen der zoogenoemde ge/chiedkundige Romans. Indien deze
ook voor de zedelijkheid minder gevaarlijk zijn, zij werken
nadeelig op de vorming van jongelieden; want de Roman
van dien aard veroorlooft zich te dikwijls verplaatfing van
perfonen en verzetting van tijd , (anders zoude hij ook
geen Roman (verdichtfel) blijven) waardoor jongelieden op
het laatst niet meer weten te onderfcheiden , wat verzinfel,
wat waarheid is.
Het Vertoog over de Taalzuivering is naar den tègenwoordigen tijd ingerigt. Na verloop van eene eeuw is het nog
ongeveer getleld als ten tijde van onzen niet genoeg gewaardeerden Spectator. Die lust heeft, dit ten onregte nagenoeg
vergeten boek nog eens in te zien, kan uit Vertoog No. 5
van den 17 Sept. 1731 ontwaren, hoe het toen reeds gefield
was. Mogt ten regel gelden, dat, terwijl het gebruik van
uitheemfciie woorden fomwijlen onvermijdelijk is, men deze
evenwel nimmer buiten noodzakelijkheid bezigen moet!
Met genoegen zal men de Pleitrede voor de Barmhartigheid
lezen. Voor de barmhartigen kan zij evenwel als overtollig befchouwd worden. Of zij veel zal vermogen op Eigenbelang ,
Gierigheid en Wee/de? ... De Pleitbezorger heeft wèl gefproken en verdedigd. Waar echter een der drie genoemde
vijanden in het fpel is , vreezen wij , of het niet voor doove
ooren zal gefchied zijn.
Met ruim zoo veel genoegen zal men van dezelfde hand
lezen Albano's Boom , uit liet Dagboek van eenen Menfchenvrjend. De zich noemende Albano befchrijft, hoe het hem,
den man, te moede was, toen hij na een aantal jaren de
plaats wederzag, waar hij genoegelijke jaren zijner jeugd gelieten had; veel was er federt omgegaan ! Over Albano's vroege
jeugd fchijnt een helder zonlicht geftraald te hebben; onder
menige florin- en onweêrsbui fchijnt hij tot man gerijpt. Wel
was het u, goede Albano, zonderling , onbefchrijfelijk weemoedig, maar toch aangenaam te moede, (bl. 50) toen gij
Hh
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van die plaats moest fcheiden en van den man , die de leidsman en ook de vriend uwer jeugd was geweest.
Wij ontvangen ook wederom eenige bladen uit het Dagboek
van eenen Orts. Ook in deze blinkt hier en daar luim; —
over het geheel zouden wij hem eenen fcherpen vogel noemen. Leefde hij nog, wij zouden zijnen Cliënten den raad
geven, hem vooral niet ondankbaar te bejegenen, wilden zij
op den duur op eene goede behandeling rekenen. Offchoon
hij de geldelijke belooning niet uit het oog verliest (bl. 31) ,
fchijnt dankbaarheid bij hem ook iets gegolden te hebben.
Voor eenen Arts toont hij meer geweest te zijn dan een ambachtelijk uitoefenaar zijner kunst; getuige zijne bekendheid
met goede gefchriften buiten zijn vak.
Met eene Proeve van een inenschkundig Woordenboek voor
de negentiende Eeuw wordt eigenlijk deze bundel geopend.
In een kort Voorberigt deelt de Schrijver dezer Proeve ons
mede, hoe hij bij het opilellen van dit Woordenboek is te
werk gegaan. Tevens verneemt men, hoe hij wenscht, dat
van zijnen arbeid gebruik mag gemaakt worden. Het komt
ons voor, dat, zoo voortgaande, deze aanteekeningen ruim
zoo veel goeds voorfpellen als de Oogpunten , aan welke de
Schrijver herinnert. Ten einde ook zonder ons praeadvies
(verfchooning voor dit woord, Mijnheer V. H. L., Schrijver van het iets over de Taalzuivering!) de zachtmoedige,
lieve lezer (bl. 2) over deze aanteekeningen zijn oordeel kunne vellen, fchrijven wij die over op het woord aanhalen:
„ danhalen , b. w. Eigenlijk een woord voor geleerden en
„ kommiefen — want beiden zullen zonder aanhalingen niet
ver komen. De aanhalingen der geleerden zijn fchitterende
dauwdruppen, die zij, des morgens vroeg, als niemand
„ nog wakker is , van de verfchillende bloembedden der ge„ leerde wereld afligten en op hunne fchriften doen kleven,
opdat menigeen dezelve voor parels houde, maar het be„ drog komt vroeg of laat aan den dag; of, zoo gij wilt,
„ gouden bakerfpelden , waarmede het papieren kind , dat de
„ geleerden met moeite baarden', in het doopkleed wordt
» vastgehecht, en alzoo aan het Publiek voorgedragen; meer
malen bladvullingen, waar de Schrijver liever zijne boeke--„
„ rij, dan zichzelven laat fpreken. Wanneer de kommiefen
„ eenig verboden fluk aanhalen, zouden wij hen met de Re„ Genfenten vergelijken, die fchip en lading onderzoeken.
0 , Jammer maar, dat er in de geleerde wereld nog zoo veel
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„ gefmokketd wordt , en men fomtijds de kommiefen zelve
„ aanhaalt; dat noemt men dan, geloof ik, „ zich de han„ den branden."

De ldinirante van Castilië. Door Mevrouw de Hertogin
D'A B R A N T E S. II Dee/en. Te Bmflerdam , bij G. M. P.
Londonck, 1835. In gr. 8vo. 587 BI. f5- 25.
Ziet hier, lezers, eene vertaling van een der producten uit
de nieuwere Franfche Romanfchool, door eene Schrijffter,
die daarvan geen verwerpelijk deel uitmaakt, en die, met
het Hof en deszelfs kronkelwegen niet onbekend, wel bere.
kend is , om daarvan in eenen historifchen Roman gebruik
te maken. Zij koos tot haar tooneel het Spaanfche Hof, kort
vóór den dood van KAREL II, toen alle harts togten in beweging en drie partijen in werking waren, om, reeds bij
het wegkwijnend leven van dien zwakken , fchier krankzin.
nigen Koning, de erfopvolging in zijne rijken, over welke
de zon niet onderging , voor Beijeren , Oostenrijk of Frankrijk te verzekeren, leder,, die in de Gefchiedenis bekend
is , weet, op hoe veel bloeds en tranen de dood van dien
Vorst Europa te (laan kwam ; hoe ook ons land rijkelijk
deel had aan de algemeene ellende., en tot wat prijs de trotfche L 0 b E w iJ K XIV eindelijk mogt zeggen, dat er voor
zijn rijk geene Pyreneën meer beflonden. De voornaamste
voorvallen van dat tijdvak, tot in het begin der regering van
P H IL I P S VAN A NJ o U, worden deels volgens de Gefchiedenis, deels volgens de Ménaoires van dien tijd, en deels volgens de fantaifie der Schrijffler bewerkt, om daaraan het ongelukkige huwelijk van een' der jeugdige raddraaijers der
groote flaatsmachine vast te knoopen, waarin het aan geen
moorden door vergift en dolk, echtbreuk en tweegevecht
ontbreekt , met de noodige ijfelijkheden en gruwelen overfaust, om den bedorven' fmaak van het Fran/the publiek
door bijtmiddelen te prikkelen, zonder welke tegenwoordig
geen letterkundig onderwerp meer belang kan wekken of
opgang maken. Evenwel is de Auteur eene Vrouw, en heeft
alzoo te veel fmaak, om niet nog al fpaarzaam met die ingrediënten om te gaan; en wij mogen haar het getuigenis geven , om met V A T E L te fpreken : qu'elle n'a pas pousfé le
Hh 2
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gotlt du poivre jusqu'c) la fureur ; ce qui est beaucoup dit,
par le temps qui court.
Ilet eerfie deel moet men als inleiding befchouwen van
het vrij wat uitvoeriger tweede, waarin de handeling beter
voortfpoedt en tot een tamelijk bevredigend einde gebragt
wordt;.offchoon er veel duisters op te helderen zou vallen,
indien men niet wist, dat ook het donkere en onbeflémde
tot den geest van die foort van gefchriften behoort.
Met meer genoegen en belangftelling zouden wij dit ver
gelezen hebben, indien de Vertaler zich wat minder-hal
gehaast , en zich de moeite gegeven had , zijn werk nog
eens over te lezen, waardoor verfcheiden' volzinnen de noodige verbetering zou te beurt gevallen zijn, en het Spaansch,
dat niet algemeen genoeg bekend is , had kunnen vertaald
worden, waartoe, zoo hij zelf die taal niet verstond, ge
gelegenheid te vinden ware geweest. Wij hadden-makelij
ook liever op den titel ddmirant gelezen , als beter met ons
taaleigen overeenkomende, daar men nu ligt op de gedachte
komt, dat eene Vrouw de hoofdperfonaadje van het werk
uitmaakt. Hoe dit zij, wij kunnen de lezing van dezen
Roman wel aanbevelen, voor dezulken, die moeds genoeg
hebben, om over de gemaakte bedenkingen heen te flappen,
en meer, dan een gewoon verzierd verhaal, wenfchen te Ie
zen; maar of daaronder het grootfle deel van ons romanle.
zend publiek wel behoort, durven wij niet verzekeren, en
zal de Uitgever het best kunnen bemerken aan het meerder
of minder debiet van dit gefchrift , dat met een fraai vignet
voorzien is.
-

Thomas Morus, Lord Kanfelier van Engeland, door Mevrouw
de Prinfes DE CRAY ON [C R A 6 N]. II Deelen. Te dmJlerdam , bij de Gebr. Diederichs. 1835. In gr. 8vo. 507
B1. f 4-80.
De Belegering van het Kasteel van Cozzo; of de laatjie As
(asfine. Door den Schrijver van Scipio Cicala. flit het
Hoogduitsch vertaald. II Deelen. Te Schiedam, b ij de
Munnik en Wijnands. 1834. In gr. 8vo. 554 Bi. f 5 - 70.
De Prins van Madagaskar, door K. o U T Z K 0 W, en Oudejaarsnacht-avontuur, door H. 2 5 C H 0 K R E. Twee luimige
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Verhalen. Naar het Hoogduitsch. Te Deventer, bij A. ter
Gunne. 1835. In gr. 8vo. 223 Bi. f2 - 25.
In het eerfie der boven aangekondigde drie werken wordt
het edele, eenvoudige en verhevene karakter van T a OM A s

M O'R U s met gefchiedkundige waarheid voorgefleld. Ook
HENDRIK VIII en zijne waardige gade fchijnen ons getrouw geteekend. ANNA n 0 LE I N is wel wat ongunítig
afgemaald. Als roman befchouwd , laat het geheel zich met
belangtlelling lezen.
Dit laar le is ook het geval met de Belegering van Gozzo
maar de waarfchijnlijkheid is daarbij minder in acht genomen. Waarom de ontknooping zoo treurig is, begrijpen wij
niet. Hoe ligt had de Schrijver in den heldhaftigen, zijne
vrouw en kinderen zoo vurig beminnenden CAM! L L o, toen
hij op den laatflen dag zijns levens, gelijk thans de voor
aurum potabile met hen gedronken , en daar--ftelings,h
door de bezorgdheid en de wanhoop van hem geweken
waren, het gelukkige denkbeeld kunnen doen opkomen:
„ Neen! weg met alle vrees! wat zou ik nu reeds mijne
toevlugt tot het ferruzn potabile nemen ?" Hoe ligt had hij
hem de flesch niet vergift kunnen doen wegflingeren, nog
eenmaal naar den ouden Alchymist beneden in het flot terugkeeren , en , door dezen onderrigt , met hem, met gade
en kroost , en al de nog overige braven, of fommigen hun_
ner, langs de onderaardfche wegen , den veiligen uitweg ter
zekere redding inflaan? Nu is de ontktiooping akelig, zonder eenige noodzaak.
Gelukkig in de uitkomst zijn de beide verhalen in het
laatfle hierboven aangekondigde boekdeel. Wat echter de
waarde daarvan overigens aangaat, loopen wij niet hoog met
den Prins van Madagaskar, en, fchoon ook dit verhaal
luimig moet heeten, kunnen wij voor onszelven er geest
noch doel in vinden. Maar het Oudejaarsnacht - avontuur,
fchoon onwaarfchijnlijk, vooral ook daardoor, dat dig jonge
tuinman en adfistent- klapwachter zijne rol van Prins, op het
gemaskerd bal, zoo goed weet vol te houden, is desniettegentlaande onderhoudend , geestig en leerzaam. Het oordeel
van den eenvoudigen, doch braven en fchranderen jongeling
uit den Lageren hand ,: over de kabalen en verliefde intrigues
ten Hove, is treffend en naàf. Dat alles zoo gelukkig afloopt , is bevredigend voor den lezer.
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De Zweden in het Klooster te Ueter fen , door T H. V 0 N K 0 BB E. Uit het Hoogduitsch. Te Groningen, bij W. van Boe keren. In gr. 8vo. 264 Bi. f 1 - 80.
De titel kondigt alleen het eerfle hier voorkomende verhaal
aan , terwijl de bundel eigenlijk uit drie verhalen beflaat.
De Zweden te Ueterfen behelst de gefchiedenis van een Zweedsch
Edelman , den Heer VA N.. • S T R 6 1I. Buiten zijne fchuld
verdacht van 'fluipmoord , door magtige bloedverwanten te.
gengewerkt in zijne liefde, brengt hij, in eene regtvaardige
noodweer betrokken, aan een' aanzienlijken landgenoot eene
zware wonde toe , ontvlugt met zijne geliefde , en wordt
Luitenant in dienst van den Duitfchen Keizer. Ook in Wee
neu door tegenfpoed vervolgd , verbergt hij onder eenen
vreemden naam zijn aanwezen, en leeft met zijne echtgenoote en beide zonen te Ueterfen , eene kleine flad op Deensch
grondgebied, in de nabijheid van Hamburg. Van alle zijne
bezittingen beroofd, oefent hij het beroep van uurwerkmaker
uit. Zijn oudfle zoon ERIK begeeft zich naar zee, en zwerft
zoo wel in het noordelijke Lapland, als in I;;ierika, komt
na velerlei avonturen tot het bezit van groote rijkdommen ,
maar flerft kort vóór den afloop der gefchiedenis. Door een'
zonderlingen zamenloop van omfiandigheden, wordt de on
gelukkige VAN, • ‚ S T R Ü M na zijnen dood in zijn vaderland
geregtvaardigd. Zijn tweede zoon ABEL begeeft zich met
gade en kroost naar Zweden, en wordt, na zware beproevingen, de gelukkige bezitter van het voorvaderlijke erfgoed.
Ziet daar den hoofdzakelijken inhoud van het eerfie verhaal.
Hetzelve houdt de nieuwsgierigheid gaande, en bevredigt dezelve bij den afloop op eene aangename wijze. Schilderingen van karakters van Zweedfche en Laplandfche zeden en
leefwijze maken deze gefchiedenis niet onbelangrijk. De twee
volgende vertellingen zijn van minderen omvang; de behangen Kamer, eene Spookgefchiedenis , de Spiegel van Moei
Margaretha, beide van w. S C o T T. Het bovennatuurlijke
in de Zweden te Ueterfen kan verdedigd worden, als zijnde
eene voorhelling naar liet leven van den invloed der gevoelens
van den bekenden S W E D END 0 R G. Indien de beide laatfle
vertellingen inderdaad van den beroemden Schrijver zijn ,
wiens naam zij dragen , behooren zij niet tot de belangrijk-
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Ile, door hem vervaardigd, en hebben alleen waarde als proeven der heerfchende denkbeelden aangaande geestverfchijningen
en middelen om de toekomst en het afwezige te ontdekken.
Hier en daar troffen wij zonderlinge woorden aan, o. a.
„ eene windsbruid huilde door de lucht," bij de befchrijving
van eenen form. „ Zijn gelaat met rimpels gevroord." —
Voor lezers, die tijdkorting zoeken, zonder juist krachtig
voedfel voor verfland en hart te begeeren, zal dit werk, daar
in hetzelve niets voorkomt , dat 11rijdig is met de goede ze
wij ook niet gelooven , dat hetzelve in ftaat is om-den,
profelyten voor het bijgeloof te maken , wel aan het oog
uitgave boantwoorden. Dus , in aanmerking ne--merkd
mende, dat de markt van onfchadelijke koopwaar feeds moet
voorzien worden , mogen wij gaarne lijden, dat ook dit boek
zijne lezers vinde.

Nagelaten Gedichten van Si M O N S T Ij L, Schrijver van de
Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden. Tooneelpoëzij. [Ifie Deel.] Te Leeuwarden en Harlingen, b ij G. T.
N. Suringar en M. van der Plaats. 1835. In gr. 8vo. XLIV
en 226 bl. f2 - 90.
Jacoba van Beijeren en Frank van Borsfelen , romantisch Tooneelfpel , door C. ALEX. VAN RAP (N o Y E R'S Jaqueline
de Bavière vrij gevolgd en voor het Nederlandfehe Tooneel
bewerkt.) 's Gravenhage , bij G. Vervloet. 1835. In kl. 8vo.
VIII en 211 bl. f 1-25.
Dichtlievende Uitfpanningen , door n. W. L A U R E N T I U S,
te Rotterdam. 1834. In gr. 8vo. 96 bl.

Bloemlezing uit de zedelijke en ßichtelijke Gezangen van j A N
L U I K E N. Te Groningen , bij M. Smit. 1835. In kl. 8vo.
VIII en 94 b1. f: - 60.
Welkom zal wel aan geheel het letterlievend Publiek de
uitgaaf zijn der nagelaten Gedichten van den beroemden Gefchiedfchrijver S T il L, die tevens , al bleek het Hechts uit
deze nalezing zijner lettervruchten, een gansch niet onbe-

Oss

S.sru^

gaafd Dichter was. Met nog meerdere vreugde en belang..
ftzlling zal bovendien dit werk ontvangen en gelezen wor.
den , omdat de geleerde J . BR O U w E R hetzelve door eene
uitvoerige, doelmatige en voortreffelijk geflelde Voorrede
doet voorafgaan, waarin hij ons den levensloop, de letterkundige ontwikkeling, den geest en het karakter van" s 'r rj L
fchildert , en wijders een welgewikt oordeel velt over den
inhoud van het werk, welks uitgaaf hij wel wilde verzorgen. Het thans aangekondigd wordende eerfte deel van $TIJL'S
nagelaten Gedichten behelst des Schrijvers nog onuitgegevene
Tooneelpoëzij, beflaande in de Treurfpelen: Heraklea, of
't rampzalig Staatoffer, en Agnes; benevens het Kluchtfpel:
De belagchelke Minnenijd, of de Knecht van fortuin. Het
hier geleverde is niet beflemd ter opvoering ten tooneele.
De Heer BR O U W ER, als Uitgever, bedoelt flechts eene
mededeeling diens letterarbeids aan het geletterde Publiek
en heeft hetzelve voorzeker hiermede aan zich verpligt. De
Treurfpelen , vooral Heraklda , bezitten vele verdienflen ; en
zoodanige Nederlanders , wier fmaak door het zoogenaamde
Romantisrntis nog niet bedorven is , zouden aan die Tragediën , bij de opvoering, indien deze bij de uitgaaf bedoeld
en ten gevolge daarvan verkregen wierd, al is het dan niet
de hoogfte bewondering , ten minfle toereikenden bijval

fchenken.
Dit zal van wege zoodanige Nederlanders geenszins te beurt
vallen aan de Jacoba van Beijeren en Frank van Borstelen
door den Heer VAN RAY , offchoon dat romantifche Tooneelfpel den grooten hoop veelligt meer zal behagen. Doch
alwie eenigzins

nadenkt, kan geen genoegen vinden in zulk

Gene jammerlijke verminking eener, wat de voornaamfie fei.
ten betreft, zoo algemeen bekende Nederlandfche gefchiedenis. Het oorfpronkelijke van den romantifchen Tooneeldichter N o YE R week nog al meer van de waarheid af; maar,
in weerwil van hetgeen v A N R A Y veranderd heeft aan de
ontknooping, die in het Franfche fluk, overeenkomilig den
tegenwoordigen wanfinaak , zoo gruwelijk was , als men het
flechts verzinnen kon , daar men F R A N li VA N B 0 R S SE 1. E N zichzelven liet 'vergiftigen , is nog de historie zoodanig
verknoeid gebleven, dat het allezins fluitend is. Buitendien ,
hoe is alles in dit ftuk er op toegelegd, om vooral door
verbijsterende pracht van kostomen , decoratiën enz. op
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tie verbeelding te werken! terwijl dit flechts ondergei'chikt behoort te zijn aan het hoofddoel, den gang, de Inwikkeling en de ontknooping van het ítuk.
Ook wij
willen wel het zoogenaamde klasfieke niet onbepaald voorflaan, en veroordeelen dus geenszins de vrijere manier noch
het romantifche karakter, maar alleen de bandeloosheid en
het misbruik. Doch vele romantifche Schrijvers meenen,
onder dien titel, zich alles te mogen veroorloven, en de
ware Tooneelpoëzij gaat er mede te gronde. Dit íluk van
N O Y E a, ook na de wijziging door VAN RAY, gaat insgelijks mank aan dat euvel , en in het algemeen hebben wij er
geenen vrede me@, fchoon wij er daarom niet alle verdiente
aan willen ontzeggen.
En thans tot de beide hier nog aangekondigde dicht
overgaande, beginnen wij met dat van den,-bundeltjs
zoo wij meenen, nog jeugdigen L A U R E N T I U S. Hij leverde een aantal godsdienflige en zedelijke mengeldichtjes, waaronder fommige van de foort der huifelijke ftukjes, en voorts eenige romancen. Geenszins willen wij
hem de beoefening der dichtkunst afraden; daartoe toont hij,
op eenige plaatfen , te veel aanleg te bezitten. Maar,, als
hij weder de lier ter hand neemt , dan flemme hij haar meer
op eigenen , oorfpronkelijken toon : het verraadt zich nu telkens, waar hij F E I T H , waar hij TOLLENS , vooral den
laatoen, heeft trachten na te zingen; fchoon de oppervlakkig e lezing dadelijk een' ieder' zal overtuigen , dat niets
van het hier voorkomende, gelijk het daar gedrukt ulaat,
van F EITH of TOLLEN S zou kunnen afkomflig zijn. De
navolging beflaat flechts in nabootfing van deze of gene eigenaardigheden in flijl, wending en verfificatie. Wij herinneren ons niet , iets te hebben ontmoet, dat den oorfpronkelijken, den waren Dichter kenmerkt; doch, indien hij zich
blijft beijveren , zal L A U RENT I U S met der tijd vrij goede
verzen leeren vervaardigen , en op gelijke hoogte geraken
met een aantal andere beklimmers van het gemakkelijk te
beflijgene lagere gedeelte van den Zangberg. Waar deszelfs
fpits zich fleil begint te verheffen, zou de togt voor hem,
en voor velen , te bezwaarlijk en te gevaarlijk worden.
Maar , o.n nu niet altijd aan den voet des bergs te blijven
rondzwalken , en die hoogte te kunnen bereiken , die voor
heil misfchien niet voltrekt ongenaakbaar is, zal de Heet
--

iOO

S. S T Ij L , NAGELATEN GEDICHTEN , ENZ.

L A U R l NT ] U S zich moeten toeleggen op eene naauwkeu
riger kennis van taal en verfificatie : want de fouten tegen
beide zijn zoo menigvuldig , dat eene lijst daarvan bijster
groot, en voor den Schrijver veelal nutteloos zijn zou. Hij
zoeke Benen deskundige, die hem onderwijst, alvorens hij
weder iets uitgeeft; dan zal hij zich ten minfle voor de
ergfle en onverfchoonlijkfle feilen wachten , zoodat hij b. v.

niet meer Ferdinand voor Ferdinand fchrijve (bl. 40), om
van al het overige nu ílechts te zwijgen.
De bloemlezing, eindelijk, uit de zedelijke en flichtelijke
Gezangen van J A N L UI K EN, is door den I-Ieer M. A. A :vr sx o F ir vrij gelukkig gefchied. Wij wenfchen , dat de uitgaaf nut moge flichten, en twijfelen er niet aan, offchoon
de toon, gelijk ieder vooraf wel gisfen kan, eenigzins mystiek is. Het ontbreekt hier en daar, bij eene zwakke verfificatie en niet volkomen zuivere taal, geenszins aan dichterlijke verheffing. Enkele plaatfen zijn fchoon , en niets is
geheel verwerpelijk.

K U S E R. Een Verhaal door den 4utheur van i o s E. Te
Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1835. In gr. 8vo. XIII
en 78 bl. f 1- 60.
Dat de Butheur (*) van j o s ia een jong Dichter is, heeft
Ree. van dat dichtfluk, in dit Tijdfchrift voor 1835, bl. 496,
vermoed, en blijkt nu zoo te zijn; want in de Opdragt van
dezen KU S E R aan een' Vriend, bl. IX, doet de Schrijver
zich kennen, als Hechts den ouderdom van 21 jaren hebben.
de. Men zou hem nu, bij deze Opdragt, wel dergelijke
vragen kunnen doen, als bij die vorige aan zijne Zuster;
vragen b. v. , of hij niet weder vrij lang over zichzelven en
zijne dichterlijke voortbrengfels fpreekt; vragen, of het wel
zoo zuiver waar is , dat „ geen drift naar eer zijn hart doet
(*) Waarom fchrijft men toch autheur? Noch het Latijnfche auctor, noch het Franfche auteur geeft er aan
waartegen het gezag van het Engelfche au--leidngto,
thor- niet opwegen kan: volgens het eerde zou men nog liever aucteur moeten fchrijven.

„ blaken ,” enz. (bi. VIII) ; vragen , of de roeinzucht eerst
in den megsch ontffaat, „ als 't vuur van jeugd. en liefde
„ en hoop is uitgedoofd" (hl. 1X) : maar wij willen dit nu
liefst aan zijnen Vriend, indien deze ten minfle, als een waar
Vriend, niet verblind met hein ingenomen is , overlaten , om
hem hierover onder vier oogen te onderhouden; of aan hemzelven , wanneer hij eens weder in „ 't eenzaam woud van
„ zijn gepeinzen" is, (bi. VIII) mits dat „ zijne Muze,"
die haar quant i mol wat fierk fchijnt te honden, daar niet
bij hem zij.
Wil men nu ook over dit dichtfluk het oordeel van Ree.
weten, dan zal dit de keus des onderwerps, het beloop van
het Ruk, de dichterlijke behandeling, en de woordelijke uit
-druking
moeten betreffen.
De keus des onderwerps is niet ongelukkig: het is namelijk de moord, gepleegd aan ALEIDE VAN POELGEEST,
minnares van A A L B R E C H T, Hertog van Beijeren en Graaf
van Holland, maar heimelijk bemind door deszelfs Hofmeester WILLEM K u Y S ER Of K U S ER; eene ftof, door eenige
historifche 1lanteekeningen achteraan toegelicht, en genoeg
opleverende voor eene dichterlijke bearbeiding.
Het beloop van dit Ituk komt hierop neder: Op eenen
fchoonen najaarsdag zit de held des gedichts in een prieel te
peinzen. Zijne houding en zijn gelaat worden nu befchreven;
zijn naam en zijne waardigheid aangeduid; zijn karakter,
vooral zijne fomberheid gekenfchetst. Eindelijk wordt hij
uit zijne mijmering door eene vrouweflem gewekt. En die
vrouw is A L El D E, welker fchoonheid , karakter en betrekking tot Graaf A A L B RE C 11 T befchreven worden. B E RT H A, hare vertrouwde kamermaagd , waarfchuwt haar hartelijk voor des Graven liefde, en een brief van een' onbekenden voor het gevaar, dat haar aan het Hof wacht: hierdoor werpt zij een kwaad vermoeden op K U SE R, als komende wraak nemen , omdat zij hem verfinaad heeft. Terwijl zij in het bosch is, komt WILLEM, AALBRECHT'S
zoon, aldaar met eenige gewapende ruiters : B E R T HA wordt
weggevoerd: A I. EI D E fpreekt Graaf w I L L E M toe, Reeds
in de gedachte, dat het W IL LE M K USER is. Eensklaps
fnelt er nu een Ridder (het is K u SE R) te harer verdediging
toe, doch te vergeefs: zij wordt vermoord, hij doodelijk ge
Aan het Hof gebragt , geeft hij Graaf A ALB RE C H T-wond.
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te verflaan , dat hij haar bemind heeft ; doch ziende , dat
zijne liefde vruchteloos was , zichzelven gisteren had willen
om het leven brengen, maar daarin plotfeling wederhouden
was door iemand , die hem kwam berigten , dat A LEIDE in
gevaar was, waarop hij hare verdediging beproefd had : nu
bezweert hij den Graaf, om haren dood te wreken; en ein
haren fluijer , waarmede men hem verbonden had, af-delijk,
hij. B E R T H A komt in , vraagt naar hem ,-rukend,flt
en , zijn lijk ziende , vaart tegen hem tut , als meenende ,
dat hij A L EIDE vermoord heeft; maar de Graaf geeft haar
te kennen , dat niemand anders dan zijn zoon dit fnoode feit
gepleegd heeft. — De voornaamfle aanmerking, die Ree.
op dit anders vrij wel gefleide beloop heeft, is deze, dat
A LE I D E hem voorkomt de hoofdperfoon te zijn, die hier,
even als in de gefchiedenis zelve, het meest uitkomt en belang wekt, daar men volgens den titel verwachten moest,
dat K U SER het zijn zou, die misfchien nog meer handelend
kon zijn voorgefteld.
De dichterlijke behandeling van dit onderwerp levert mindere blijken van wildheid en hardheid op, dan die van j o s E,
maar niet minder van des jeugdigen Dichters guntligen aanleg voor de Poëzij , en doet ons eenige fraaije plaatfen met
welgevallen aanhalen, b. v. de befchrijving van den herfst,
waarmede het gedicht aanvangt, bi. 3-5, en die van eenen
fchoonen najaarsdag, bl. 7, welke misfchien liever onmiddellijk achter de eerstgenoemde had moeten volgen, zonder
de tusfehenkomende 'en hier te lange uitweiding, bi. 5, 6,
over de Godfpraak der Natuur, en de genen, die er al of
niet gevoelig voor zijn. Eenvoudig lief is over het geheel
de befchrijving van A LE I D E'S fchoonheid en beminnelijkheid , bi. 19-21, en die van u ER T H A'S welwillendheid en
minzame waarfchuwing , bi. 27-33. Of wil men krachtiger
tooneelen , dan zie men , bi. 63 , het flerven van K U S ER,
die den fluijer van A LEIDE zoekt en aan zich vindt :
„ Helaas! men had zijn borst er meê verbonden;
„ Hij rukt hem af, en drukt hem aan zijn mond,
Een laatfie kus daauwt van zijn veege lippen ,
„ Hem fchijnt een zucht, een flaauw gekerm te ontglippen,
„ Maar't bruizend bloed flroomt gudfend uit zijn wond —
„ De Graaf fchiet toe — 't was KU s ER s laatfle Rond !"
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waarna men de gerekte befchrijving van zijnen toeftand als
doode, bi. 64, gaarne misfen zou. — Kort en treffend is
mede het flot van het ganfche gedicht, waar a e R T H A
gilt ,
. . . . . . . . . . . .
» Als ze op den Hertog toetreedt: „ Zeg mij, waar
„ Is K U S ER - K U S ER ?" En des Vorflen hand
„ Verwees de maagd naar 't bloedig ledikant;"
waarop zij tegen hem als den vermeenden moordenaar uit.
vaart, maar de Graaf haar tot zwijgen brengt , en In deze
slotwoorden uitbarst
„ Niet hij , mijn kind ! Haar moorder was mijn zoon 1"
Op andere plaatfen echter laat de dichterlijke behandeling
nog veel te wenfchen over, en is even min, als in j o s E,
van langwijligheid en al te prozaTfche befchrijving vrij te
(preken. Hoe lang gerekt is b. v. de befchrijving van K USE R's gefleidheid , bi. 10-18 , en hoe plat proza zijn fommige plaatfen ! Zoo volgen op de zeer goede dichterlijke
voordelling van deszelfs afwisfelende vrolijkheid en droef
geestigheid, bi. 11, 12, deze drooge regels:
„ Dit zag men; dit werd opgemerkt; maar geen
„ Vermoeide zich met gisfingen te fineén (7)
„ Naar de oorzaak van een toeftand" enz.
En mooglijk was op zijn gelaat te lezen,
„ Hoe vruchteloos zoo'n (?) onderzoek zou wezen."
In de uitweiding bij de lange befchrijving van K U SE R'S
fomberheid fchijnt de Dichter zelf wel iets van dien fomberen te hebben. Zekerlijk, de aanleg des eenen is meer tot
vrolijkheid, die des anderen tot droefgeestigheid; maar er is
ook eene aangenomene en aangewende, trotfche en norfche
fomberheid, die, in hoog gevoel van eigene ingebeelde
waarde, op anderen laag nederziet, en, als zij gekoesterd
wordt, tot onverifandig en ondankbaar klagen en morren
over deze aarde en dit leven, tot menfchenhaat enmenfchenverachting overflaat. Moeten dan onze jeugdige Dichters
B 1 L D e RD IJ K 'hierin ook al naäpen ? — BI. 17 leest men:

494

KUSER.

„ Hij beet zich op de lip, totdat zij bloedde, — Van fpijt
„ misfchien, waarfchijnlijker van woede !" Dit heeft eene
houding van epigrammatifche geestigheid, die hier niet past.
-- Hoe onpoëtisch en tevens wanluidend is de volgende befchrij •i ing van AL EI DE! (bl. 41.)
„ Daar was , als zij dus fprak , iets in haar toon ,
Haar wezen en haar houding, dat (offchoon
„ Zij 't evenbeeld was van haar moeder) hij
„ Die dus haar had gezien gemeend had, dat
„ Zij meerder van heur vaders trekken had ,
„ Dan van haar moeders zacht gezicht."
Men fchrijve deze regels, die bovendien, gelijk een groot aantal
andere, platte en matte rijmwoorden hebben, eens achter elkander neder; en wat verkrijgt men ? enkel proza, en wel flecht proza l — In de befchrijving van ALE 1 DE'S doodflaat, bl. 50, is
veel goeds ; maar zou het wel natuurlijk zijn, daarin aan eerre
zoo plotfeling en wreed vermoorde eene zoo kalme houding
te geven? en is de daarop volgende uitweiding, die twee
bladzijden beflaat , over de verandering in den doodflaat eens
ligchaams, offchoon ook goede dichtregels bevattende, hier
niet veel te lang? — Zoo zou men ook, bl. 55, nadat gezegd was, dat K US E it den Graaf „ met onverzwakte fleur
„ toefprak," en al en deszelfs woorden onmiddellijk daarop
denkt te hooren , geen zeven prozaïfche regels verwachten
over de werking van de koorts op het ligchaam, en in de
toefpraak zelve geen platten regel, als deze: 'k Had een
gevoel van weeheid door mijn leden." Waarlijk ! de befchrijvende Poëzij is geen herijmd proza, en zoo gemakkelijk
niet, als fomtnigei zich fchijnen te verbeelden. „ Befchrij„ ving of fchildering is de grootfte proeffleen van dichter
verbeeldingskracht ," zegt B LAIR, die in zijne Les--„like
[en over de Redekunst, (uitg. van 1790, D. Ill bl. 174 en
volgg.) hierover verdient nagelezen te worden.
Ten aanzien der woordelijke uitdrukking, zal Rec. ook
nu niet itilflaan bij het gebruik van het geflacht van fommige zelfflandige naamwoorden, noch bij de fpelling van
eenige woorden , waarin hij het met den jongen Dichter niet
eens is, maar hetwelk hem nu te breedvoerig, zou maken.
Alleen over het gebruik van fommige woorden of woord;
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fchikkingen , die hem minder goed voorkomen , wil hij zich
Is de zamenítelling van gezevenkleurd,
kortelijk uitlaten.
goed
te
keuren?
Men fielt wel het bijv. n. kleurig
bi. 8,
dus zamen , driekleurig, zevenkleurig, maar immers geen
deelwoord, als van een werkwoord driekleuren, zevenkleu_
ren. — Het woord leest vindt men hier nog al eens gebruikt, maar niet altijd even gelukkig; b. v. bl. 9: „ een
ziel, die voor die leest te groot, dat ligchaam veel doet
lijden :" zoo is dan het ligchaam de leest, de ziel de
fchoen ? ! B1. 47 wordt A L E I D E eene liefelijke leest genoemd, en wel in dezen zamenhang: „ Och ware 't voor
„ die liefélijke leest Reeds nu de roerloosheid des grafs ge
„ weest !" roerloosheid des graf s voor eene leest ! ! maar ja!
dat rijm, och dat lieve rijm, waardoor ook bi. 19 de traan
(zie bi. 17) vrij plat genoemd wordt „ rampzalig nat,-drop
„ waarvan K U s E R's oog fchitterde." — Daar held een onfcheidbare uitgang is , is „ ijdel- wuft- en onbedachtzaam„ held" , bi. 27 , dat daarenboven pleonastisch gerekt is,
niet goed te keuren. — Ook op eenige moeijelijke en
harde conilructiën en botfingen van zamengeplaatfie woorden, meent Rec. den jongen Dichter opmerkzaam te moeten
maken. Veel te dikwijls maakt hij gebruik van 't voor
het, ooit waar het hoogst onwelluidend is door de botliing
der medeklinkers ; b. v. bi. 9, draagt't droevig merk, — met
't verdriet; bl. 13, „ indien men ter beflemder plaats 't gefield wou zien" ; bi. 36, „ dat 't in dat roerloos lichaam
„ nog beftaat." Zeer dikwijls komt hier ook voor het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord achter een voor.
zetfel, terwijl het aanwijzend of perfoonlijk voornaamwoord
of het voprwerp zelf uitgelaten , en hierdoor de conflructie
(troef en de zin fomtijds onverflaanbaar wordt; b. v. bl. 9:
„ 't droevig merk van wie een vroege dood zijn voorbeflemd,"
voor : van hen , die voor een' vroegen dood enz. ; bl. 13 :
--

„

van wiens liefderijk gemoed een wareld zich beloofd had
braaf en goed, van wie met liefde" enz. „ zich zalig had
gevleid," voor: van hem, wiens enz., van een', die enz.;
bl. 65: „ aan wiens hart haar zoo wanhopig minde," voor:
aan hem, wiens enz. — Hard is insgelijks deze conflructie,
bi. 16: „ Zijn , wat het waar, leed, wroeging, haat of
„(mart," voor: zijn leed, wat het ook ware enz. — Zeer
onwelluidend is ook de volgende regel, bi. 64: „ Men
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„ komt om 't krakend (Y) lijk Zijn wijdst , laatst, nutloost
hulfel aan te trekken" : welk eene noodelooze harde op_
eenvolging van medeklinkers !
Ree. heeft bij dit dichtfluk wat langer , hoewel hij nog
veel meer zou kunnen zeggen , willen flilflaan , en het aan
eenen wat fcherper' toets onderwerpen, omdat hij van ge.
dachten is dat deze jonge Auteur wel eenen guniiigen aanleg heeft, om een goed,misfchien een uitftekend Dichter
te worden , maar dat hij , om hiertoe te komen , zich niet
moet verbeelden , of zich door anderen laten wijsmaken ,
het reeds te zijn, en dat het hem nuttig is te gedenken aan
het gezegde van een' groot' Man: „ Niet dat ik het al.
„ reede gegrepen heb , of alreede volgnaakt ben; maar ik
jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mogte."

Landelijk Schoon., in het Sticht van Utrecht , en in deszelfs
omfltrsken. Door J. B. C 11 R 1 S T EM & IJ E R. Met eene Af
bee/ding. Te Utrecht, bij J. G. van Terveen en Zoon. 1836.
In kl. 8vo. 147 Bi. f 1 - 50.
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wee brieven , oorfpronkelijk voor een' vriend bef emd ,
doch thans meer uitgebreid in het licht gezonden , en die
welligt zullen worden gevolgd door eene dergelijke fchets
van de lagchet;de oorden tusfchen Iinftel en Grebbe en de
ómftreken in de meer onmiddellijke nabijheid der Steden
Utrecht, Imersf6ord, Rhenen enz. -- ziet daar en hetgeen
dit boekje bevat en hetgeen deszelfs geachte Schrijver verder
belooft. De druk is net en zindelijk, en het plaatje tegenover den titel, voorflellende het Vorftelijk Lustflut te Soest dijk, van den kant des Vijvers te zien, de geoefende hand
van den Lithographist BACKER waardig. Wie de bevallige,
ongedwongene fchrijfwijs van den befcheiden C 11 R I S T P.ME IJ ER kent, (en wie kent- haar niet?) zal gaarne gelooven, dat wij de lectuur en het gebruik van dit werkje met
volle ruimte mogen aanbevelen.

In No. V1, Boekbelch., bl. 257 en elders, Raat Leiton, lees Luyon.
bt. 289, reg. x, leze men; judicat.
in No. Vii,
die nu bij hem herd is,
bl. 411, reg. 26 ,
in No. X,
THOMAS A KEMPII,
ól.417, reg.32,
misbruik.
bi. 426 , reg. 18,

BOEKBESCHOUWING.
Proeve eener Zielsbefchrijving van j E z us , door E. G.
w I N IC L E R , Predikant te Pedeltivitz bij Pegaa. Uit
het Hoogduitsch. Te Amfierdan2 , b ij Schalekamp
en van de Grampel. 1835. In gr. 8vo. XXIV en
291 bl. f3-:
van dit werkje is aan onze landgenooten
D e Schrijverdoor
eene, vóór verfcheidene

jaren ver
reeds bekend
Proeve over j E z u s' gefchiktheid als Leeraar -tald,e,
en over zijne leer)vijze ; een zeer lezenswaardig gefchrift,
dat vele fraaije opmerkingen en belangrijke oogpunten
bevat , en welks vervaardiging den Schrijver aanleiding
gaf tot zielkundige opmerkingen aangaande lE z u s.
Hieruit ontwikkelde zich een denkbeeld, waaraan het
gefchrift : herfuch einer Psychographie JE s u, van
hetwelk wij thans eene vertaling aankondigen, zijnen
oorfprong verfchuldigd is.
Zielsbefchrijving van J E z u s ! een belangrijk , maar
tevens een moeijelijk onderwerp. Het is bekend , dat
N I E M E IJ E R wel voornemens was, zijne Bijbelfche
Karakterkunde met die van JE z u s in een afzonderlijk
boekdeel te befluiten ; maar dit gedeelte van 's mans arbeid is nooit verfchenen , en het fchijnt , dat de Schrijver — en wie was, zoo wel om dit te doen, als om
het moeijelijke te beoordeelen, beter bevoegd, dan hij ? —
dien arbeid als te zwaar befchouwd hebbe. De moeijeli~jkheid dezer taak is dan ook ten allen tijde erkend geworden. Den Schrijver, bij wien de Proeve eener fchets
van J E z u s' karakter slechts een Hoofdfluk, maar
dan ook een vrij uitgebreid Hoofdtluk , van een grooter
werk uitmaakt (*) , begon met te zeggen: „ De eerste
(*) J. G. n1 U L LE R, het Geloof der Christenen , D. I,
hi. 110--238 der Nederd. vertaling.
1i
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„ denkbeelden en gewaarwordingen zijner jeugd, de ont„ kieming zijner geestvermogens en bewustheid zijner
„ beftennning , de wasdom van het licht en leven in
Hem, tot dat Hij de volkomenheid, die IJij zich voor„ Helde , bereikt had , en hetgene in die heilige nachten,
„ die Ilij , afgelcheiden zelfs van zijne vertrouwdflc
„ vrienden , op eenzame bergen in hartsverheffing tot
,,,den eeuwigen Vader doorwaakte, in zijne ziel om„ ging — is ons verborgen , en naauwelijits kunnen wij
„ er, door waarfchijnlij'kze gisfingen , iets van ont„ dekken. De weinige fporen echter , die wij daarvan
hebben, zijn voldoende , om ons te overtuigen , dat
„ men ook van zijn aardfche leven zeggen mag : het„ geen Hij leefde , dat leefde 1IÄ Gode."
Trouwens, die geheel éénige verceniging van liet Goddelijke met het menfchelijke; die volmaakte zamenfinelting van het ideaal aller volkomenheden tot één har
geheel ; die opleiding , in ecnen voor gewone-monisclr'
menfchen even onbereikbaren als onbevatbaren verborgen'
omgang met God ; die blik over het me::fchelijke leven
heen in dat der eeuwigheid; die onbefefbare eenheid nlct
God , niet enkel in bedoeling , maar ook in wezen ; die
werkkring op Goddelijken last, tevens eene vrijwillig opgenomene taak, waarbij zich het leven van niemand laat
vergelijken ; met één woord , de geheel eenige perfoon
van j E z u s , die geheel op zichzelf (laat en met nie
kan worden vergeleken , wat liet geheel aangaat ,-mand
(want vergelijking in enkele opzigten doet hier niets af)
dit alles is van dien aard, dat uien mag wanhopen aan
het verkrijgen van eene voldoezlde ziels- en karakterbefchrijving (want w I N r L E ii doet verkeerd met het eene
van het andere te willen fcheiden) van J E z u s. Ons
kennen houdt op, waar ons vergelijken eindigt , en men
mag hier liet zeggen wel toepasfen : pour dire qui est
Dieu, il faut etre Diet! memo.
Ree. weet wel , dat de IIoogleeraar M U N TI NG H n (*) zegt , „ dat wij JE z us hier geheel en alleen
(*) Ge/chied. d. Menschh. D. IX, bl. 34, nieuwe uitgave.

PROEVE.

ßt99

„ als mensch moeten befchouwen , zonder nog in aan„ merking te nemen dat bovenmenfchelijke en waarlijk
Goddelijke , hetwelk met zijne menfchelijke natuur
vereenigd was" ; maar zeker is het toch, dat niemand
eene ziels- en karakterbefchrijving van j E z u s, als
mensch alleen befchouwd , voor eene van (men vergunne
ons dit woord) den gebeelen j E z us zal kunnen hou
Maar offchoon er nu Beene voldoende befchrijving-den.
van den geest en het karakter onzes Heeren beftaat , en
naar onze denkbeelden ook niet beftaan kan (*) , zoo
neemt dit echter niet weg , dat hiertoe vele bouwpoffen
en opmerkingen geleverd zijn , en nog altijd geleverd
kunnen worden. Niet te veel zegt de flraks aangehaalde
MULLER van den arbeid , door den zaligen H E s s
aan het leven , de leer en de daden van j E z us bePreed (t) : „ Een algemeen geacht Schrijver, die de
„ gefchiedenis van j E zus tot de ítudie zijns levens
maakte , heeft , hetgene hier ílechts onvolledig , over
dit onuitputtelijk onderwerp , gezegd is , uitvoerig,
„ met eene in onze dagen ongewone gegrondheid , en in
den hem eigenen aangenaam onderwijzenden trant , zoo
gelukkig behandeld, dat dit werk, als een der bes„ ten , welke hierover het licht zagen , kan aangeprezen
„ worden."
Befchouwen wij nu (want het wordt tijd , iets van
de onderhavige Proeve te zeggen) het gefchrift van
w i N K L E R als eene volledige zielsbefchrijving van T Ez u s , dan kunnen wij wel a priori befluiten tot hare
onvolledigheid ; maar als proeve , als bouwftoffen, als
geregelUe opmerkingen vonden wij in dezelve , toen wij
haar in het oorfpronkelijke lazen , zeer veel goeds en
fchoons , zoo dat Ree. er vóór weinige jaren wel eens
(*) Ook zou het de Goddelijke grootheid des Verlosfers,
onzes bedunkeils , voor het menfchelijk oog niet weinig verminderen, wanneer wij hem geheel konden kennen; even als de
Schepper niet meer zoo oneindig groot voor ons wezen zou ,
indien wij de geheele fchepping konden kennen. Ree.
(t) T. a. pl. bl. 231.
ii
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aan gedacht heeft , dit werkje , behoudens eenige aan
te vertalen ; hetgeen echter door eene me--merking,
bezigheden
en beletfelen , en niet het minst door
nigte
bedenkingen tegen fommige gedeelten van het gefchrift
zelf, bij een voornemen gebleven is.
Deze bedenkingen zullen wij hier evenwel niet ontvouwen ; ten deele , omdat het wel van zelf (preekt , dat
ieder zijne eigene wijze van befchouwen heeft , en evenmin , als het van eenen Recenfent kan verwacht worden , dat hij in alles met zijnen Schrijver inflemme,
evenmin kan de eerfle ook van den laatf'cen vorderen,
dat hij overal eenflemmig denke met den beoordeelaar
van zijn gefchrift ; bane veniam damus petimusque
vicisfim; maar ten deele ook en vooral onthouden wij
ons hiervan, omdat onze aanmerkingen inzonderheid die
•laatfen zouden moeten betreffen, waar de Schrijver het
Goddelijke in onzen lieer wat al te veel uit het oog
verliest, en zelfs op eene eenigzins losfe wijze over het
zoogenoemde pofttive des Christendoms fpreekt, doch
hetwelk bij het aankondigen der vertaling geheel niet
noodig is , vermits de kundige en echt liberale Vertaler
hieromtrent zijnen Auteur , waar het pas geeft, uitfle.
kend heeft teregt gewezen , waarvan de aanteekeningen
b. v. bl. 93., 126 , 150 , 166 , 196 en 251 , om geene
meerdere te noemen , kunnen getuigen , gelijk hij ook
behartigenswaardige bijzonderheden , zoo als bladz. 194,
meldt , welke doen zien, dat dit boek eenen zeer bekwamen Vertaler gevonden heeft; weshalve wij hem met dit
zijn werk , den Schrijver met de bevallige gedaante (uiten inwendig) , • onder welke zijn werk bij onze landgenooten wordt ingeleid, en ons godsdienflig publiek met
deze aanwinst in deszelfs letterkunde van harte geluk
-wenfch.
Wij zeiden zoo even , dat W I N K L L R wel eens het
Goddelijke in j E z u s te veel uit het oog verliest ; hier
brengen wij zijne gedurige uitdrukking : wijze van-toe
Nazareth tiv jze uit Gal/lea en derg. , welke wij daar
ook door den Overzetter liever hadden zien wegge--om
,
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laten. De vergelijking met mannen der ongewijde oudheid, als Z E NO, S O C RATES en anderen , behoort
hiertoe mede , en is , naar ons inzien , ongepast. J Ez u s verklaarde zelf,, dat zijne leer niet de zijne was ,
maar des Vaders , die IIem gezonden had ; en wanneer men derhalve b. V. Z E N O niet j E z us als Zedeleeraar wil vergelijken , doet men aan beiden onregt.
Ree. moet echter erkennen , dat deze vergelijkingen niet
de oeconomie (om zoo te fpreken) van het werk te
naauw zijn verbonden , dan dat een Vertaler ze kon weg
deze was eene der bedenkingen , die ons van-laten;
de vertaling terughielden. Dat A N C IL L 0 N b. v. , in
zijne, door s c H A K r vertaalde , Prijsverhandeling over
de voortrefeljkheid der gew ijde boven de ongew ijde
Schriften , (hl. 42-83) MOZES niet COLUMBUS
vergeleek , is geheel iets anders. De perfoon van J Ez u s duldt zoo iets niet.
Zeer veel van het hier geleverde kan men bij H E s S
vinden , met name in dc Verhandelingen over de w ijze
van verhalen der Evangelisten , voor het IIde Deel der
Levensgefchiedenis van á E z u s; over de Joodfche ftaatsgefteldheid van dien t ijd, met opzigt tot de gefchiedenis van onzen Heer , in Leer, Daden en Lotgevallen
van onzen Heer , (nieuwe vertaling) D. 1. bl. 1 , en
fchets der Joodfche vooroordeelen , ald. D. II. bl. 1;
over het achtgeven van JE ZU s op t ijden enz. , ald.
D. I. bl. 83 ; over den geest van j E zus' leer , ald.
bl. 111 ; over de vorming van zijn karakter,, ald.
D. II. bi. 101 ; over den leerzamen omgang van
JE zus , en meerdere ; doch ui I N K L E R'S Proeve
heeft toch veel nieuws , en ook waarlijk veel goeds.
Wij moeten ons, om niet al te wijdloopig te worden , thans vergenoegen met den inhoud des Werks op
te geven.
In eene Inleiding handelt hij over de wijze , op welke
de Evangelisten het leven van J EZUS verhalen ; over
de godsdienílige en zedelijke gefteldheid van de Joden
ten tijde van j E z u s , en over zijne vorming als Leer-
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aar. Daarna tot het werk zelf komende , zegt hij ,
bl. 38: „ Onze fchets van JE ZU s' Geest (zielsbefchrijving) fplitst zich in twee deelen. In liet eerfie
„ deel zullen wij zijne geestvermogens befchouwen , zoo
„ als deze zich uit de berigten der Evangelisten laten
opmaken. In het tweede deel bepalen wij ons alleen
bij datgene , wat j i z u s deed , om zijn werk , als
Heiland der wereld, met diepe wijsheid voor te be„ reiden , en met onwrikbaren moed te grondvesten en
„ uit te voeren. Ik noem dit laatfile zedebefchr7ving."
(Een ongepaste naam.) In het eerfle deel behandelt hij
alzoo : A, de lagere geestvermogens , en wel het geheugen en herinneringsvermogen , benevens de verbeeldingskracht van j u z u s ; B, de hoogere geestvermogens
van onzen Heer , t. w. het oordeel , dc diepzinnigheid ,
de fcherpzinnigheid , het vernuft van j E z u S, zijne opmerkzaamheid van geest, zijne natuur- en menfchenkennis, zijne rede, zijn gevoel- en zijn begeervermogen.
De opfchriften der afdeelingen van het tweede deel zijn
deze : Wijsheid van J z z u s in de uitvoering van zijn
ontwerp (in allen deele verre beneden het bekende gefchrift van RE I N II A R n: Plan van den Stichter des
Christendoms); de Jongeren van j r z u s ; fchouwplaats
van j E z u s' leer, en van zijne daden ; wijsheid , waar
ZU s zijne Jongeren tot Apostelen vormde -med;jn
wijsheid, waarmede JE z u s op het volk werkte ; groot
ziel , waarmede JE z u s zijn werk volbragt ;-heidvan
beluit.
Taal en ffijl verdienen lof; de vertaling is uitmuntend,
de correctie goed. Philofofen , bl. 67 , moet Philofophen of, wil men, Filozofen zijn, en bl. 26 not.
flaat Matth. Il: 10 , moet zijn Mal. II: 10.
„

Gefchiedenis van het Joodfche Volk , van de fchepping
der Wereld , tot na de verivoestin,7 van Jeruzalem ,
door J. NOLET DE BRAUNVERE. 'sGravcnhagc,
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bij A. J. van Weelden. 1835. In gr. 8vo. 245 B1.
f 1-80.

Volgens de hoorrede is dit werkje „ de eerfleling der
fludiën van eenen jongeling , die naauwelijks den voet
op den drempel van het heiligdom der wetenfchappen
geplaatst heeft." Dat zulk een jongeling, liet zij
onder liet oog van zijnen leermeester, of alleen voor
zichzelven , uittreksels maakt uit gelezene werken , met
name uit de algemcene Wereld- of bijzondere Volksgefchiedenis , kan zeer nuttig zijn ; maar dat hij in het
hoofd krijgt , om deze uittre kfels in druk uit te geven ,
is , zoo al geen ver^vaande , dan toch eerie roem- en nuttelooze onderneming , alsof er aan gefchiedkundige leesof leerboeken van beknopten omvang zoo groot gebrek,
en elk uittrekfel uit een grooter werk hiertoe reeds gefchikt ware.
De redenen , die dcz e jongeling bijbrengt , waarom hij
bij voorkeur de Gefchiedenis der Joden behandeld heeft ,
zijn : 1. Omdat hij zich dus met de bronnen derzelve
heeft moeten bekend maken, en zoo „ kennisfen (kundig
heden wil hij zeggen) over bijzonderheden bijeenver--„
„ zameid heeft , die hem anders zouden ontgaan zijn;"
dus , in één woord , tot zijne eigene oefening : maar dit
zou hij van elke andere Gefchiedenis hebben kunnen zeg
dit reden van uitgave eener Gefchiedenis , die-gen;is
een uittrekfel is uit de Schriften des Ouden Verbonds en
uit j o s E P x u s ? welk cene redenering ! 2. Omdat hij
dacht, „ dat eene f1elzcl- (1. f elfel-) matige Gefchiedenis
„ der Joden eerie niet onnwezcn7iyke (?) behoefte in Ne„ derland was , waar , in het lager onderwijs , wel be„ zendere daadzaken naau;vlccnrig en uitvoerig ondervee„ zen (1. geleerd) worden , maar in welke gevolgd on„ derwijs" (achiterecnvolgend of aaneengefchakeld wil hij
denkelijk zeggen ; maar liet bastaardwoord ge/iiiveerd
lag hem zeker in de gedachten) „ over den fang der Ce„ fchiedenis in hare beginfelen , voortgang , ontwikke„ ling , luister, kwijnenden flaat en verval geleverd
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„ wordt." (Vat is hier beginfclen enz. der Ge/chiedenis ? hij bedoelt waarfchijnlijk de Gefchiedenis van een
Volk in zijne be i?inJelen enz. Men ziet dus , dat de
jongeling, behalve de oefening in de Gefchiedenis, ook
nog wel ftijl- en taaloefening noodig heeft , om zijne gedachten zoo juist en duidelijk in onze taal uit te drukden , dat hij met fatfoen als Schrijver kan optreden.)
„ Mijne Gefchiedenis , zonder aan alle deze behoeften
„ te voldoen, duidt ten minfe reeds den weg aan eener
„ fystematifche behandeling , en mijne pogingen kunnen
„ niet beter bekroond worden , dan dat de kritiek Benen
beteren weg aanduidt , en de kundigeren opwekt - om
„ mijne gapingen aan te vullen." Waarin nu die ffelfelmatige of fystematifche behandeling der Gefchiedenis
des Joodfchen Volks beflaat , waarvan de jongeling hier
den weg aangeduid heeft, betuigt Ree, niet te weten ;
of het moest daarin zijn, dat hij de Gefchiedenis der
Joden in vijf tijdvakken verdeelt , en doorloopend verhaalt , wat daarin voorgevallen is , namelijk , na eene
Inleiding , die loopt van de fchepping der ÍPereld , tot
aan Abraham, Stamvader van het Joodfehe Folk ,
I. van Abraham, tot de komst der Israëliten in
Kanaan; II. van de komst enz. tot de Alleenheer
wegvoering-fching;I.vadel rfchingto
naar Babylon; IV. van de aankomst der Israëliten te
Babylon tot de overheerfching der Romeinen; V. van
die overheerfching tot de verfpreiding van het Joodfche
Volk : maar heet dit nu de Gefchiedenis behandelen naar
zeker vast flelfel of fystema ? Draagt de jongeling ook
geen kennis van hetgene , dat er , ten opzigte der Gefchiedenis dezes Volks, het zij afzonderlijk, of naar liet
geheele beloop der Bijbelfche Gefchiedenis , in ons Vaderland gefchreven is , waarvan alleen de Bijbel voor de
Jeugd van v A N D E R P A L M als een uititekend voorbeeld behoeft genoemd te worden ?
„ Ofíchoon ," zegt de jongeling verder,, „ de Ge
Joden eigenlijk met flbraham haren-fchiednsr
„ aanvang neemt , zoo heb ik nogtans , naar aanleiding
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„ van Mozes gefchiedboeken , het verhaal van datgene
„ doen voorafgaan , wat er federt de eerfte (?) fchepping
„ der wereld tot op den tijd van Abraham merkwaardigst is voorgevallen. Dit heb ik bij wijze van inlei„ ding behandeld." Om nu niet te zeggen, dat de latere naam van Joden voor de vroegere tijden der Israëliteri niet past ; hunne Gefchiedenis neemt immers, naauwkeurig gei'proken , eenen aanvang , toen zij werkelijk als
afftammelingen van i A I o B's twaalf zonen, als één geheel, als een Volk beftonden : maar nog onnaauwkeuriger, ja ongerijmder is het , te zeggen , gelijk op den
titel iaat : Gef chiedenis van het Jood!che Volk , van
de fchepping der Wereld, enz. want toen beflond er immers nog geen Joodsch Volk. — „ Van het tijdftip
„ van Abraham te beginnen ," zoo gaat de jongeling
voort , „ zal ik de Gefehiedcnis in tijdvakken verdeelen,
„ opdat mijne jeugdige lezers van poos tot poos (?) ge,, fchikte rustpunten mogen vinden." Dit laat(le is er,
ja , eene nuttigheid van , wanneer de tijdvakken juist
aangewezen zijn; maar hangt het eerde van de willekeur des Schrijvers af? Rec. meende , dat de Gefchiedenis zelve wèl gekend en beftudeerd moest worden, om
te zien , welke tijdvakken zij in zichzelve door zekere
onderfcheidende kenmerken aanwijst , en dat deze alleen
ook de beste rustpunten kunnen geven.
„ Zoo dit mijn eerfle werk ," zegt de jongeling ein
een niet ongunftig onthaal bij mijne landge--delijk,„
„ nooten vindt , (zal ik) hetzelve door een tweede over
„ het geographifche en archeologifche der Joodfche Ge„ fchiedenis laten volgen" ; maar hiertoe wil hij zich
eerst „ de uit f uitfels (meent hij ook uitkomften, refulta„ ten?) der belangrijke nafporingen van verfcheidene nieu„ were Geleerden , vooral in Duitschland , eigen ma„ ken." Naar hetgene , dat hij nu geleverd heeft, zal
er wel geen gevaar bij het wachten zijn, en eigen eenvoudig en bedaard onderzoek en nadenken, gepaard met
zoo voortreffelijke hulpmiddelen , als ons Vaderland oplevert , ter vermeerdering zijner kennis en opklaring zij-
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ner denkbeelden , zal hem vooreerst welligt heilzamer
zijn , dan zich in de nafporingen van Duitfche Geleerden te verdiepen.
Wilde nu Ree. liet werkje zelf op deze wijze doorloopen en beoordeelen , hij zou , zoo cvel wat ílof als
vorm deszelven aangaat , in overvloed aan te merken
vinden ; maar hij meent genoeg gezegd te hebben , om
inhoud en gehalte van hetzelve te leeren kennen , en den
lezer te doen zeggen : Ex ungue leonern ! (Uit den
klaauw kent men den leeulv.) En al is het clan , dat hij
er gaarne bijvoegen wil : Ut deint vires , tarnen est
Iaudanda voluntas ; (Ontbreekt het al can kracht , de
goede zuil is toch te prijzen) hij moet nogtans , zoo
den jongeling verder de lust bekruipen mogt , om voor
liet Publiek te fchrijven , hem het onderzoek , dat H 0R A T I U S den Schrijvers aanbeveelt , quid va/cant hzemeri , quid ferne recufent , en deszelfs welverftane nonumgue prematur in annum , ernflig aanraden. Ree.
weet niet , of de jongeling, die hem zelfs bij naam onbekénd was, Latijn vcrftaat ; maar hij vertrouwt in allen gevalle , dat een van deszelfs Leermeesters hem deze
raadgevingen wel zal willen overzetten , en hij er zijn
nut mede doen zal.

De graauwe Man, een Volksbock , door HE N D R I K
S T I L L IN G. Ifte—IIIde Stukje. Uit het Ifoogdt!itsch.
Te ifmfterdam , bij J. C. Sepp en Zoon. In gr.
8vo. Te zamen 204 bl. f 1 - 80.

D e fIofraad j u

N G ,- meer bekend onder den naam van
gelijk hij zich in zijne uitgegevene fchriften meest noemde , heeft van dit werk dertig (lukjes ,
na korter en langer tijd , in het licht gezonden. De
vijf eerfie daarvan zijn vroeger in liet Nederduitsch vertaald; thans heeft men Genen aanvang gemaakt met het
ganfche werk in onze taal over te brengen. Wij kunnen
niet zeggen, daarmede hoog te zijn ingenomen. Trouwens, hoe diep wij ook de godvruchtige gemoedsftemS T IL L I N G,
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ming des tèhrfjvers van het Heimwee vereeren , wij hebben het altijd daarvoor gehouden, dat vele uitdrukkingen
en fpreekwijzen bij diegenen, welke den vromen man niet
naauwkeurig begrijpen , tot mystieke denkbeelden kunnen , en waarfchijnlijk ook wel zullen aanleiding geven.
Verder is in den graamven Tian allerwegen duidelijk te
befpeuren de invloed der omftandigheden van den tijd,
toen de fhukjes gefchreven werden , gelijk de Franfche
omwenteling, dc verfpreiding van het Rationalisme enz.,
in het laatst der vorige eeuw en later; hetgeen dan ook
een groot gedeelte van dit -- zoo men wil , periodiek —
werk voor onzen tijd minder belangrijk maakt. Ook
wordt een niet gering gedeelte ingenomen door de (ft
venia verbal) vrome droomerijen van s T I L L I N G over
de Openbaring van J 0 A N N E s en de laatile tijden der
wereld , hetgeen wij voor ons ook al maar liefst onvertaald zouden laten. Kost nu ieder flul je 60 cents, dan
zal het geheele werk op f 18 - : te flaan komen , en
reeds daarom ophouden , aan den titel : een Volksboek ,
te beantwoorden. Wij zien derhalve te gemoet, dat , om
alle deze redenen , de meeste lezers wel zullen gewenscht
hebben , dat het behendig nuttige en bruikbare hun liever — om met oenen dichter te fpreken — op eene ver
-gietswar
voorgediend.
Doch wat ons inzonderheid van de vertaling dezes
werks zou hebben teruggehouden, is het nadeel, dat wij
er van vreezen. In het Voorberigt heet het wel , dat
de lezer hier zal aantreffen , hetgeen hem in onze tijden
van onrust bij gemeenten en Predikanten, tot de afdeeling der Hervormden behoorende , zal doen zeggen :
„ dit boekje wil gecnc onrust zaaijen." Dat dit de bedoeling niet was , daarvan houdt Ree. zich overtuigd ;
maar het is eene andere vraag , of er geenen zullen wezen , die onvoorzigtiglijk en uit misverftand op onze dagen toepasfen , wat j U N G tegen het destijds veldwinnende ongeloof fchrcef ? WVij noemen alleen het herhaalde voorf'ellen van een' jong' Predikant (die zich b. v.
niet Reeds in zijne ambtskleeding vertoonde , bladz. 40)
als een Neoloog, als iemand, die de grondwaarheden
-
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van het Evangelie verdraait of loochent ; terwijl een ouder Leeraar een voorbeeld is van wijsheid en Christenzin. Zie bladz. 14, 40, 51, 91. Is daarvan geen
misbruik te duchten? Is het dit niet van bladz. 84 ,
waar het met zoo vele woorden heet : „ Vele nieuwer„ wetfche predikers leeren niets anders : men bepaalt
de menfchen niet meer bij de erkentenis van eigen
„ grenzenloos verderf; men zegt hun niet meer, dat zij
„ in hunnen natuurlijken toefland bij geene mogelijkheid
„ kunnen zalig worden ; dat bij hen eene verande„ ring , van den grond af, behoort plaats te grijpen.
„ Men fpot niet de woorden bekeering en wede,ge„ boorte , houdt ze voor woorden , die in den grond
„ niets te kennen geven , die dus in het geheel niet te
„ pas komen. In plaatfe hiervan, maakt men het za„ lig worden zoo gemakkelijk, als dat maar wezen kan ;
fpreekt fteeds op hoogcn toon van de deugd," enz.
Is dit , toen s TIL L I N G het fchreef, van Duitschland
waar geweest , hetgeen wij gaarne gelooven ; het is meer
dan waarfchijnlijk fchadelijk , en op het zachtíle onnoodig, dit nu nog te vertalen.
Het oordeel over de menfchen is hier nog al geflreng;
doorduiveld te zijn met grimmigen haat tegen C H R I ST US ergerlijk (bladz. 124). Bladz. 89 heet het:
„ Degraaulve Man. Ik ben dat met u eens, menig een
doet eene weldaad, om — mag ik zoo zeggen — den
„ lieven God om te koopcn , dat IIij hein naderhand
„ eene lieve zonde vergeven mag. Denkelijk hebt gij
ook wel opgemerkt , dat men , voor het tegenwoor„ dige, van vrijwillige giften en zoogenoemde edele da„ den veel meer hoort, dan in vorige tijden.
„ S TIL Li N G. Zoude ik niet ! maar dat vind ik
gedeeltelijk ook daarin , omdat men begrepen heeft ,
„ zulke edele daden , in de nieuwspapieren en andere vlugfchriften, te plaatfen, en alzoo meer bekend
„ te maken. Men doet dan nu ook — en dat was te
„ voren heel anders -- geene weldaad, of de wereld
hoort daarvan. [?] lk heb echter zorge (vreeze) ,
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„ dat hier en daar zoo iets gefchiedt, enkel en alleen,
opdat het in de nieuwsbladen geprezen mag worden.
„ De graauzve Man. Dat kan wel zijn: maar meest
blijf ik nog denken, zal dat wezen, zoo als ik-„al,
reeds gezegd heb, om den heiligen en regtvaardigen
„ God daardoor ten vriend te verkrijgen ; of ook dat
„ men gelooft, het wezen des Christendoms alleen en
„ geheel in goede werken beftaat , met voorbijgang dus
„ van volkomene zinsverandering , die alleen de dusge„ naamde goede werken tot echte goede werken maakt."
Welk eene verwarring van denkbeelden in het laatst gezegde! En welk een maisch oordeel , nadat in het Voor
dat men dit werk lezen moet-berigtfchvnwas,
met den geest van welwvillendheid en goede gedachten
van den naasten ! !
Bladz. 78 eindelijk: „ Daar is een tijd geweest , dat ,
„ kwamen er zware landplagen , men boete- en bededag
hield ; men liet dagelijks op een bepaald uur de klok
luiden ," enz. En waren dan toen de menfchen-„ken
godvruchtiger en beter? Of ftond dit bij velen op ééne
lijn met het „ in nieuwsbladen aankondigen van giften" ?
Verg. Matth. VI: 16-18.
De Vertaler geve zich in het vervolg de moeite, de
dicht(Iukken in rijmende verzen over te brengen, en
zette nooit meer practifche Vernunft over door practisch
vernuft , maar altijd door practifche rede. (Bladz. 78.)
Het vele nuttige en belangrijke , voorkomende in dit
werk , door j u N G genoemd naar den graauwen Man,
aan wien hij zijn Heimwee (naar ons gevoel het gelukkig e zijner werken) heeft opgedragen , vinde vele behartiging , waartoe men het vooral leze met den geest
des onderfcheids !
Archives ou Correspondance de la Maifon d'OrangeNasfau. Recueil publié , avec l'autorifation de S. M.
le Roi, par M. G. GROEN VAN PRINSTERER.
Ie Série, P. II. 1566. Avec des Fac-fimilés. Leide,
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chez S. et J. Luchtmans. 1835. gr. 8vo. XLI et
513 pag. f7 -20.

V 1J ij ontvangen hier, in het tweede Deel van dit werk,
kostbare bouwftoffen tot de Gefchiedenis. IIet loopt
Hechts over th n jaar (1566); maar welk een jaar ! Men
vindt daarin het verbond en fineekfchrift der Edelen, de
openbare preek, den beeldentlorm , het verval des Bondgenootfchaps , en de eerfee kuiperijen der Landvoogdes
om het te ontbinden. Even als in het eerfile Deel , zijn
alle de brieven in het Fransch en Hoogduitsch , geen
enkele in de landstaal ! Men ziet , hoe ver de Borsrgondisch-Oostenrijkfche Regering het gebragt had, om
alle Nationaliteit weg te nemen. Onderling corresponderen de Nederlandfche Edelen allen in het Fransch.
De Duitfehe Vorfien daarentegen bezigen alleen hunne
volkstaal. Zelfs is de Landvoogdes M A R GAR E T HA
genoodzaakt , hun daarin te fchrijven. (N°. 125 , p. 379
—388.) Het is echter waar, dat men in alle deze brieven in beide talen , zelfs in die der aanzienlijkflen , een
deerlijk gebrek aan juistheid in ílijl en fpelling aantreft,
die doet zien, hoe weinig de Ridders toen nog aan de
Letteren deden. B RE DE ROD E blijft echter onder allen
de ergfte , en is, even als fommige anderen, nu en dan
bijkans niet te verftaan. Wat de gemeenheid ook van
zijne denkbeelden aangaat , zie men ílechts p. 254 ,
N °. 193.
De voorrede van het ftuk, de inleidingen tot de meeste brieven , en (wij twijfelen er niet aan) de ontcijfering
van fommige (blijkens de bijgevoegde 10 fac-familes) geven blijken van de groote bekwaamheden des Heeren
GROEN VAN PRINSTERER in het diplornatifche
vak. Wij hebben over het algemeen die aanteekeningen,
even als de meesterlijk geftelde voorrede, zeer juist en
wel beredeneerd gevonden ; en wij moeten het den Schrijver toeftaan , dat het Geuzenverbond en fommige van
deszelfs handelingen niet van onberadenheid en voorba
zijn vrij te pleiten. Doch wij fchrijven dit alleen-righed
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aan den invloed van B R E D I: R o D r toe, die echter niet
lang fchijnt te hebben geduurd, fchoon hij aan het hoofd
der Edelen het verzoek{chrift aan de Gouvernante ter
hand flelde. Maar dit verzoekfcllrift was door L O D EW IJ x van Nasfar gefield, en deze fchijnt in dat merk
jaar dc ziel , liet middelpunt van alle handelin--wardige
Nederlandfchc
Edelen en der vrienden van Godsgen der
dienstvrijheid te zijn. Aan hem rigten daaromtrent hunne brieven de voorbarige doch onbekwame B R E D E R 0D E , die zonder L 0 D E WIJ K niets fchijnt tot hand te
kunnen brengen ; de Graaf VA N B E R GEN, de latere
verrader; de Graaf VAN x00GSTr.ATEN; de Heer
VAN 1\1 ON T I G NY, een opregt en ijverig Roomschgezinde , hoewel een voorilander der verdraagzaamheid ,
maar niet der openbare preke ; de Graaf DE M E ROD E,
een opregt Protestant en vrijheidsvriend; de heer VAN
M E L B E TI G, een der verbondenen in Luxemburg; eene
enkele maal ook E G .v o N n , die reeds tusfchen de voorflanders der verdraagzaamheid en de gunst des Konings
begon te wankelen ; zekere n. V 0 G E L SAN C K , die
vergeeffche pogingen deed , om te Breda de Lutherfchen
met de Hervormden te vereenigen , enz. doch vooral
L 0 D E w IJ K'S edele moeder j U L I A N A, blijkens deze
brieven een voorbeeld van godsvrucht; zijn voortreffelijke
broeder j A N van Nasfau-Dietz , later de Richter der
Unie van Utrecht en de ftamvader van ons Koningshuis,
die alle geweldige maatregelen ontried , en nogtans alle
zijne bezittingen voor de zaak van het Evangelie veil
had ; de verf}andige en ijverig Protestantfche Landgraaf
W I L L E M van IIcsfcnkasfel , doch vooral de broeder
van LODE WIJK, WILLE D1 I, Prins van Oranje. Deze groote man vertoont zich hier niet veel op den voor
Hij blijkt echter overal een vijand van driftige-grond.
maatregelen te zijn , en keurde dan ook de openbare
preek en vooral den beeldent'corm af. Doch deze uit
een lang weerhouden en tot weerwraak-bartEingev
voor het bloed der martelaren overgegane gevoel (immers
fond het breken van beelden niet gelijk met het verbran-
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den of Plagten van menfchen) fchenen den diepdenkenden
en vooruitzienden Vorst veel minder gevaarlijk , dan de
fchijnbaar gematigde handelingen van het Spaanfche Beftuur,, hetwelk een oogenblik uit zwakheid toegaf, maar
flechts om in ílilte in Duitschland te werven , en door
zijnen Gezant (D'A LA V A) den Prins , E G M 0 N D en
HOOR N E met ftraffe ter gelegener tijd te bedreigen. Daarom tracht hij reeds vroeg , door wervingen in Duitschland, in de voorbaat te zijn. Reeds in de eeríle maan
overlevering van het verzoek-denva156,ór
zich het gerucht der wervingen van-fchrit,vepd
Hertog E R I K van Brunsw k, onderfleund door de Stadhouders van Gelderland en Friesland, ME GE N en A RE MB E R G, en daarop fchrijft de Prins aan zijn' broeder L oD E w IJ K , om ook van zijnen kant in Duitschland troepen te werven ; zekerlijk een veruitziende maatregel ,
doch het was niet , om die terílond in dienst te nemen ,
maar flechts om de werving van Hertog E R I K tegen te
gaan. Naderhand worden deze wervingen , toen de omflandigheden dringender worden en de Koning openlijk
in Duitschland troepen ligt tegen de Nederlandfehe Rebellen, ernfliger doorgezet. Maar de Prins blijft gedurende de eerlle verrigtingen van het verbond fchijnbaar
werkeloos , althans verreweg de meeste brieven zijn aan
zijn' broeder gerigt ; maar of hij zoo geheel onkundig
was van het verbond , en het naderhand zoo opregtelijk
afkeurde , als de Uitgever denkt , dit- meenen wij zeer
te moeten in twijfel trekken. Daar was ORANJE , die
alles opmerkte, maar zich over niets uitliet vóór dat het
tijd was, de man niet naar ! Met den minder nadenkenden E G MO N D was het gansch anders. Nogtans -gelooven wij met onzen Uitgever, dat de bedoelingen van
ORANJE volkomen zuiver waren; dat hij flechts het
ophouden der vervolging bedoelde, te meer, daar het
uit deze brieven nu ftellig blijkt, dat hij in 1566 reeds
tot de Protestantfche leer was overgegaan.
Een der gewigtigfle gedeelten van de Gefchiedenis , in
dit Deel opgehelderd , bevat weder de betrekkingen tot
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Duitschland. De Prins hoopte en begeerde niets ernitiger, dan eene tusfchenkomst der Duitfche Vorften, met
name van den Keurvorst van Sakfen , zijn' Behuwdoom,
F I L I P S en W I L LE M,
de Landgraven van
zijne magen en vrienden , en den Hertog van Wurtemberg , ten behoeve der. Protestanten in Nederland. (Van
het toen nog afgelegene en zwakke Brandenburg wordt
niet gefproken.) Maar, hoe genegen ook die Vor(len
waren tot krachtige voorfpraak bij Koning F IL I P S,
(het eenige , dat de Prins verlangde) zij begeerden daarentegen van hein , dat hij openlijk tot hunne , d. i. tot
de Luther/ehe, Godsdienst zou overgaan , en dus de
Jlugsburgfche Geloofsbelijdenis aannemen. Inderdaad zien
wij in deze brieven , tot onze verwondering, niet alleen
den Prins , maar ook den naderhand zoo ijverig -ierv ormden L 0 Dz WIJK , zijnen Broeder, en vooral Graaf
J A N van Nasfau , als Lutherfchen voorkomen ; Graaf
JAN ijvert zelfs tegen de Calvin/sun ; en de Duitfche
Vorflen , vooral Keurvorst A U G U S T U S, maar ook de
ja zelfs JAN van
verdraagzame W I L LE M van
Nasfau , dringen bij den Prins , bij L 0 DE WIJ K, ja bij
alle de Verbondenen , aan , om openlijk de flugsburgfche
Belijdenis aan te nemen. Eene raadgeving, zeker van
Luther/ehe Godgeleerden, door Landgraaf WILLE M
uitgelokt , zegt met eene edele vrijmoedigheid, „ dat de
„ Prins om geene wereldfche inzigten noch bedoelingen
fchade aan zijne ziel moet lijden , maar rondborftig
„ voor zijn gevoelen uitkomen, omdat men niet op twee
gedachten kan hinken , maar tusfchen God en B A ä L
„ moet kiezen." (N°. 216 b , p. 338-343.) Maar de
Prins, waarlijk boven zijne Eeuw verheven , geeft eene
andere reden op voor dit aarzelen; eene reden, die hem
de grootfte eere aandoet. Hij was overtuigd van de
groote waarheden der Christelijke leer volgens de opvatting
der Protestanten ; maar de gefchillen tusfchen de Lutherfchen en Calvinisten kwamen hem van te weinig belang voor,
om, door eene aanneming der flugsburgfche Confesfie, de
Kk
BOEKBESCII. 1.836. No. 12.

lies/en,

lies/en,
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anderen voor het hoofd te iiooten. De belde fekten haatten elkander namelijk destijds van harte : men vindt in
de Gefchiedenisfen van Brandenburg, (zie onder anderen S T E N Z E L, Gefchichte des Preusfifchen Staats)
welke onaangenaamheden de Keurvorílen j o H A N S I G I SMOND en zijn Zoon GEORGE WILLEM om hunnen
overgang tot de Hervormde leer van de Lutherfchen
moesten lijden , en onder dezen zelfden Keurvorst A UG U S TU S van Sale/en, die zó6 op het aannemen der
flugsburgfche Belijdenis door den Prins aandrong , werd
de Formula Concordiae , opzettelijk tegen de Hervormden , ingevoerd ; gelijk onder zijnen tweeden opvolger
een Staatsdienaar, als Krypta-Calvinist, (geheim Hervormde) werd ter dood gebragt ! Aan zulk eenen fektenhaat wilde zich de verlichte Vorst , die het geringe
gefchil tusfchen de beide gezindten , dat Hechts door
wederzijdfche hardnekkigheid vergroot werd , verachtte ,
niet blootflellen , of de zeer talrijke Calvinisten in de
Nederlanden verlaten en aan 's Konings gramfchap ter
prooije laten. Hij fchreef aan w I L L E M van liesfen ,
(N°. 237, p. 452-456) dat de Hervormde Predikanten
niets tegen de oude, onveranderde Augsburg/ehe Belijdenis hadden , maar wel tegen den naam derzelve en de
latere bijvoegfelen en verklaringen , en dat het onder
L U T H E R en c A L V IJ N in allen ge--fcheidtusn
valle zoo groot niet was , dat de Duitfiche Vorflen daarom het Nederlandfche Volk , indien het den laatifen
boven den eerften verkoor, aan een bloedbad, zoo als
waarmede het bedreigd werd door de aangekondigde komst
des Konings met een aanzienlijk leger, moesten bloot
ook alle moeite om de Protestan--fteln.DPrisd
ten te vereenigen , maar het gelukte niet , en daardoor
is dan ook de voorfpraak en hulp der Duitfche Vorften
weggebleven , opdat men niet de Calvinisten en Weder
tevens met de regtzinnige Lutheranen , zou-dopers,
moeten befchermen ! Wij verwachten in een volgend
Deel de aanleiding , waardoor de Vorflen van het Nas-
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fan/ehe huis tot de belijdenis der Hervormde leer zijn
gebragt.
Voorts fl:rekt dit geheele boekdeel ten bewijze, „ dat
de Godsdienst genoegzaam het eenige beweegrad was
in dit voorfpel onzer roemrijke en heilige omwente„ ling." Tloorrcde , p. VIII en XXV. Reeds in het
verdrag , door de Landvoogdes met de Edelen gefloten ,
(25 Aug.) wordt door de eerfte, na veel uitflel, tranen en betuigingen van dwang en gevangenis , niets anders toegellemd , dan eene toelating voor ongewapenden
ter openbare preke , ter plaatfe vaar die tot dusver
gehouden was, (meestal buiten de Lieden) mits zich
wachtende voor ergernis , „ alles tot dat de• Koning,
met gemeen overleg der Staten- Generaal, dit anders
zou mogen befchikken;" waartegen de Edelen beloofden , het volk tot gehoorzaamheid en rust terug te brengen , het de wapenen te doen afleggen en de beeld('ormers te doen flraflèn, (p. 240.) Tegen de verzekering
nu , onder de betuiging van zoo veel harteleed en dwang
door de Landvoogdesfe gegeven, dat zij de Godsdienst
zou vrijlaten , vernietigden de Edelen hun-oefnig
verbond; een bewijs van vertrouwen, hetwelk bijna onnoozel mag hecten. Er werd verder op geene flaatkundige verbeteringen hoegenaamd aangedrongen : de bijeen
Generaal kon men als zoodanig niet-komstderSan
aanmerken ; deze had ook onder K A R E L V bij gewigr
tige om{landigheden plaats, en werd thans door 's Lands
toehand dringend vereischt , zoo men de wond wilde
heelen en niet openfcheuren of toefchroeijen . En.- nog r
tans wisten de Koning en de Landvoogdes dit. verdrag,
waarvan de Edelen , door flilling der beroerten en ge.
deeltelijke doodflraf (tot 200 perfonen toe) der beeldftormers , de voorwaarden getrouwelijk waren nagekom,en , te ontduiken, de openbare preke eerst hier en dáar
te belemmeren, en daarna fchier overal te doen ophou
toen nu alles bevredigd was , kwam A TV A-den;,
met zijne beulen in het land, gelijk wij ongetwijfeld• in
het volgende Deel zullen zien.
Kk2
,
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Deze onbuigzaamheid en bedriegelijkheid van F I L I P S
deed den Prins nog in 1566 eene poging doen, om ,
door de zeer juiste uiteenzetting van den ftaat van zaken en den nood des lands ; den Koning tot het
geven van eenige Godsdienstvrijheid te nopen. In dit
uitmuntende fluk worden zeven middelen tot demping der
onlusten voorgelleld : 1) geweld en doodflraffen, :) bal
andersdenkenden , 3) zoogenaamde vrijheid-lingfchapder
van geweten , maar zonder vrijheid van eerdienst ; wie
deze verlangde , mogt buitenslands gaan , 4) vrije Godsdienstoefening , met bepaling van zekere plaatfen daar
toelaten van Godsdienstoefening aan elke Stad-toe,5)h
of eiken Landedelman , die dezelve verkoos , 6) uitfluitende toelating" (naast de Roomschgezinde) der Lutherfche gezindte, 7) of ook die der Hervormden. Van
deze punten verklaarde zich de Prins meest voor het
Ode en 5de, omdat anders de grootl}e onheilen, verloop
van handel en vernielende oorlog tegen wanhopigen , het
gevolg zouden zijn; en bepaaldelijk, wat liet derde punt
aangaat , dat men door het weigeren van Godsdienstoefening op hunne wijze , zonder hen tot de heerfchende
Kerk te dwingen , de lieden van alle Godsdienst berooft
en dus tot liet 1ltheisnaus dwingt. „ Men moet niet bang
„ wezen , door andere gevoelens te worden aangevallen ,
maar veeleer blijde, de gelegenheid te hebben bekomen, om voor de geheele wereld te toonen, dat het
„ onze het meest gegronde is, en dat wij de tegenftanders met alle zachtheid kunnen befchamen , zonder
onze zaak niet vuistflagen en wapenen te willen ver„ dedigen , zoo als de Turken , Heidenen en allen , die
gevoelen , dat hunne zaak ongegrond is. Ziende dus,
„ dat ons Volk zich allerlei gevoelens in het hoofd ge„ field heeft , die men het niet ontrukken kan dan door
„ betere, en niet lengte van tijd , moesten wij die midde„ len in het werk flehen , en wanneer het volk in rust
en , wat het flaatkundige aangaat, gehoorzaam was ,
„ hen met hunne gevoelens en eene bepaalde Godsdienst
oefening vrijlaten ; .... want zijn die gevoelens flocht-„
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en verkeerd , zoo zullen zij verdwijnen als fneeuw
„ voor de zon, tot hunne groote fchande en tot eer en
„ verfterking der onze." (Zie deze hoogstbelangrijke
Memorie des Prinfen , N°. 236' , p. 429-445.) Men
ziet daaruit , dat de Stichter an onzen Staat wilde,
dat ieder voor zijne gevoelens mogt uitkomen, en vrij
eerdienst genieten ; hetwelk thans , niet zeer-heidvan
confequent met de beginfelen van algemeen Godsdienstvrijheid in de negentiende Eeuw, aan fommigen wordt
geweigerd, of althans met eene zeer bekrompene hand
toegeflaan. (*)
Wanneer wij nagaan , hoe veel magt het verbond der
Edelen ten toon fpreidde , zoodat het met de Landvoogdesfe bijkans als gelijk met gelijk onderhandelde en een
verdrag kon fluiten , zoo moeten wij ons over deszelfs
fpoedig verloop en verval, waarvan in dit Deel reeds
blijkbare fporen voorkomen , en waardoor het nog vóór
de komst van A L v A geheel te niet was , verwonderen.
Wij kunnen daarvoor echter uit de Gefchiedenis dier tij
redenen ontleenen: 1) Het gevoel van fchuld-dentw
in het geval van den beeldenfloret. Wij zijn het wel
met onzen Uitgever volkomen eens , dat de Edelen oir
middell?jk geen deel aan den beeldenftorm hadden , ja
dat de meesten , zelfs B RE D E R OD E, denzelven afkeurden ; maar nog tans was de lijdelijke houding van
liet verbond, gelijk van het geheele volk, bij deze openbare fchennis der goede orde, toch in het oog loopend,
en moest te Madrid opzien en verontwaardiging wek
Hervormden , althans velen hunner, moesten-ken.D
gevoelen , dat hierdoor eer_ groote misflap gepleegd, en
uien van veel voordeel in zijne ftelling verftoken was.
Zoodra de Regering en de Roomschgezinden van hunnen
eerften fchrik bekomen waren , merkten zij , welk eene
meerderheid deze blijkbare misdaad der tot hiertoe ver(*) Redacteur zal wel niet noodig hebben te herinneren,
dat Recenfent dezes niet dezelfde is, die (bl. 541, 42 van
dit No.) de Pleitredenen heeft aangekondigd.
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volgden of naauwelijks oogluikend toegelatenen hun gaf.
L o D E w IJ K van Nasfau, hoewel zelf onfchuldig, gevoelde , dat hij zich uitvoerig verdedigen moest, daar
de Landvoogdesfe , flout op de hulp van E G M 0 N D en
anderen, die door den beeldenflorm ten hoogfte verbolgen waren , den moed reeds had , L 0 D E W iJ K uit het
land te willen verwijderen. Doch hierbij kwam , 2) dat
in het verdrag, hetwelk MAR G A R E T H A in den eer
gefloten , de Edelen beloofd hadden, hun-tlenfchrikad
Compromis als ontbonden te zullen befchouwen , zoo lang
de Godsdienstvrijheid aanhield; tenons nostre dit compromis nul, casfe et aboli , taut et fi longuement que
la dicte feuretd prom/'e par Son ,flteze au nom de
S. M. tiendra. (p. 241.) Natuurlijk nam de doorfie
in de fchool van MA c x IA VE L opgevoede, MAR--pen,
GA R E T H A den fchijn aan , alsof zij het verdrag wilde
houden , en verlamde daardoor de pogingen der, wel
is = waar een weinig ruwe , maar toch rondborftige en
ligtgeloovige Edelen , die nu elk op zichzelven het land
in rust bragten , maar als ligchaam niet meer konden
werken. De bundel pijlen was losgemaakt, en de Landvoogdes trof die nu een voor een. Een hechtere, fchoone bundel, door de hand van den Zlvijger en zijn' Broeder j A N zamengefnoerd , zou eerlang dien eeruien , waar
-vandeflo
te broos was, vervangen.
Wij hebben hier flechts het algemeene beloop en den
gang van zaken in dit Deel aangeflipt : het bevat nog
eene menigte meer of min gewigtige bijzonderheden , ge
verband flaande tot huifelijke betrekkin--deltijkn
gen, b. v. het huiskruis van den Prins met zijne tweede
-vrouw -MINA van Sakfen , de moeder van M A u R i T s ,
en eene fchaking der dochter van MA N s FE L D uit het
Huis van B R B D E R ODE , hetwelk misfchien het meeste
bijdroeg , om eerstgenoemden Edelman , te voren een
yoorflander der verbondene Edelen , tot derzelver vijand
te iriaken a enz. Nog vindt men er eene opmerlrelijke
lijst van Lutherfe hen , Hervornldeai (Calvfriisten) en
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van beider Predikanten en Kerkeraden, in den herfst van
1566 te Antwerpen, zekerlijk voor den Koning gemaakt,
die zijne flagtoffers wenschte te kennen , om ze ter gelegener tijd te kunnen ífralï'en. Het blijkt daaruit , dat
ook de .TJ2ederdoopers (Doopsgezinden) destijds in de
Kamerf raat aldaar Bene Vergadering hielden. Onder de
Luther/chen (Martinisten) worden de Prins, z ijne
Vrouw en zijn Broeder L o D E w ui opgenoemd , en gezegd , dat een derde der flad daartoe behoorde. Zoo
men alsdan de nog talrijker Calvinisten daarbij rekent ,
maakten zekerlijk de Protestanten destijds te Antwerpen
de groote meerderheid uit. Onder de Calvinisten wordt
ook de beroemde Drukker P LA N T I N U S onder den
naam van P AL A TIN opgenoemd. (Zie dit Pluk, p.
328--338, No. 216.)
IVij hebben de voortzetting van dit zeer belangrijke
werk , hetwelk zoo wel door uit- als door inwendige
keurigheid van bewerking de Uitgevers en den Drukker
eer aandoet , reeds ontvangen , en hopen onzen Lezeren eerlang van het derde Deel, waarin de treurigfte
tijden , maar ook de aanvankelijke herleving van Nederland, zullen voorkomen , te kunnen verflag geven.

Gefchiedenis des Vaderlands , door 117r. W. B I L DE RD Y K ; uitgegeven door Prof. H. W. T Y D E M A N.
YIIde Deel. Van de Unie van Utrecht tot aan het
twaalfjarig Betland. Te Am f erdam , b ij P. Meijer
Warnars. 1835. In gr. 8vo. 312 bl. f 3 -:
(1579-1609) 't welk
H et tijdvak van dertig jaren,
, vangt aan met de zoo be-

in dit Deel behandeld wordt
roemde Unie van Utrecht , die gedurende 216 jaren de
Grondwet van het Gemeenebest der Vereenigde Neder
is geweest. Over het doel van dit Verbond-lande
wordt door B I L D E R D IJ K (van bl. 2.10) fraai gehandeld. Zijne voorftelling komt ongeveer hierop ne-

520

W. BILDBRDIJK

der: „ Het oogmerk der Unie was niet de Provinciën
tot Een Land te maken, maar alleen zoodanig te ver.
binden , ALSOF zij maar ééne Provincie waren : niet
daarover eene algemeene Souverainiteit op te richten
„ (want zij bleven onder den Koning) maar alleen een
„ algemeen bewind daar te (tellen , ten aanzien van de
„ aldaar uitgedrukte , of onder de uitgedrukte noodza
begrepen punten." --- „ Hieruit blijkt ," zegt-„kelij
hij, (bl. 8) „ dat 1vß dc voor/landers van o L D E NB A R NE VE L T toevallen in de gronden van hun fus„ tenu ; ja die gronden veel vaster (tellen dan ooit vóór
ons gedaan is : hetgeen echter niet wegneemt , dat wij
„ in de applicatie hun even flerk tegen moeten zijn ,
als op zijnen tijd en plaats blijken zal." Op bl. 30
en very, wordt gehandeld over de afzwering van i'
L IP S S in 1581 en de gevolgen daarvan. B I LDERD IJ K
merkt aan: „ Men ontfloeg alle onderdanen van 's Ko„ pings gehoorzaamheid en gezag, en verbood hen den
„ Koning verder te erkennen. Goed ! Maar men ontfloeg
„ NB. ook zijn Leenmannen. Zie daar een alleraf„ grijslijkíle verwarring van Principia Juris (Rechts
begrippen)." Dit denkbeeld wordt in de volgende-„
bladzijden nader aangedrongen. Wij moeten erkennen
hierin geene allerafgrijfelijkfte verwarring te kunnen zien.
Hetgeen B I L D E It D IJ K zegt : „ Geen Staten , geen
Yolk is bevoegd om het vinculum feudale op te hefen ,"
moge al eens, juridiek befchouwd, waar zijn ; aan den
anderen kant is het onloochenbaar,, dat de aanwezigheid
van Leenmannen, die zich, door eenen eed van trouw,
voortdurend aan F I L I P S verbonden rekenden , eene vol
Anomalie zonde geweest zijn in een Land, 't welk-firekt
hem afzwoer : zoodat dit ontflag hier minder in eenen
juridieken, veel min in eenen morelen zin (als afdoende
in foro confcientiae) behoeft befchouwd te worden, dan
wel als eene volftrekte noodzakelijkheid tot behoud van
den nieuwen Staat. (Verg. BILD. zelf, bl. 32 en 35.)
Ware het overige van dit Deel in dezen geest gefchreven , wij zouden hetzelve , ondanks alle verfchil van ge-
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voelens , een nuttig en leerzaam boek kunnen noemen. Maar,
helaas! hier fluiten wij op de onderhandelingen over de opdragt der Grafelijkheid aan , en den moord van W I L LE M
DEN I, tusfchen welke beide het, Volgens BILDERDIJK ,
niet zoo ongerijmd is een verband te vinden, en alzoo de
Regering van Amfferdam te houden voor de hand , die de
pistool van BALTHAZAR GERARDS befiuurde! Wij zijn
verpligt onze Lezers hiervan verflag te doen: aanmerkingen
zullen wel overbodig zijn.
Na opgegeven te hebben, dat de grootfte tegenfland tegen
de opdragt der Grafelijkheid aan WILLEM I van de zijde
kwam van 4mßerdam en Gouda en van eenige Eieden in Zeeland, inzonderheid van Middelburg, (*) zegt hij, b1. 75:
„ De meeste lieden nu ftemden om hem de Acte over te ge
ven, maar dmfierdaiiz en Gouda (dat zeker zijn meeste pij_-„
„ pen te dmflerdain fleet) hielden haar fireng vast." B1. 77:
„ Naar deze beide lieden werd nu eene Kommisfie gezonden,
„ die onder anderen in last had om te verklaren, dat men,
„ ondanks haar tegenwil, met de inhuldiging voort zou gaan.
„Te -4mflerdam deed KORN. PIETERSZ. HOOFD, die
Oud-Schepen en nu kers -versch Raad in de Vroedfchap
was geworden, een zeer intempestive redevoering. -„ Een bedreiging kwam er bij : dat men dmßerdam en haar
„ regering niet te klein moest achten, en niet meenen dat
men ze dwingen kon. — De Vroedfchap, minder inge„ beeld dan dit kareltjen , befloot een affchrift van de voor
waarden te verzoeken." (BI. 79.) „ Nu moest men raad -„
plegen of men, niettegenflaande deze kwaadwilligheid van-„
„ twee heden, met de huldiging voort zou gaan, — toen ie„ mand , die reeds lang met het opzet van hem (w I L LE a: I)
„ te moorden zwanger gegaan, en daar federt drie maanden
„ ontelbare malen de gelegenheid toe gehad had, dit nu
„ juist op het oogenblik uitvoerde, als volllrekt noodig was
„ om llmflerdam en de Zeeuwfche partij te doen triomfeeren;
(*) Deze flad fchijnt de eer niet te hebben, bij BI Lin een goed blaadje te ulaan : bl. 36 heet het:
„ Middelburg is altijd een pest onzer Landen in 't politieke
„ en 't zedelijke geweest: in 't eerfle een klein 4mJlerdam;
„ in 't laatlie duizendmaal erger dan 4zu/lerdam." Dit duizendmaal erger dan Amjlerdam zegt nog al iets in den mond
van BILDERDIJK!
D ER D IJ IC
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„ waarover men zich naderhand zeer openlijk en glorleerende
„ heeft uitgelaten , als de uitfteekendfle weldaad waar de
„ Voorzienigheid het Land me ê behouden had. Het out,, breekt niet aan lieden die daar een zeer menfchelijke voor„ zienigheid in meenen te zien (die, zeker, de Goddelijke
„ niet uitfluit) en ik heb buiten 's Lands zelfs de Hollanders
„ daarover wel hboren belachen , dat zij , uit ontzag voor
„ de 4njlerdarzfche pruiken, daar niet rond voor uit kwa„ men: maar ik zou niet durven verzekeren, dat het dreige„ ment van H 0 0 F T juist op dit evenement doelde , (!) fchoon
„ het moeilijk te zeggen is , wat daar al anders onder konde
„ bedoeld worden. (!) Het tyrannicidium was ook federt
eenigen tijd een geliefd thema in fIinflerdarn geworden ; en het
„ ontbrak niet aan libellen, die den Prins een ondraaglijker
„ tyran dan F I L I P s fcholden en den koophandel den onder
hein tot Heer had, maar een onvoor--„ganfpeld,zom
„ beeldigen bloei daartegen, zoo men hem uit de voeten, en
de Regering alleen in handen der Staten bracht. Maar dit
„ alles bewijst niets."
Tot dusverre B I L D E R D IJ K'S Gefchiedenis des Faderlands ,
VIIde Deel , bi. 79 en SO !
De voornaamfte perfonen, die wij in het overige van dit
Deel aantreffen, Zijn MAURITS, OLDENBARNEVELD,
Koningin ELIZABETH en LEYCESTER. BILDERDIJK
is even onvoorwaardelijk met nr A U R IT S ingenomen , als hij
O LD E NBA R N E V E L D verguist. Hierover nader. E L I Z AB E T Ii is , volgens hem , (bl. 146) „ een zottin, die voor
„ 't overige haar belang wel verffond." De zending van
LE Y CE S TER wordt , bl. 97 , aldus voorgefleid : „ Deze
„ Graaf van L EYCESTER was de lieveling der Koningin na
E s s EX. Hij fond niet alleen uit hoofde van zijn af„ komst, maar inzonderheid wegens zijn aart en inborst
,, in Engeland in een zeer Eiecht blaadtjen, en daar zijn (om
het dus uit te drukken) geen gruwelen waarvan men hem daar
„ niet reeds openlijk en in druk befchuldigd had, eer deze
„ keus op hem viel. Maar zijn uiterlijk, 't geen in een man
oneindig veel op deze maagd (zoo zij gewoon was zich
te noemen) vermocht, deed haar alles wat ten zijner na
haar kwam, verwerpen; en het fchijnt zelfs dat-„delto
„ zij een poos voor heeft gehad, hem, die het talent had
van als het pas gaf den minnaar bij haar te fpelen , tot iets
meer te maken. En daar de amants- titré: der Koninginnen
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„ toen nog niet in gebruik waren , gaf dat iets meer hooge
,, uitzichten. Hij althands , toen zij zich daarover had uit
gelaten , wilde van zijn kant niet ontbreken , en daar-„
„ hij kort te voren, in 't heimlijk een jonge vrouw getrouwd
„ had (want haar Hovelingen, die alle den Soupirant bij
„ haar moesten fpelen , waren verplicht in het heimlijk te
„ trouwen , om niet in haar ongenade te vallen) wist hij
„ zich die door een huismiddeltjen dadelijk weêr kwijt te ma.
ken ; hetgeen (trouwens) toen in Engeland juist geen
„ vreemdigheid was." Men ziet, dat B I L DE R D If K den
Graaf van L E Y C E ST E R als eenen fnoodaard voorfielt ; en
het kan wel zijn , dat hij daarin gelijk heeft: maar hoe rijmt
dit nu met de loffpraak op L E Y CE S T E R , welke op bl. 155
—157 voorkomt? Daar worden zijne handelingen in een
zeer voordeelig daglicht geplaatst. „ Ons Land heeft veel
„ verplichting aan hem. En zoo hij niet meer gedaan heeft,
„ het is inderdaad niet aan hein, maar aan de Staten (en vooral
„ Holland) te imputeren. Hij heeft zijne Koningin getrouw
„ zoeken te dienen en ten beste van 't Land zelve. Ja, hij
„ verdiende de liefde die 't volk hem toedroeg." (9)
O LDENBARNEVELD wordt voorgelleld als eene foort
van parvenu, (bl. 85) die eene vereeniging van listigheid en
itijfhoofdigheid bezat, welke 'voor verfland en kracht van
geest doorgingen (hl. 100). Hij was een Stichtenaar in zijn
hart (bI. 143) ; een man van een hevig en onverdraagzaam
karakter (bl. 152), IIij werd door AL B E R T US gevleid, en
was daar zeer aandoenlijk voor,, zoo wel als voor gefchenken van allerlei aard, (bl. 196) enz. enz. Doch dit alles
haalt niet bij de wijze, waarop OLDEN B A R NE V EL D in
het volgende Deel behandeld wordt! Tot het verflag daarvan befparen wij de aanmerkingen, waartoe deze voordel_
ling rnimfchoots aanleiding geeft. Zoo veel valt intusfchen
ieder in het oog, dat men in eene Gefchiedenis , met zoo
veel drift, bitterheid en vooringenomenheid gefehreven, geene de minfle onpartijdigheid verwachten kan, (en wat toch
is Gefchiedenis zonder deze ?) en dat hetgeen B IL D E RD IJ K ergens gezegd heeft (III, 157): „ men begint met de
„ Historifehe perfonen een karakter te geven , en plooit dan
„ de daden maar dat arbitrair gegeven karakter," wel op
niemand, die ooit eene Gefchiedenis be(fchreven heeft, meer
van ioepasfing is , dan juist Op •B it. DE RD lI K Zeiv'.
Met den f ijl van dit Deel ziet het er even bont en ruw
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uit als bij de vorige Deelen. Uitdrukkingen als den beest
(pelen, cajoleren , zich lam fchrijven , de Kalotten van dien
tijd (de Predikanten) , de Amflerdatnfche Pruiken , (de Regering), in lelijke parketten brengen, enz. zijn in menigte
voorhanden. Lene der fchilderachtigfle voorftellingen vondén wij bl. 105: L E Y C E S T E R intusfc/ren zat tusfchen twee
fioelen in de asch.

De Suicidio , obi'ervationibus anatomico-pathologicis illustrato. Script t D. J. A. A RN T ZEN I us, Med. et Chir. Doctor. Traj. ad Rhen. spud N. van der Monde. 1835. 8vo.
p. 204. (Over den Zelfinoord, ontleedt- en ziektekundig bef choutivd.) f 1- 80.

T

oen cie Heer AR N T ZEN l u s met het eindigen zijner akademifche ftudiën het gewoon proeffchrift zoude geven, koos
hij ten onderwerp daarvan den Zelfmoord. De twee eerfle
Hoofdítukken zagen bij die gelegenheid het licht, met de
belofte der verdere mededeeling van hetgeen de Schrijver
zich ten doel had geheld. Werkzaamheden ten nutte der
wetenfchappen en in de dienst van het Vaderland hebben
hem belet zijne taak vroeger af te werken ; daardoor is een
langer uitflel gekomen dan hij zich had voorgeteld , en is
waarfchijnlijk ook de gehcele Disfertatie niet wedergekeerd
tot hen, die vroeger het afgewerkte gedeelte hadden ontvangen, en hetwelk zij op verzoek, en in de hoop van het geheele Vlok later te erlangen, terug hadden gegeven. De
Schrijver geeft verder in de Inleiding eenige redenen op,
waarom hij het woord Suicidium gekozen heeft boven het
Griekfche ávzoxeipoa. Weinig gezag zal voor het eerfie bij.
gebragt ljunnen worden; maar verwerpelijk is het niet, vooral wanneer men telkens daarvoor omfchrijvingen zoude moeten bezigen.
De Schrijver zal zijn onderwerp in vier Iloofdflukken behandelen. In het eerjie zal hij over den Zelfmoord in het
algemeen fpreken. Dit Hoofdfluk begint met de aanhaling
van CICERO over de zorg van den Schepper voor den
mensch en de zucht voor eigen behoud, welke daaruit moet
voortvloeijen. Hij fielt echter dadelijk een onderfcheid, volgens K R u G, tusfchen de betamelijke liefde tot het leven en
-
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de ongeoorloofde eigenliefde voor het leven. Hij gaat al aan.
fonds tot de vraag over, welke de banden zijn, die den
mensch aan het leven boeijen, die hij gedeeltelijk zoekt in
de bewarende krachten der natuur (vires medicatuices natur
rae) en ook in den redelijken aanleg van den mensch. Tot
wezenlijken lust des levens zonde echter eene gezonde ziel
in een gezond ligchaam vereischt worden; maar hoe zelden
is dit het geval , en toch hoe groot de zucht te blijven leven! Liefde tot het leven is de groote drijfveer. Intusfchen
zij kent vele trappen , en kan eindelijk tot onverfchilligheid ,
ja tot afkeer van het leven dalen. Vat bewerkt deze ver
welke zijn de oorzaken , waaraan zij kan toege--anderig?
fchreven worden ? Dit zal de Schrijver onderzoeken , met
uitfluiting echter van alles, wat niet uit een geneeskundig
oogpunt daaronder gebragt kan worden. Hij wijst hiermede
het flandpunt aan, van hetwelk zijne Verhandeling moet beoordeeld worden. Vooraf echter: wat verflaat men door
elfmoord? welke is de bepaling (defznitio), daarvan te ge
doen zich wederom de gewone zwarigheden op,-ven.Hir
en, gelijk van zelve (preekt, heerschc er verfchil van gevoelens. Bij de juiste beoordeeling van alles , wat tot den
Zelfmoord kan gebragt, ook hetgeen flechts uit een genees
mag aangenomen worden, behoort de Ge--kundigeztp
neeskundige, onzes achtens, de Christelijke Godsdienst te
belijden; want alleen naar de voorfchrifcen van het Evangelie kan de Zelfmoord , en wat er aanleiding toe gegeven heb.
be, juist beoordeeld worden. De Schrijver beroept zich op
de gezegden van den Zaligmaker,, Joh. X: II env. Het (preekt
van zelve, dat bij deze uitingen aan geen Zelfmoord, zoo
als men dien gewoonlijk verflaat, kan gedacht worden. Maar
kunnen hier dan in eenige vergelijking komen de voorbeelden, welke de Schrijver later aanhaalt? Intusfchen, hoe
men met de Oudheid den Zelfmoord trachtte te verdedigen,
die zelfde Oudheid had ook hare flellige uitfpraken daartegen , zoo als men onder anderen leest, c i c. de Senect. Cap.
XX : „ Yetatgue P Y T H A G O R A S, injusfu imperatoris, id est ,
„ Dei , de praefidio et flatione ritae decedere." Zonder een
vast Handpunt, als het opgegevene, geraakt men in groote
moeijelijkheden. De vrouw, welke zich bij het lijk van haren man in den brandI apel ílort , moge volgens hare denkbeelden een deugdzaam werk verrigten, men kan haar volgens Christelijke begrippen niet van Zelfmoord vrijfpreken,
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zelfs niet eens volgens de wet der Natuur. In het algemeen
zijn echter de grenzen , althans de zedelijke, moeijelijk af te
perken, waar de vrijwillige dood opoffering, niet Zelfmoord
is. Ook lijdt het eenige bedenking, Of H A Al B R 0E K, B E IL I N G, en die later om eene of andere reden van hoog belang het leven afgelegd hebben, den dood geheel vrijwillig
zijn te gelnoet gegaan. Was het niet meer bukken voor nood
Ook kon• hun en anderen in dergelijke gevallen-dwang?
nog steeds de hoop cener Goddelijke tusfchenkomst bijblijven ; de redding daagde niet, en zij lieten zich offeren. De
Zelfmoordenaar handelt voorbedachtel ijk, of liever opzettelijk
(ut mors praenaeditata fit, pag. 13.) Zijn eigen ik en geenszins hoogere belangen doen hem naar flrop of pistool omzien.
De uitkomst was dikwijls nabij en lag als voor den voet;
de verblinde zag haar voorbij ! Het onderfcheid tusfchen
Selbsttödaung und Selbstnord komt ons, ondanks het aangehaalde
gezag van It R U G, eenigzins gezocht voor.. Wat hiervan
zij, de Schrijver zal van bl. 15 af nagaan, op welke wijze
de Nofologi den Zelfmoord onder de zielsaandoeningen gerangfchikt hebben. Tot dit einde treedt hij in een kort gefchiedkundig overzigt, waar wij hem echter even min zullen
volgen, als wanneer hij de verfchillende Nofologifche ftelfels
tot dit einde doorloopt. Hij begint met s AU VA G ES, en
fchijnt, elk de verdiende eer fchenkende, nogtans met E sQ U I R 0 L veel op te hebben. Met eene befchouwing der
verfchijnfels en der oorzaken van verdriet in het leven en
Zelfmoord eindigt dit Hoofdfluk. De Schrijver bepaalt zich
te regt bij het algemeene, waarvan echter veel ook op elke
andere ziektegefteldheid kan toegepast worden. Wat het bizondere betreft, dit zal bij eiken Zelfmoord als eigenaardig
voor dusdanig geval moeten nagefpoord worden.
In het tweede Hoofdfluk gaat de Schrijver over, om de
afwijkingen in de bewerktuiging nm te fporen, welke men
bij zelfmoordenaars heeft aangetroffen. Hij zoekt in de inleiding tot dit Hoofdfluk als eenen middelweg te houden tusfchen hen, die alle zielsaandoeningen flechts als gevolgen der
ontílemde of veranderde bewerktuiging aanzien, en die alles
alleen aan dynamifche of psychifche oorzaken toefchrijvetr.
Herinneren wij ons hier, wat een onzer Ziektekundigen
fchrijft : Mens Tana in fano cos pore perfectae exhibet fanitatis humanae exemplar. Haec quidem rara inter homines
felicitas , quorum animus c aAavzfa deperiens , multis perpetua
„
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afectibus commotionibusque perturbatus, etiam eorpdreae vitae
harmoniam .turbore con!Iievit. UI adeo, qua est utrumque
hominis principium arctisßma foetetate eonjunctum non mirum fit, a mente toties torporig labefactari valetudinem.' (')
Dit Hoofd(luk wordt in drie Afdeelingen gefplitst. De eerfile
gaat de veranderingen in den fchedel na, en houdt zich verder bezig met het onderzoek van den fchedel zelv', met de
verandering der herfenen , de aandoening der vliezen en die
van het ruggemerg. Men zal letten op de dikte of dunheid
van den fchedel, de gebrekkige ruimte van denzelven en af.
wijking van den gewonen vorm. Niet weinig ziekelijks kun.
nen de vliezen opleveren; desgelijks de herfenen zelve. Intusfchen blijkt onder anderen ook uit p. 72, dat men in het
maken van gevolgtrekkingen omzigtig moet zijn. Zoo zal
het over 't algemeen wel wezen, want niet alle veranderingen in de bewerktuiging bij Zelfmoordenaars zullen als dadelike aanleidende oorzaken daartoe befchouwd kunnen worden ; ook moeten zij niet als onvermijdelijk ten Zelfmoord leidende geacht worden. Het zou mede gewaagd
zijn, wanneer men flellig den zedelijken prikkel ten Zelfmoord kent, dien uit ligchamelijke aandoening af te leiden.
Men verlieze bij de belchottwing van den Zelfmoord niet
uit het oog, dat er logifche, ethifche en phyfifche zielsziekten
kunnen wezen. Bij eene wezenlijke fchrikbarende vermeerdering van Zelfmoorden houden wij deze meer voor een gevolg der beide eertien , dan wel van de laatje. Ligtzinnigheid, verfchrikkelijke ligtzinnigheid in het leven, verzaking
van zedelijke grondbeginfelen, ongeloof aan Goddelijke Voor
verkeerde voorbeelden , nog verkeerdere leerin--zienghd,
gen van zoogenoemde vrijzinnige wijsgeerige woel- en dwaalgeesten, ziedaar oorzaken, die menig jong mensch , in het
pas ontluikend leven, om eene beuzelarij de handen aan
zichzelven deden flaan! Verfchrikkelijk, wanneer dit opzet
van zulk een' toedel vergezeld ging, dat men het diepgefcho.
tene van zulke verfoeijelijke zaden niet miskennen kon!
In de tweede Onderafdeeling worden de afwijkingen onderzocht, welke de borstholte heeft opgeleverd; want niet altijd is de oorzaak onmiddellijk in het werktuig gelegeh, van
hetwelk wij voaronderfellen , dat de zielswerking uitgaat.
(t)
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Uit de wet der medelijdenfchap kan desgelijks veel verklaard
worden. Laat men echter ook hier vooral op zijne hoede
wezen! Groot moge de invloed zijn, welken de ademhaling
op het herfenftelfel uitoefent, niet minder aanmerkelijk is die,
welke van den bloedsomloop uitgaat; — uit den buik fchijnt
zelfs sneer voort te komen , waarom ook de Schrijver teregt
fchrijft: „ Verwonderlijk en alle andere overtreffende is de
„ medelijdenfchap, welke tusfchen het herfen- en onder
Zij was den Ouden reeds bekend ; de-„buiktelfa.
„ nieuweren erkennen haar, en ieder, bijna zonder uitzonde
haar toe."
-„ring,femt
Aan dit onderzoek wordt eene derde Onderafdeeling, en
wel de uitvoerigile, toegewijd. Ouden en nieuweren komen
echter niet overeen, waarin die afwijkingen te zoeken zijn.
Thans verklaart men ze grootendeels uit het verband der zenuwen, vooral van den fympathicus met het tiende paar (nervus vagus). Vroeger waren het meer de vochten, waarvan
fommige, b. v. de zwarte gal, zeer denkbeeldig waren. Dit
is zeker, dat, bij alle zenuwwerking, de vele ingewanden,
in de buikholte bevat, niet over het hoofd mogen gezien
worden , welke alle dan ook in meerdere of mindere mate
des Schrijvers aandacht tot zich trekken. Hij vergeet niet
te fpreken, zoo wel over eene gewijzigde ligging der ingewanden, als over eene vernaauwing, vooral der dikke
darmen, uit welke beide men laatfielijk zoo vele gevolgen
heeft willen afleiden.
In het derde Hoofdlluk wordt eene verzameling van lijk openingen medegedeeld, ten getale van 27, waaronder drie
van den Schrijver. Twee dezer menfchen hadden zich met
een mes, de derde door een pistoolfchot van het leven beroofd. Op het einde van dit Hoofdiluk keert de Schrijver
terug tot de federt eenigen tijd toegenomene Zelfmoorden in
de Provinciën Friesland en Groningen, waarvan hij p. 52
reeds met een woord gewag had gemaakt. Hem werden federt daaromtrent eenige nadere berigten medegedeeld. Men
fchijnt niet ongeneigd, deze in verband te brengen met de
voorafgegane ziekten. Hiertoe behoeft men echter niet dadelijk eene oorzaak in de ziekte zelve van 1826 te zoeken ,
daar de gevolgen, welke zulk eene volksramp als van zelve
naar zich fleept, genoeg aanleidende oorzaken kunnen opleveren. Wij veroorloven ons eene aanmerking op de door
den Schrijver medegedeelde lijkopening No. 23. Zij werd be-
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werkitelligd 40 uren na den dood ten gevolge van een fchot;
de kogel van de pistool was van tusfchen het tongbeen en
de kin door het hoofd heengegaan, en had op de kruin den
fchedel wederom doorboord. Vreefelijk was dus de verwoes.
ting, zegt de Schrijver. Hij vond herfenzelfilandigheid tot
in de luchtpijp en den flokdarm verfpreid. En hij zegt evenwel: fubßantia cerebri, ubi (?) haec intacta manferat,
folio

MOLLIOR.

Zoo zijn wij, den Schrijver volgende, tot het vierde Hoofd
gekomen, handelende over de plaats, van waar de Zelf-fluk
kan geoordeeld worden uit te gaan , en deszelfs waren-mord
aard en gelleldheid. Hij begint met eene vermelding van bet
verfchil van gevoelens , afwisfelende naar het in der tijd bovendrijvend flelfel, of de heerfchende meening, gelijk wij
daarvan reeds met eed woord gewag gemaakt hebben. Verder kent hij A v E NB R u G G ER toe , den Zelfmoord het eerst
als eene ziekelijke aandoening of gefeldheid te hebben be.
fchouwd. Bij het helle! van GAL L blijft hij eene poos ftilhaan; diens gevoelens en leer konden natuurlijk niet zonder
Invloed blijven op de befchouwing van den Zelfmoord. Gaar
zich met den Schrijver in den hoogen lóf,-nevrigtm
welken hij aan GALL geeft ; maar de Heer A R N T Z E N I U S
doet tevens zeer wèl, met er onmiddellijk op te laten vol.
gen, dat desniettemin in dit íielfel de zwarigheden niet wei
zijn , en dat hetzelve op vele punten alsnog met een'-nige
donkeren fluijer bedekt is; doch, waar worden deze moeijelijkheden niet gevonden ! Des Schrijvers aanhaling der fympathie en antipathie, p. 161, (men vergelijke hier eene beoordeeling in de Letteroef. voor 1833, bl. 288) firekt daar.
van niet minder ten bewijze. Overal, waar men op het gevoel terug moet komen, nadert men het niet verlichte gedeelte der menfchelijke fpheer. Waarfchijnlijk zal het eerst
aan gene zijde des grafs zjjn , dat gevoel en rede tot één volledig harmonisch geheel zullen ineenfinelten. Hier, in deze
fchool der beproeving, zal het kampen wezen, zoeken naar
het ware , onder afwisfelend firijden tusfchen gevoel en rede.
Wel was het CAT 0, den ouden, (c I c E R o, de Sen. Cap.
XIX) naarmate hij op de levensreize vorderde, of hij het
ware land meer zag opdagen , en de haven als in het ver
ontwaarde, waar hij na eene langdurige fcheepvaart-fchiet
hoopte aan te landen , in de ftad , waar geen nacht meer zal
wezen , ( Openb. van Joh. H. XXII: 5) zal de verwachting
BOEIKBESCII. 1836. NO. 12.
L1
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ban c I c ER o eerst volkomen vervuld worden. --- Van nu
af zal de Schrijver nog eens de voornaamfle veranderingen

in eenige der meest aangelegene deelen van de bewerktuiging
doorloopen. Hij befleedt daaraan bl. 168-186. Zeeer voor.
zigtig eindigt hij deze overweging met den raad van vooral
toe te zien, dat men hetgeen na den dood wordt gevonden

tiet heeds als aanleidende oorzaak tot den waanzin be/thouwe. Wij leeren hieruit, dat wij ook hier nog zeer in de beginfelen zijn, en nog geenszins geregtigd , om, met hoop op
een' goeden uitflag, uit het waargenomene gevolgtrekkingen te
kunnen afleiden. Water behoort in acht genomen te worden,
om zich ook in dezen vooral niet te laten misleiden, befchrijft de Heer ARNTZENIUS van bl. 186-190. Na dit
voorafgezondene is derhalve de herhaling van hetgeen de lijk.
openingen hebben opgeleverd flechts als eene proef te be.
fchouwen, hoe men verder dezen weg zoude kunnen vervolgen. Intusfchen kan de Schrijver niet nalaten, met het
eindigen zijner Verhandeling, eenige refultaten voor te fellen, welke hij meent uit het behandelde te mogen afleiden.
Het is van groot belang voor de Geneeskunde, fleunende
op, ja geheel en al uit de Ondervinding voortgefproten, dat
haar op den duur overvloedige slof worde aangeboden, om
die Ondervinding Reeds meer in uitgebreidheid te doen winnen.
Maar wat zegt bet, waarneming op waarneming te fiapelen ,
indien men te zijner tijd van den verzamelden voorraad geene
partij zoekt te trekken ? Ho R A TI U S zegt:
Quid habet pulchri conßructus acervus!
Indien men zich derhalve met veel van het door den Schrij.

ver uit het behandelde afgeleide niet geheel kan vereenigen,
men moet hulde doen aan zijne vlijtige pogingen, om boor
dezen belangrijken tak der wetenfchap nuttig te zijn. De
voorzigtIgheid , door hem ten toon gefpreid , waarborgt , dat

hij' in de toepasfing van hetgeen hij hier mededeelde ih hét
dagelijk1c1 e leven niet minder omzigtig zal wezen. Deze
Vethandeling doet eer aan zijn verfland, en fielt zijn hart in
een niet minder gunflig daglicht. Edel is het doel, hetwelk

hij op de laatfie bladzijde verkondigt, dèn overgeblevene betrekkingen het geleden verlies zoo min fmartelijk mogelijk
te doen herdenken. Den Zelfmoord derhalve, zoo veel mogelijk, meer als het gevolg van eene ligchameliike verande-
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ring, dan wel van eene zielsontilemming, te doen voorkomen, moet troostgronden opleveren voor het geleden
verlies aan deze zijde des grafs, en den gevallenen met
Rille onderwerping en hoop op de ontfermende barmhartig.
heid Gods in de gewesten der eeuwigheid doen naoogen.
Gaarne gunne men dien troost aan de verfagene betrek.
kingen ! Hij zij voor de naar het graf waggelende ouders
een ílaf ter onderfteuning op de verdere droeve levensreizel
Voor elk echter, die eenigen invloed heeft op ,de vorming
van het aankomende gedacht, is het pligt, den Zelfmoord
niet als Hechts ligchamelijk voor te fellen , en den aanleg
daartoe niet enkel in het ligchaam te zoeken, of zulk een
gevoelen onbepaald te verdedigen. Het ligchaam, heerlijk,
gewrocht des Scheppers , is ons niet altijd behulpzaam in
onze zedelijke opvoeding. C r CE R o befchouwt het Hechts
als een tijdelijk verblijf, niet als eene vaste woning der ziel,
ja foms als een kerker der ziele. De Hoogfie Wijsheid zelve
geeft er geen ander getuigenis van. Maar God fchonk den
mensch ook eene rede; hij bezit een verftand, dat tot de
oorzaken opklimt, dat zich tot eene eerde Oorzaak, tot een
Wezen aller wezens kan opheffen. Wij eindigen met de
woorden van HALLER:
-

Der Wahrheit Morgenroth zeigt erst die wahre Welt,
Wann Gottes Sonnenlicht durch unf ;re Dämmrung fällt.
Zu fiamm'lend für den Schall geoffenbahrter Lehren,
Soll die Vernunft hier Gott mit eignem Lallen ehren.
Sie führt uns bis zu G OTT; -mehr ist ein Ueberf ufs.

Dichterlijke Herfstbloemen. Door

II E N D B I K II A R M E N

Te AmJlerdana , bij J. van der Hey en Zoon.
1835. In gr. 8vo. VIII en 266 bl. f 3 - 60.

K L Ij N.

Een van Nederlands geliefde Dichters, de Heer. H. H. s LI N„
kondigt, bij de uitgaaf van dit zijn werk , in deszelfs Voorberigt , aan , dat deze verzameling misfchien de laatfte zal
zijn, welke hij in het licht zendt. Wij hopen, dat dit mis fchien niet in wezehlijkheid zal veranderen , en wij nog meerder van zulk eene begaafde en milde hand zullen ontvangen.
Schoon natuurlijk niet alles , wat in dezen bundel voorkomt, van gelijke waarde is, wordt er echter niets gevonLI 2
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den, dat den Dichter tot oneer zou ftrekken; veel daaren.
tegen, dat bewijs geeft van zijnen onverflaauwden gloed en
onverzwakte kracht. Bij eenen Dichter van zoo veel kieschheid en fmaak, verwonderden wij ons echter, eenige on.
naauwkeurigheden, eenige vlekjes te ontmoeten, die men bij
hem niet verwachten zou, gelijk b. v. bl. 4, zoo her
fehijnt, om te rijmen op dondert: Die oogwenk, zoo geducht,
wiens raagt forns de aarde PLONDERT. Wij begrijpen _niet,
wat het plonderen der aarde hier beteekent. BI. III. Waar
ook ons flarend oog op mikk' , ddint onbe/lendigheid. Dat
dikken van een flarend oog wil ons niet bevallen, en ten
minste zou er moeten flaan : 't (lamt (namelijk olles, waar
ons flarend oog op mikt, ademt) onbeffendigheid. B1. 237
lezen wij :
Maar eiken eeuWloop flaaft, hoe volop de akkers bloeijen,
En fiaafc, wat rijkdom of de Bouwheer van 't heelal
Eens in de voorraadfchuur, na d' oogst, verzaamlen zal.

Elken zal wel iedere eeuwloop moeten zijn, om den eerílen
naamval te herdellen; doch dat of is overtollig niet alleen,
maar kont ook flechts in twijfelachtige fpreekwijzen te pas,
b. v. Ik weet niet, of dit gebeuren zal. Hier echter is de
meening, iets fteiligs uit te drukken. Deze en dergelijke feilen zijn altijd fluitend in gedichten van wezenlijke verdiente,
gelijk die van den Heer K L IJ N. Klinkt het niet wat raar
en plat, op bi. 121, in een ernflig en aandoenlijk vers:
Hulde aan Amflels Burgerweeshuis:
Want wie, die ooit dit kleinood ziet,
Denkt dan om [aan] de eedle fchenkfter niet ?
Of heeft, bij al wat hij hier roemt,
Niet dankend n A A s 1 E K L A A 5 genoemd?
Zou het niet beter zijn geweest , dien koddigen naam te onderdrukken , en eenvoudig te fchrijven :

Niet dankend haren naam genoemd?
Onder de beste 4lukken in dezen bundel behoort voorzeker
het in berijmde tienfilbigen vervatte gedicht: Mr. w I LL E M Il I L D E R D IJ R. Maar het is moeijelijk, proeven van
het in deze verzameling voorkomende fchoone te geven: er
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valt dan te veel uit te fchrijven. De zwakke plaatfen vielen
ligter aan te ceekenen, omdat zij weinig in getal zijn, en
ons befiek vordert bovenal kortheid.

De Citadel van Indwerpet (*) ; vaderlandfche Cytherklanken
Van G. A. C. w, Marquis D E T Fl 0 U A R S, Luitenant
der 10de Afd. Infiinterie. II Deelen. Te Anaßerdam , b j
L. van der Vinre. 1835. In gr. 8vo. XVI, 280 en 300 bi.
f'7:

D

e fchandelijke Aanranding en de roemrijke verdediging van
het kasteel van Bntwerpen , in December 1832, is voorze.
ker eene zeer merkwaardige gebeurtenis , zoo wel wegens
de fchreeuwende onregtvaardigheid, die daarbij aan de zijde
der Mogendheden gepleegd en gedoogd , als wegens de dap.
perheid en volharding, die daarbij aan de zijde van Nederland
betoond is ; zoodat zij wel verdient, door eenen krijgsman, die
de vaderlandfche citer befpeelt, in fchoone zangen vereeuwigd
te worden. Als eene loffelijke, ja edele poging hiertoe willen
wij dan ook de onderneming van den Heer D E T H 0 U A R s
gaarne toejuichen: hoe echter hiermede 410 bladzijden , behalve de 4anteekeningen, die achter elk Deel volgen, hebben
kunnen gevuld worden, zal misfchien in den eerflen opflag
moeijelijk te begrijpen zijn: laat ons dus zien, wat hiertoe
geleverd is ! — Vooraf wil heller dezes verftags naar waar.
heid verzekeren , dat hi; geen van die Recenfenten is , tegen
welke DE T H OVA R S, Foorr. bi. IX—XII , D. I, bl. 259
-269, en D. I1, bl. 195-200, wegens beoordeeling van
zijne vroegere dichttukken , te velde trekt ; dat hij zich In
dien firijd niet mengen, noch zich deszelfs verbolgenheid
aantrekken wil; dat hij hem geen „eeuwige onverzoenbare
vijandfchap toegezworen heeft", (D. I, b1.269) maar niets,
noch goed noch kwaad, van hem weet; dat hij, ten opzigte
van hem, geen de minfile reden of neiging heeft tot „afgunst,
onridderlijkheid en kinderachtige jaloezij", (aid. bi. 264) en
dus, wat hij goed- of afkeurend zeggen mogt, alleen ter lief(*) De fchrijfwijze Andwerpen , als ware het voor. Handwerpen, rust op te onzekere legende, en is zelfs daarbij nog
te onbewezen, om hierom de gewone fchrijfwijze te verlaten.
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de van de kunst, en, ware 't mogelijk, ten nutte van anderen, naar zijn inzien, zal in het midden brengen.
De Dichter heeft zijn onderwerp in eenige rubrieken verdeeld, als: Voorzang , de Bezetting, het Noorderleger,, her
Beleg, in 5 Zangen, de Overgaaf, Blik op de Schelde, de
edelmoedige E V E R s, de Held van Liefkenshoek , Elegie op
Bastioen 4tva, Ontboezeming op de Puinhoopen, de Terugkomst der Dapperen, Bejluit. — Voor elk gedeelte heeft hij
eene Opdragt geplaatst, niet alleen eerst aan Z. M. onzen
Koning, maar ook aan andere Grooten der aarde, Bloedver.
wanten en Vrienden, tot zelfs aan Z. M. den Koning van
Beijeren toe; en die Opdragten noemt hij Inleidingen tot
eiken Zang. Ree. moet echter bekennen daarin doorgaans
weinig inleidends gevonden te hebben, maar wel veel om.
haal van lof en eer, aan de daarin bedoe'.de perfonen met
onbedwongen hand toegezwaaid. Zulk opdragen, voor zoo
verre het geen overdrijving en vleijerij is, flond zeker den
Schrijver vrij ; maar voor het Publiek en voor het onderwerp heeft het dat groote belang niet. Doch, daar hij zoo
mild met zijne Opdragten is, dat er niet minder dan vijftien
in dit werk gevonden worden, loopt het toch in het oog,
en moet het grootelijks verwondering wekken, dat er geen
gevonden wordt, noch aan e H A s , die hier de eerfle
hoofdperfoon was, noch aan Nederlands Kroonprins enVeldmaarfchalk, tot welke laatfle daarenboven hier zoo gereede
aanleiding was, daar men deszelfs verjaardag op de Citadel
met de eerfle, hevigite kanonnade enz. gevierd heeft.
Wat DE T HOUA RS in de Koorreden veel op anderen en
over zichzelven te zeggen heeft, gaan wij liefst met f ulzwijgen voorbij, als in die woorden en wederwoorden voor
het Publiek geen nuttigheid, en voor onszelven geen aangenaamheid vindende. Een paar vragen hechts. BI. XIII wil
hij , „ dat men eerst het proza" , (: d. i. de Aanteekeningen
achter elk Deel) „ daarna het berijmde gedeelte leze, het„ geen tot het wèlbegrip der meeste zangen noodzakelijk
zal zijn." Is het goed, dat een gedicht zoo duister is,
dat het zulks behoeft? Sommige jonge Dichters fchijnen
"dit alzoo te begrijpen ; want het wordt mode, gedichten met
aanteekeningen uit te geven. Bi. XIV zegt hij: „ Het lag
„ In het plan mijner Dichterlijke Krijgstafereelen de waarbeid in enkele voorflelIingen opzettelijk te verminken , dm
„ in de Prozaïfche Bijlagen des te naauwkeuriger te zijn."
„
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Mag een Dichter het eerfle , althans bij eene gebeurtenis van
zoo verfche geheugenis , doen? - = Omtrent den Voorzang
meldt hij , D. I, bl. 241, dat dezelve afgedrukt is , tijdens
zijn verblijf buiten Holland; dat hij anders flellig iets beters
leveren zou, en nu in de aanteekeningen nog het een en ander tracht te herílellen, waarom hij verzoekt, dat „ men
om den goeden wil al het onverdragelijke edelmoedig over.
„ íla." Nu, dit laatfle zij toegeflaan ! maar, zouden wij
vragen, had het zoo groote haast, dat in de wereld gef'oo.
ten moest worden, wat de Dichter zelf afkeurt ? Naar Rees.
gevoel, zou de geheele Voorzang gemakkelijk gemist kunnen
worden; maar ieder zijn fmaak!
Wilde nu Ree, den ganfchen inhoud van deze twee lijvige
boekdeelen flukswijze heoordeelen, dan zou hij veel breedvoeriger moeten worden, dan hij zich hier veroorloven kan.
Hij wil dus althans in het algemeen opmerken, dat er in
dit werk vele blijken zijn van dichterlijk gevoel en gelukkige dichterlijke vinding en uitvoering, en alzoo verfcheidene zeer goede, ja uitmuntende plaatfen; maar tevens mag
hij niet verbergen, dat er neiging in is tot eene Langwijligheid, die, zoo als men zegt, van geen uitfcheiden weet,
maar den lezer eindelijk vermoeit en verveelt, en tot eene
gezwollenheid en hoogdravendheid, die de rede hard en duis.
ter maakt , en op het gebied der ware Poëzij niet te dulden
is. Van het een en ander eenige voorbeelden!
Wèl gedicht is over 't geheel de Strijdzang der Bezetting,
D. I, bl. 30-3k, die dus aanheft:
„ Op! Zonen der Vrijheid ! de hand aan 't gevest
„ Van 't lemmer,, dat dorst heeft naar bloed!
„ Het oog op Chasfé en den Hemel gevest,
„ Het dwangjuk vertrapt met den voet!
„ Op, op, Kameraden! ten kampltrijd gereed,
„ Wij dienen één' Koning, één' God, en een' Eed!
„ De lont nu aan 't zundgat gedoken !
„ Den fluipmoord van Brusfel gewroken !"
en zoo ook de uitdrukking van haar voornemen, om, ondanks alle zwarigheden, vol te houden; hoewel dit laatile
wat lang gerekt is. — Schoon is ooit, in het volgende
fluk, de lof van het godsdienílig fiandvastige Holland uit
-gedrukt,bl.612:
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„ Holland, fchoon met fmaad bejegend, fchoon in 's noodlots
boei geklemd,
„ Had nog nooit een' wreevlen klaagtoon in verdrukking aan gellemd ;
Holland, hoe door dwinglandijen,hoe door martling afgeftreén,
Sloeg een' oogblik naar den Hemel, nederknielende in geben.
„ Nog,nog flonden duizendtallen voor hunn'Koning in 't geweer;
„ Nog, nog klonk de leus der Vaadren luidwe@rgalmende als
weleer;
„ Nog , nog fond aan 't hoofd van 't leger riddrentrouw en
leeuwenmoed ;
„ Nog wat Holland niet verloren, Holland 't grootst in tegen fpoed !"
De apostrophe aan G i+ R A R ll, bi. 64-66, (te groot , om
bier over te nemen) is ook zeer wel ; maar korter zou zij
nog krachtiger kunnen zijn. Zoo is ook de befchrijving van
het Noorderleger, bl. 66-74, over 't geheel wèl, maar al
te uitvoerig tot in kleinigheden, en eindigt in dit flaauwe
couplet:
„ Zóó, zóó heeft dan't Noorderleger , reeds gevestigd op zijn'
post,
„ De oorlogsmacht der lage Belgen hij zijne aankomst afgelost!
„ Zóó,zóó flaan die duizendtallen dan gefchaard om'tveegeSlot,
„ Dat zijn moed en krachtontwikkling, dat zijn geestdrift dankt
aan God."
D E T U 0 U A R S fchijnt nog al van apostrophes of fpraak_
wendingen te houden, en, welgepast aangebragt, kunnen zij
ook zeer ter verlevendiging dienen , zoo als de zoo even ge
aan G É R ARD: maar men kan ze ook te veel en te-meld
dikwijls gebruiken ; en dit fchijnt hier wel eens het geval
te zijn , daar de drie eerile Zangen door zoodanige geopend
worden, als aan den Oorlog, aan de Dichtkunst, aan den
Nacht, welke allen zeer uitvoerig, te veel locus communis,
en daar weinig ter zake dienende zijn; zoo als ook de apostrophe aan den „ Schepper van die flarrenpracht", bl. 169,
hoe goed ook op zichzelve, daar hij die oorlogstooneelen
minder fchijnt te pasfen.
In de befchrijving van het eerfte vuur van het kasteel is
veel poëzij , aan het onderwerp wèl beantwoordende. Hier
en elders geeft zich de Dichter wel eens wat veel moeite
op zamenflelling van woorden, die niet altijd even gelukkig
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is; zoo als vuurbooggejlonker, lij erzorgeraar, (voor diverzorger, want het werkwoord is immers niet verzorgeren,
maar verzorgen) llclztflroonzvluclit, nevelfloerskleed van graauwe folverdampen , en elders fineekknikkend , ook fnzeekfnikkend, Opperharpfnaarzanger, Bloeimaands- echtomarming enz.;
of op zamenvoeging van beelden, die zoo hard en duister
is, als b. v. D. I, bl. 79 , waar het brein van beelden overvloeit , die 't hart, tot boete en ernst gefleurd , in 't klankgareel van vaerzen klemt: en kan een pekkrans eene zuil, in
bloed gegrondvest, oprigten; kan die zuil zijne wortels fchieten , met een liktrofee ommuurd , zoo als men bl. 166 in
éénen adem gezegd vindt ? en wat is, bl. 169 , de doodenbaar van 't vloertapijt (lees vloertapeer, volgens de aanteek. bl. 216) der Englenfchaar ? ! Men zegt bij dit alles
onwillekeurig met x 0 RAT I U S:
,

„ Projicit ampullas et fesquipedalia verba."
Gepast en goed is daarentegen over 't geheel, in den tweeden Zang over het Beleg, het Krijgslied der Belegerden, de
Vrijheidszang der klotelingen , en de Lijkzang op L E W E
V A N A D U A RD doch minder gepast het Vrijwilligers-lied
in den vijfden Zang, daar er, volgens bl. 277, geen vrijwilligers op het kasteel geweest zijn. Ook verder zijn er
in deze Zangen zeer goede plaatfen en echt dichterlijke befchrijvingen ; doch de drie laatfle zijn aan het flot flaauwer
en prozaïfcher, komen ook meer en meer tot dezelfde woorden en fpreekwijzen terug, dragen, met één woord, blijken
van vermoeijenis en uitputting: maar geen wonder! kan het
wel anders, wanneer men alles zoo lang en zoo breed uithalen wil?
Van die zelfde langgerektheid en verflaauwing meent Ree.
ook vooral in het tweede Deel blijken te vinden, misfchien
gedeeltelijk veroorzaakt door de betrekkelijk mindere belangrijkheid der behandelde onderwerpen. Zoo is het Pluk, bezingende de Overgaaf, over 't geheel flaauw. Zoo is de
Romance op den edelmoedigen EVER S, en die op S 0E TER S,
den held van Liefkenslroek, op zichzelve wèl; maar zij vallen af en moesten afvallen bij al het vorige: hadde de Djchter hiervan in het eerße Deel korte epifoden gemaakt, zij
zouden weiligt veel beter doel getroffen hebben. — De
Elegie op Bastioen Alva, dat is op de aldaar begravene ge-
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fneuvelden, is niet verwerpelijk; :maar komt in eene Elegie
wel die gedurig, ja zeer dikwijls afgewisfelde maat te pas
welke de Dichter hier , gelijk overal elders, gebruikt? (BI.
100. Hij, die onze erffchuld heeft voldaan. Waartoe hier
deze onbijbelfche uitdrukking ?) -• De Ontboezeming op de
Puinhoopen laat zich wat al te zeer In akeligheden uit,
waarvan fommige zonder noodzake, b. v. dat van den godslasterlijken VERTIN , hetwelk weinigen zullen verftaan ,
zonder de lange noot daartoe behoorende. Zoo zijn ook aldaar, b1.132, de volgende regels duister: ÍPaar zijn (Gods)
gunst niet wilde laven , (Het is ons beurtgezang, Bataven !)
Schiep Hij geen vatbaarheid voor dorst. — De Terugkomst
der Dapperen was voorzeker eene verblijdende gebeurtenis ,
waardig in eenen hartelijken Nederlandfchen zang uitgedrukt
te worden; en dat DE T H 0 U AR s hiertoe zeer wel in flaat
is , heeft hij getoond door zijnen Welkomstgroet der Feestelingen, die eenvoudig vrolijk, natuurlijk en dichterlijk tevens is , b. v. bi. 144 :
„ Treedt nader, door eerpoort, festoenen en boog!
„ Door groenende kroonen , zacht welvende omhoog ;
En jubelt met de echo ons volksgezang meê :
„ Lang leve de Koning, zijn heir en Chasfé!"
„ Treedt nader, hier wappert, met vorstlijken zwier,
Naast Vlaggen en Wimpels de ontrolde Banier;
En daavrend weêrgalmt langs de 1Jollandfche re@:
„ Ter eer van den Koning, zijn heir en Chasfé!"
Doch des te meer jammer is het, dat het vorige, de eerfle
tijding der nadering, en het volgende, de vreugde over de
wederkomst, zoo hoog opgefinukt is, dat men, wegens her
onnatuurlijke en overdrevene, bij al de poging des Dichters,
om den Lezer in vuur te zetten , kond blijft, daar men
ziet, dat het gefchilderd en hoog opgekleurd vuur is, en
het die bastaard-verhevenheid wordt , welke men gezwollen
hoogdravendheid noemen moet. Slechts enkele fiaal--heidn
tj es , niet beter voorwaar, dan de onweérwalmen van het gefolterd hart, bl. 142! Één proefje maar uit bl. 146 en 147 ,
die geheel zoo zijn:

Strand en bergvallei weêrgalmen'tiled door En glen aangehoord,
Dat het windjen op zijn wiekjens, eens wit Edenspalmloofpoort,
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Tot den Opperharpfnaarzanger in den Hemel overbracht,
En nog weërklank wekt daar boven: „'t licht ontfpruit in d'afzijnsnacht !"
Wat er bij die gelegenheid door outervieren, die in den walmm
van de ojfer/chaal vlammen en knetteren, bi. 149, en door
den vreugdepfalm der PRIESTEREN , bi. 154 e. v. , moet ver
worden, is moeijelijk te begrijpen; even als wat hal-fcanlelnoten zijn, bi. 155; of een zetel, geßicht op ßarplaveifels, vloeiend licht; (wat zonderlinge zamenvoeging van beelden !) of pleiten, hij dropplen uit Gods hemelwel, op 't bloed
van Edens HofJlang veller , b1. 156 ; of wat in Gods pleitzaal
werd voldongen , bl. 157 ; of hoe 't lied voor Vader, Geest

en Zoon, waaraan Nederland de fc,'zokkende orgeltoon huwt,
bl. 158, hier te pas komt. — Het komt ons -voor, en ver
ons waarlijk niet, dat de Dichter hoe langer hoe-wondert
meer vermoeid en uitgeput raakt, van zijn onderwerp, zoo
waardig en goed, te veel heeft willen maken, en hierdoor
gedrongen en gedwongen wordt. Hiervan moet Ree. ook
uit het Befluit nog enkele blijken aanvoeren, opdat het niet
fchijne, dat hij te veel zegt, en men zich niet aan ijdelen
klinkklank vergape en dien als echte Poëzij bewondere.
Van zijn Gedicht zegt D E T H 0 U AR s, bl. 162: 'k Heb den
boezemklem ont/loten. Zoo deze fpreekwijze al goed te keuren is, past zij dan hier, waar van geen boezem -beklemmende zorgen gefproken wordt ? — ' t Zwaard des rechts,
nooit in 't wandlen botgefchaard, bl. 163: past dit bij elkander? — Ook is aldaar het voegwoord dat te ver van danken, bl. 162, verwijderd, zoodat de zin duister wordt; ge
mede bi. 166, coupl. 2, de conflructie gebrekkig is,-lijk
daar bij de woorden, was nog nooit een proef te zwaar, het
vroeger flaande Holland in den derden naamval zou moeten
flaan, maar bij het onmiddellijk voorgaande en volgende niet
anders dan in den eertien pasfen kan. — Verheven fchijnend, maar duister en zonderling, is verder het volgende,
bi. 167: In het volken van hun galmen Blijv' mijn ziel de
lucht doorwalmyn , En bazuin' dit Slotgezang; en in de Hymne
aan God, bi. 169: De bergreus (wie is dit hier ?) beeft,
als van uw' throon De wil van Vader, Geest en Zoon , ( waar
dit ook hier ?) Door vleuglen van d'orkaan gedragen, Op-om
de aarde ncérdaalt enz. ; en niet minder , bi. 171: Wij zwijgen, Heer! eerbiedig í1i1, Bij 't fuerpen van uw geesfelroeden
Om de uitgeloopen Wacreldfpil; (welk eene platte, harde en
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onwelvoegelijke vero•elijkinf; !) en past het den mensch, tot
God te zeggen,' ;d. 1 72: Stel tot u;v flalen hemelvet, Dat
Neerland uitkomst z aj befchoren ! ? - -- . In het volgende , indien het verflaanbaar zal zijn , moet misfchien juich' en buig'
voor juicht en buigt gelezen worden ; maar na eene goede
bede, dat Koning en Volk vereenigd mogen blijven, en God
ook in tegenfpoed onderdeunen moge, volgt dit zonderlinge
flot van alles : Behoed, o God! het tarwegraan, Maar laat
de dolik in de voren Op aarde in laaien gloed vergaan ! Men
zal misfchien des Dichters meening wel verftaan; maar was
er geen zachter en gepaster• flot te vinden , dan eene ver
niet eens zeer gelukkig uitgedrukt is ? en-wenfchig,d
wat zegt dan nog de grootte Leeraar van de dolik onder
de tarw?
De .4anteekeningen achter de beide Deelen zijn meest van
historifchen.inhoud, en van meerder of minder belang: bij
wordt in het tweede Deel een Dagverhaal van de-zonder
Belegering der Citadel gegeven , en worden Aaninerkingen
gemaakt op verfclüllende Dagverhalen van dezelve ? omtrent
welk een én ander Ree. in geene bijzonderheden kan treden,
maar hetwelk hij gaarne aan meer bevoegden overlaat. —
Met des Schrijvers letterkundige Antikritiek , die in deze
Aanteekeningen voorkomt, wil Ree., gelijk hij reeds gezegd
heeft, zich mede niet inlaten: alleen wil hij vermelden, dat
D E T Fl 0 U AR s het woord heldendader,, in een vroeger ítuk.
je door hem gebruikt, verdedigen wil met gruweldader, euveldader, wonderdader enz. ; doch waartegen Ree. de vrijheid neemt op te merken, dat deze woorden niet analogisch
gelijk (laan , want wat is gruweldader enz.? een dader van
gruwelen, van euvelen, van wonderen; zeer goed gezegd;
maar dus ook heldendader een dader van helden ! doch dit
gaat immers niet aan.
Trekken wij alles kortelijk zamen, dan komt het ons voor,
dat de Marquis D E T H O U A R S in deze Cytherklanken de
zoodanige heeft doen hooren, die goed, ja fchoon, en, wat
niet weinig zegt, vaderlandsch klinken, en zeer waardig zijn
gehoord te worden; maar dat het geheel welligt veel fchoo.
ner had kunnen zijn, indien de fpeler zich toegelegd had,
om ten minfle de helft, zoo niet twee derden korter, en
hier en daar met minder gedruisch te fpelen, opdat alzoo
de belang(lelling des hoorders in een den Dichter waardig
vaderlandsch onderwerp, zonder vermoeijenis van beide zijden, nog meer tot het einde toe mogte onderhouden worden.

I.W.GEPKENENA.w.VAN APPEI.TERE,PLEITREDENEN.541

De regtsvraag: zijn de bepalingen van het Code Pénal, over
de ongeoorloofde Genootfchuippen of Vergaderingen , toepasfelijk op godsdien/lige bijeenko;raflen en godsdienstoefeningen,
in Nederland? in eene Pieitrede behandeld , door Mr. J. w.
G E F K E N, Advocaat te 's Graven/age. Te Amflerdanz , bij
W. Mesfchert. 1836. In gr. 8vo. IV en 54 bl. f: - 50.

Pleitrede in de zaak van u. P. S C I? 0 L T E, gewezen Predikant der Hervormde Gemeente van Doveren, enz. cusp fuis,
Appellanten van een vonnis , door de Co • rectionele Regtbank
te Gorinc,riem , op den 7 Oct. 1835, te hunnen laste gewezen. Uitgefproken in de teregtzitting van het Hoog Geregtshof te .'s Gravenhage, Kamer van Correctionele Appellen,
van den 2Dec. 1835, door Il1r. A. W. VAN A P P EL TE R,
fubflituut Prokureur - generaal bij hetzelve Geregtshof. In
's Gravenhage en te AmJlerda:n , hij de Gebr. van Cleef.
1836. In gr. 8vo. IV en 84 bl. f: - 80.

B

eide deze Pleitredenen heeft Recenfent met aandacht en
belanglielling gelezen en herlezen. IIet regt fchijnt hem toe
aan de zijde van het Openbaar Ministerie te zijn: want, hoe
men ook moge denken over de billijkheid en doelmatigheid
der bepalingen van het nog in werking zijnde Wetboek van
Strafregt; dat die bepalingen nog moeten worden toegepast,
en geenszins door de Grondwet zijn afgefchaft , heeft de
Heer Mr. VAN A P P E L TER E voldingend bewezen. Dit
ontneemt echter niets aan het verdienstelijke van den arbeid
des bekwamen Pleitverzorgers G E F K E N: want hij heeft ten
voordeele van de zaak der Appellanten alles bijgebragt, wat
mogelijk was , en meer kan er met redelijkheid nooit van
een' geregtelijk' verdediger worden gevergd. Voor het overige fpreekt het van zelve, dat elk regier Hechts vermag te
vonnisfen overeenkomilig de beflaande wet, en deszelfs uit.
fpraak dus onafhankelijk moet zijn van het perfoonlijk ge_
voelen, zoo over de innerlijke waarde dier wet, als over
het al of niet aannemelijke van de leesjiellingen van hen, die
befchuldigd worden de beflaande verordeningen te hebben
overtreden. Als Recenfent echter zijne meening hierover mag
te kennen geven , dan ziet hij evenmin , als de Heer VAN
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E LT E RE, er Benig fpoor van gewetensdwang in, wanA
neer ieder, gelijk thans , zijne denkwijs door middel der druk•
pers mag openbaren; daarvoor uitkomen in gefprekken met
iedereen ; dezelve belijden en verdedigen in alle vergaderingen , die niet op een' bepaalden dag en tot dat bepaalde oogmerk zijn bijeengeroepen, mits hechts daardoor geene inbreuk op de gelijke regten van anderen en op de orde in die
vergaderingen worde gemaakt; en eindelijk in zamenkomílen
op daartoe beftemden dag, doch niet zóó talrijk, dat de vei
kunnen worden toegepast.-lighedsmatrnflwe
De vrije mededeeling der denkbeelden wordt daardoor in geenen deele belemmerd; maar de wijze, waarop zij gefchiedt,
alleenlijk onderworpen aan een' heilzamen maatregel van po
Staat, vooral in het te -lice,dngwored
tijdperk, kan worden gemist. En wat wijders-genwordi
de leer der zich noemende Gereformeerden onder het kruis
betreft , daarmede heeft de Regtsmagt niets te maken ; maar ,
offchoon die afgefcheidene Gereformeerden zeggen zich te
houden aan de bekende, door de Synode te Dordrecht in
I618 en 1619 gehandhaafde , Geloofsbelijdenis en aan den Ileidelbergfchen Catechismus, is zulks ten minute zeer twijfelachtig. Hunne manier van fpreken over godsdientlige onderwerpen , en de wijze, waarop zij de te Dordrecht aangenomene of volgehoudene ulellingen opvatten en toepasfen ,
heeft meer van het Quiétismus van Pontiaan van Hattem en
zijne aanhangers, dan van de ftelfelleer van Calvinus en
Gomarus. Recenfent is geen Godgeleerde, en wil over
die zaak in geenen penneilrijd geraken , waartoe zijn tijd hem
te dierbaar is ; maar hij beveelt aan kundige Theologanten
her onderzoek eens aan , of dat werkeloos klagen over doodelijke onmagt ten goede , en dat zich lijdelijk overgeven aan
Gods genade , met den aankleve van dien, gelijk s C ft o n T E,
V U GE B o o A2 en zoo velen hunner overigens zoo onrustige
gelóofsgenooten het drijven, niet gehouden moet worden voor
gelijkfoortig met bet, door de, zelfs kerkelijk meest regtzinnige,
Godgeleerden onder de Hervormden, bevorens reeds veroordeelde Quiëtismus; en of de oude Gereformeerden met de leer 'der
voorbefcbikking omtrent des menfchen lot in de eeuwigheid
niet (feeds wilden gehandeld hebben als met de leer van Gods
voorzienig beftuur in het tijdelijke, die almede des menfchen
werkzaamheid niet uitfloot, doch waarbij men erkende, dat
de zamenhang tusfchen het vrije van onze daden en het al-
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omvattende der Goddelijke beilelIingen iets onbegrijpelijks is
voor het eindig verfland ; zoodat aan de eene zijde de onafhankelijke en alles regelende wil van God, en aan de andere zijde de verantwoordelijkheid en ongedwongen werkzaamheid van den mensch even Clerk verdedigd werden.

Thadeus de Herrezene. Naar het Frarisch van M I C H E L
RAYMOND. If Deelen. Te Jimflerdam , b ij J. M. E.
Meijer. 1835. In gr. 8vo. 657 bl. f6 - 60.
Drie vragen gelt zich de Nederdnitfche Vertaler van dit
boek voor: of het gefchiedkundig waar is , of het eenig
goeds zal te weeg breiigen, en of het eenig genoegen ver
-fchaen
zal.
Het eerfte fchijnt hij zelf te betwijfelen, öffchoon , vol.
gens hem, voor dit gevoelen pleiten zou, wat zijne Onder.
wijzers hem in zijne jeugd geleerd hebben, dat namelijk een
verhaal befèhouwd wordt dat eerier werkelijk plaats gehad
hebbende gebeurtenis te zijn, wanneer daarbij opgegeven wordt
de tijd wanneer en de plaats waar zij is gefchied, benevens
den naam van den bedrijver of lijder van het gebeurde. —
Of dit echter de toetsileen zij, waaraan Rotnantifche verhalen, met name de Franfche onzer dagen, beproefd moeten
worden, betwijfelt Ree. grootelijks; en hij durft er het wel
voor houden, dat in het thema van dit boek, hetwelk van het
begin tot het einde eene aaneenfehakeling van hoogst onwaar.
fchijnlijke ontmoetingen en uitkomilen is, al zeer weinig
waars wordt gevonden.
De goede zedelijke uitwerking der lectuur er van laat zich,
wederom volgens den Vertaler, daaruit voorfpellen, dat men
nu en dan onder de lezing zal uitroepen: Foei, dat is infaam! 0, dat is edel gehandeld! en dat dus het gevoel
voor het edele en onedele zal worden aangedaan. — Tot
de eeríle dezer uitroepingen nu vindt de lezer overvloedige
aanleiding; want het is op vele plaatfen, vooral in het Zlde
Deel , zóó infaam , dat men zich dikwijls niet verbeelden
kan , de daden van redelijke menfchen — zelfs van Paryfche
menfehen — gefchilderd te zien. Het edele is dunner gezaaid ; er wordt veel voor uitgevent, wat Rec , er liever niet
voor gehouden zou hebben; althans de helden der vertelling,
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bij welke het dan gevonden zou moeten worden, hebben het
bij den echt - Hollandfehen Lezer, door verregaande ligtzin_
nigheid en het inwilligen van gevaarlijke hartstogten , vroeger
zoozeer verkorven , dat zij ook al vrij wat edels verrigten
moesten, om zijne belangflelling nog eenigermate te blijven
verdienen. Bij dat alles fchijnt het, dat de Schrijvers — want
volgens de Noot, achter het Hde Deel gevoegd, heeft de
Heer R A Y ai 0 ND een' medehelper in den Heer A. L U CH ET
gevonden — geen onzedelijk, maar, altijd op zijn modernFrnnsch, eenigermate een moreel doel met dit gewrocht hunner, dikwijls vrij opgewondene, verbeelding gehad hebben.
De vraag blijft dan nu nog over, of de lezing eenig ge.
noegen verfchaflen zal. Dit nu moet natuurlijk van de foort
der Lezers afhangen. De telkens gaande gemaakte nieuws
wat er nu weder gebeuren en hoe alles afloo--gierhd,
zal,
doet
pen
fommigen zeker het boek ten einde toe uitte.
zen, indien zij zich de mesthoopen (men vergeve dit woord)
gelieven te getroosten , welke zij langs en over moeten wandelen, om het ílichnelijk fterfbed van den Held te bereiken,
die, na eenmaal eenen algemeen vermeenden dood te zijn ontkomen, (aan welke omftandigheid wij de mystificatie op den
titel danken) ten laatfle voor goed flerft.
't Is ons natuurlijk onbekend, of de Vertaler zijn onderwijs
in de fpelling en woordvoeging van het Nederduitsch aan dezelfde Onderwijzers te danken heeft, die hem het onder
een verhaal en eene vertelling hebben leeren-fcheidtusn
kennen, en of het hunne of wel zijne fchuld is, dat hij van
het een en ander geen beter en oordeelkundiger gebruik
heeft gemaakt.

In den titel onderaan bi. 509 hier boven moet (taan : Cor.
respondance. inédite; verder: avec autori`ation; Tome II, in
lIede van P. II, en, op bi. 510, 516 pag. Voorts moest,
reg. 9 van ond., het getal 10 zijn weggelaten.
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Het Evangelie vara Johannes, in deszelfs fchoonheid
befchouwd. 1/oor befchaafde Bijbellezers. Door c.
H. VAN HERW ERDEN, C. Hz., Theol. Doet. en
Predikant te Groningen. Ifte Stak. Te Groningen ,
bij W. van Boekeren. 1835. In gr. 8vo. VIII en
222 bl. f 2-:

S edert eenigen tijd heeft men de aandacht voornamelijk
gevestigd op het voortreffelijk Evangelie van Joannes.
Reeds vroeger heeft dit gefchrift velerlei aanval moeten
verduren , naar heeft het zich ook uitnemend gehandhaafd. De gefchriften van S T R O N C K, VAN GRIS TH U I Z E N en BOK GER zijn bekend. Van het oogenblik , dat B R E T S C H N E I D E R met zijne Probabilia
den aanval op dit Evangelie hernieuwde , zijn , behalve
in Duitschland S T E I N, H E M S E N en anderen , ook
op uitnoodiging van Nederland twee Duitfchers in de
bres gefprongen , C R 0 M E en H A U F F. Als bijdrage
ter verdediging van het Evangelie is het onderhavige
werk bij uitdek wel gefchikt. Befchaafde Bijbellezers hebben menig woord opgevangen, welk tegen het
werk van Joannes is voortgebragt. Dit moge dienen ter
aanbeveling van het werk, dat wij aankondigen, hetwelk het inwendige bewijs voor het Evangelie veelal
gelukkig voert, offchoon de wijze, waarop dit gefchiedt,
niet dezelfde is, als welke S T R ON C K en BORGE R
gevolgd zijn.
De Schrijver , „ een groot liefhebber van al wat tot
„ het gebied der fchoonheid en der kunst behoort; plagt
„ deze in oudere en nieuwere ongewijde Letterkunde op
te fporen , zoo lang hem nog de vrije keus zijner flu.
„ diën gelaten was ; maar finds hij zich openlijk aan de
prediking van Christus verbonden had , meende hij ,
nogtans zijne vorige oefeningen geheel te laten
99 zonder
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„ varen , deze , immers grootendeels , op dat kostelijke
„ Boek te moeten overbrengen , hetwelk in een' ande„ ren zin , dan het eertijds van den zanger der Iliade
gezegd werd, de altijd vloeijende bron blijft, waaruit
„ de Godgewijden hunne ftroomen fcheppen." Voorrede, bl. I very.
Dit Evangelie wordt hier aesthetisch befchouwd. Zulk
eene onderneming heeft altijd iets gewaagds , omdat nergens meer de fubjectiviteit zich laat gevoelen , dan juist
hier. Over fmaak en gevoel kan men niet redetwisten.
Ook is de fmaak van den eenen de maatftaf nooit voor
dien van anderen. Ware dit het geval, dan zou juist
die fmaak en dat gevoel, als aan allen gemeen , voor
bewijs moeten gelden. Men zegt dan ook maar, hoedanig de zaak ons voorkomt , maar men moet toch ook
Reeds den fmaak van anderen eerbiedigen. Van belang
is het dus altijd , eerst alles grondig te proeven voor
zichzelven , opdat het aesthetifcbie de noodige onderdanigheid betoone en nergens oppermagtig beflisfe.
Het fpreekt van zelve, dat ons verflag niet in bijzonderheden mag treden. Hetgeen door P. o R GE R (*)
is opgemerkt , verbiedt dit uitdrukkelijk. Hier zullen
wij die woorden vertaald mededeelen : „ Indien het mogt
gebeuren , zoo als ik vermoed dat niet zelden zal
plaats hebben , dat mijne lezers van mij in gevoelen
„ verfchillen , zoo beloof ik , dat ik dit verfchil van
meening geduldig zal dragen ; maar ik verzoek wederkeerig , dat zij mij eenig regt zullen laten weder„ varen , en dan ook niet altijd naar hun gevoel mijn
„ oordeel afmeten. Toen ik toch het plan van mijn
„ gefchrift vormde, fchreef ik mij de wet voor, dat
ik mij van het kunflelen zou onthouden , en niets op,, nemen, of het moest zich van zelve aanbieden; want
„ ik vreesde, dat door fijnheid van kunst het zuivere
,, en ongerepte oordeel des gevoels zou worden omge,

(•) De conflanti et aequabili Tefis Christi indole, doctrind
ac docendi ratione. Praefat. pag. XIII et XIV.
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kocht , en meende , dat zulk een oordeel, als de -item
„ der natuur, alleen moest worden gehoord. Wanneer
de Lezer, naar mijnen wensch, ook voor zich, bij het
oordeel over mijn gefchrift , die wet volgt, dan ben
„ ik voor zijn vonnis niet grootelijks beducht. Indieft`
„ ik toch dwaal , dan is het dwaling van het gevoel;
en juist omdat ik niet anders gevoelen kan, zal voor„ zeker de teregtwijzing van hen, die met mij in ge
voelen verfchillen , met befcheidenheid gepaard gaan."-„
Het is dan ook natuurlijk, dat alles , wat in dit gefchrift voorkomt, niet algemeen zal worden goedgekeurd
en aangenomen. Wanneer men zich zet , zoo als de
geleerde Schrijver, tot aesthetifche befchouwingen, dan
brengt men fomtijds het een en ander te pas, dat anders niet, althans niet van zelve, zou te pas komen.
I)e meer koele en op dit punt onpartijdige beoordeelaar
deelt dan ook niet overal in hetgeen de ingenomenheid
des Schrijvers meent gevonden te hebben. Het gevaar,
dat het gevoel te veel beflist , beftaat juist bij dit op*
zettelijke telkens , en verhindert niet zelden de noodige
onpartijdigheid. Hetgeen de Schrijver als nadruk aan
omdat het gevoel heerscht, wordt bij den beoor--grijpt,
deelaar vaak aangezien voor iets , dat , hoezeer gepast,
den ophef niet verdient , welke er van gemaakt wordt.
Het is als met zenuwachtigen , die overal erg vinden,
omdat hun gevoel overfpannen is. Het opzettelijke ver
kwaal.
-ergtd
De Schrijver volgt den gang van den Evangelist , om
de befchouwingen niet te verfnipperen. Hij heeft zekere affcheidingen gemaakt, Hoofddeelen genoemd, die
dan weder in lfdeelingen onderfcheiden zijn, zonder ver.
dere fplitfing. De vier eerfle Hoofdilukken uit het Evangelie van Joannes worden hier behandeld. Het eerfte
Hoofdituk komt voor als Inleiding, met het opfchrift
fllgemeene verklaringen en getuigenisfen omtrent den
Perfoon van Jezus Christus. Hij zelf treedt te voor
maar niet openlijk , en Hechts om zich leerli^r--fchijn,
gen te vormen. Hier komen de volgende é1fdeelingen
Min 2
:
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voor : 1. herklaringen en getuigenisfen van den Schriet
.ver- en van Johannes den Dooper , vs. 1--18. 2. Na
verklaringen van den Dooper. jezus
w ordt ge®-der
•
zien, vs. 19-34. 3. Jezus vormt zich z ijne eer/le
leerlingen. Hij (preekt en handelt zelf daarbbij , vs.
35-52. Op deze Inleiding , welke bl. 1-94 bellaat ,
volgt van bl. 95-222 het eerie Hoofddeel , met het
opfchrift : Jezus treedt in onder fcheidene , meest kleine
kringen, .als Leeraar , met of zonder zijne leerlingen ,
op. Hij verrigt een en ander teeken. De eerfle Jlrijd
tusfchen Hem en zijne vijanden. H. H. II—IV. Men
vindt, hier de zes volgende Afdeelingen : 1. Jezus , als
Leeraar, met zijne leerlingen in kleinen kring. Hij
verrigt een teeken. H. II: 1-11. 2. f ezus , als
Leeraar, in grouter kring, met z ijne leerlingen. De
£erfle /lr d tuschen Hein en zone v anden. H. II:
12-25. 8. Jezus alleen in gefprek met eenen Leeraar
Israëls. H. III: 1-21. 4. Nog eene getuigenis van
Johannes den Dooper. H. III: 22-36. 5. Jezus in ge
vrouw uit Samaria. Gedeeltelijk zon -fprekmtn
ne leerlingen. Uitwerking va n-der,gltkmz
dit gefprek. H. IV: i42. G. De zoon eens hovelinggs op Jezus woord genezen. H. IV: 43-54. ,, Ove„ rigens" hoorrede , bi. IV volg. „ fiel ik mij voor,
„ dat men deze mijne befchouwing lezen kan, zonder
„ den Bijbel zelven daarbij telkens te raadplegen. Ik
„ heb daarom ook geene aanhalingen van Hoofdukken
„ of Verzen daartusfchen gevoegd , gelijk er over liet
geheel geene aanhalingen in gevonden worden , daar
„ ik mij verbeeld, dat het een werk zijn moet niet voor
„ geleerden , maar voor befchaafde Bijbellezers , gelijk
„ op den titel is uitgedrukt. De eerflen zouden regt
„ hebben , naar bewijs en gezag te vragen : van de laat,, ften kan men niet verwachten , dat zij het zouden
„ willen. Daarom is er ook geen bewijs voor afwij„ king der vertaling in fommige Bijbelplaatfen bijgebragt.
„ Deskundigen , dacht mij , konden dit zien ; anderen
„ zou het sloren in hun lezen. Dit -mmoet , fiel ik mij
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voor , een lezen tot vermaak, maar t&ichtehjk v'brmaak
zijn; een lezen tot verhooging van onzewaardering•
des dierbaarften klcinoods, dat wij bezitten; een le-zen , waarbij men niet alleen naar den geest meer ge, fcherpt wordt , om het Evangelie te verftaan , maar
„ ook naar het hart gedrongen , om het lief te hebbea
en er in te leven." Bij ons vertag zijn wij hier
eenigzins uitvoerig, omdat hetgeen nu wordt aangevoerd
ook dienen moet bij het beoordeelen der andere Stukken,.
die wij hartelijk wenfchen dat niet zullen achterblijven.
Hetgeen hier geleverd wordt , is voor geen uittrekfel
vatbaar. Men moet alles in zijn geheel lezen. En offchoon men hier en daar het een en ander zal aantreffen,
dat aan hooge ingenomenheid, wij zouden haast zeggen aan overdreven gevoel, zijn aanzijn fchijnt verfchuldigd te zijn, zoo onthouden wij ons toch van
oordeel in bijzoi derheden op te geven, omdat dan welligt de eene furbjectiviteit voor de andere zou in de plaats
komen. En de gustibus non est disputant/urn. De
fmaak van den eenen is nooit maatflaf voor het oordeel
des anderen ; want hier vooral proeft ieder met ei.
gene tong.
Het is ons bij het Iezen meermalen voorgekomen, dat
de Schrijver het werk van den Evangelist niet fcherp
genoeg onderfcheidt van het eigenlijke onderwerp in dit
Evangelie, en dat hij aan kunst toefchrijft, wat alleen
aan de eenvoudigheid des verhaals moet worden toegewezen. Men oordeele uit hetgeen bl. 55 volg. voor
treft in deze tweede lfdeeling , die wij-komt:„Men
„ nu gaan beíluiten , wederlegging van dwaalbegrippen,
„ meer regtflreekfche of zijdelingfche, flechts zelden
„ aan. Maar de Schrijver had in de eerfie Afdeeling
„ ook reeds veel ter wederlegging gedaan, en de too„ neelen , die hij in deze tweede voor oogen fielt , kon„ den meer dan alle redenering werken. Wij zien voorts
„ de kleine , gevoelvolle trekken , welke hier aanwezig
,, zijn , zamenloopen tot het ééne groote doel , hetwelk
de Schrijver beoogt , en befeffen , hoe hij langzamer-
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hand al hooger en hooger denkbeelden omtrent Jezus
doet geboren worden. Hoe er ook in de derde en
„ laatfie 1lfdeeling eene fchoone opklimming plaats heeft;
„ hoe ook daarin de onderdeelen van het geheel in eene
juiste verhouding tot het oogmerk des Schrijvers flaan;
hoe dus een gevoelvolle geest , fteeds met zijn hoofd„ onderwerp vervuld, het geheel bezielt , dit wenfchen
wij thans nader aan te toonen." Wanneer men nu
nagaat, wat op dien voet verder aangetoond is, dan
zal men ontdekken , dat het van lieverlede ontwikkelen
van dit alles in de zaken zelve gelegen is, welke de
Evangelist mededeelt , zoo eenvoudig hij kan. Dit laat fle is zijn werk ; het overige behoort aan het onderwerp,
dat hij behandelt. In den loop van het Stuk, over hetwelk wij fpreken , vindt men meer dan ééne proeve van
dien aard, welke wij niet willen aanwijzen, maar welke
door den Schrijver en door Tederen bezadigden Lezer
gemakkelijk zal worden opgemerkt. IIet gevoel, alleen
geraadpleegd, brengt en houdt op den doolweg. Wanneer men voetftoots , zonder voorafgaand kritisch en
cxegetisch onderzoek, zich op het pad van aestheti/che
befchouwing begeeft, dan mist men vasten grond; den
noodigen flaf en fleun heeft men weggeworpen, en men
laat dan den Schrijver zeggen , wat men wil , of liever,
wat ons door prikkeling aangezet gevoel meent te ontdekken. Zelfs KR UM M A C 11 ER's aesthetifche Befchorrwing der Evangelii'n gaat eenigzins aan dit euvel mank.
Men mag hier wel ten flelregel volgen : niets worde aesthetisch behandeld, vat niet vooraf de kriti/che en exegetifche proef heef,; doorgeflaan. Zonder deze voorbereiding komt alles op woordenfpel uit. (Dit zeggen wij
meer voor jeugdige Bijbelonderzoekers , dan voor den geleerden Schrijver van dit werk.) Met vermaak en ge.
makkelijkheid zet men zich aan het werk ; het grondige ,
tegen hetwelk men , als droog en fmakeloos , blijft ingenomen , ontbreekt , en zonder fondament wordt niets gebouwd , dat degelijk is. De fpijs , die goed fmaakt ,
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moet ook voedzaam zijn ; door enkel lekkernijen wordt
de gezondf'ce maag eindelijk geheel bedorven.
Bij het algemeene van dit verflag zullen wij het thans.
laten ; de aanteekeningen , welke wij hier en daar voor
onszelven hebben gemaakt, houden wij terug. Als- bijdrage ter handhaving van het Evangelie van Joannes tegen sRETSC ENE IDER geldt ook dit gefchrift, en
moet als zoodanig welkom zijn, zelfs bij hen, wier gevoel in de aest het ifche befchouwing des Schrijvers niet
altijd meent te moeten berusten.

Nikodemus, of godsdicnftige befchouwing van Johannes.
III: 1-16, door G. BE NTLTEM REDDINGIUS,
Th. Dr. en Predikant te Isfen. Te Groningen, b i
W. Zuidema. 1836. In gr. 8vo. 90 bl. f: - 75.

D e nuttig werkzame

RE D D ING I u s doet , met de
dit
werkje,
wederom eene poging, om het
uitgave van
regt verftand en gebruik des Bijbels te bevorderen ; en
dit oogmerk is voorzeker lofwaardig. Hiertoe heeft hij
eene Bijbelfche pericope gekozen , die den Uitleggers ten
allen tijde veel moeite gemaakt heeft , misfchien wel te
veel , omdat zij er in zochten , wat er niet in te vinden
is, en zich niet genoeg wisten te verplaatfen in den
denk- en fpreektrant der Joden van dien tijd. — Het
eene deel van den titel , NIR 0 D E M U S , zou doen verwachten eene befchouwing van het karakter, of althans
van die weinige bijzonderheden , welke men van dezen
man vindt opgeteekend ; maar de verklaring, die er in
het andere van gegeven wordt , godsdienftige befchouving over J o H. III: 1.-16 , toont, dat het onderwerp
is het bekende gefprek van JE ZU s met NI It ODE M U. s.
Het had even goed kunnen heeten Leerredenen over enz.,
want het zijn inderdaad vijf zoodanige, die de Schrijver
zegt van haren vorm ontdaan te hebben , doch die overal nog ten fterkíle doorkijkt , zoo zelfs , dat men bi. 50
gezegd vindt : „ Broeders en Zusters ! de viering . vats
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„ het Avondmaal , die ons in deze dagen weêr ten deel
„ mogt vallen , 1lrekke ons" enz. , en hierover , als in
eene nabetrachtingsleerrede, uitgeweid wordt. Ree. houdt
niet van verminkte preken, of haifflachtige befchouwingen, daar zij de eigenaardigheden van elk genus dicendi vernietigen , of met elkander verwarren , en tot
volmaking van geen derzelve iets toebrengen.
In eene breedvoerige opgave en beóordeeling van de
uitlegging der bewuste plaats , door R E D D IN G I U S
gegeven, kunnen wij hier niet komen : het zij Ree. flechts
vergund, met terzijdelegging van alle Commentatoren,
alleen met den grondtekst voor zich , eenige bedenkingen
mede te deelen, die, onder het lezen van dit fluk , bij
hem zijn opgerezen ! — De zamenhang van het eerfle
antwoord van JE z us (vs. 3) met het eerfle zeggen
van NIK 0 D E PI U S , ( vs. 2) en dus ook de zin daarvan , zal verfchillend begrepen worden , naar mate men
verfchillend denkt over liet oogmerk van N I K 0 D E M U S
met dit zeggen , en wat men uit deszelfs vermoedelijk
plan meent te moeten invullen. Doch zou het ook een
kunnen zijn , dat j 0 ANNE S flechts de hoofd-voudig
opgeeft , maar N 1 K 0 D E MUS , naar Hebreeuwfche-zak
dramatifche voorflelling , fprekend invoert , waarvoor wij
in onzen ftijl zouden zeggen : N i K ODE nt u s kwam
met jr- z u s fpreken over deszelfs Goddelijke zending ,
en de Eirekking daarvan ? Dat hij JE z u s nog niet
voor den Mesfias hield , (gelijk R E D D I N G I u s meent)
dit zegt hij niet ; dit volgt ook niet noodzakelijk uit
zijne rede , en j E z u s fchijnt er ook niet op te doelen. — Vs. 3. Dat liet wedergeboren worden, waarvan
JE ZU s hier fpreekt , ook als zoodanig nog tot alle uien
behoort, wordt door R E DD I N G I us, ook in-fchen
het practifche , wel gefield , maar niet bewezen: het
Joodfche gebruik van dit woord, ten opzigte van Godsdienstverandering, en dat van JE z u s zelven , MA ,T T H.
XIX: 28 , en van PAULUS , TIT. III: 5, moet hier
wel degelijk in aanmerking genomen worden. — Beteekent het Koniïngrijk van God zien hier „ inzien , van
,

„ welken aard het +Godsrijk van j L z u s zijn zou'
(bl. 15) ? is het , en volgens het IIebreeuwfche fpraakgebruik , co volgens den zamenhang , niet gelijkluidend
met liet meer gewone ingaan in het Koningrik der he-P
melen , dat JE z us ook vervolgens (vs. 5) gebruikt ,
namelijk daarin toegelaten worden, daarvan de voorregten genieten ? Kan men op dat gewaande onder
aanmerkingen bouwen • gelijk hier bi.-fcheidprat
17 e. v. ? — Vs. 5. Zou J n z u s hiermede hebben
willen te kennen geven , dat Nv a no D E 1\i u s zich door
Item of zijne Apostelen (discipelen) moest laten doopen ?
Is er Benig ander blijk, dat 1 n z u s dit toen gevorderd
heeft ? Zou Hij niet zinfpelen op J OANNES den Dopper , en deszelfs getuigenis omtrent Hem , dat hij zelf
wel met water doopte , maar zijn Opvolger net geest
zou doopen ? Dus met andere woorden : Wie de leer
en den Doop van j 0 A N N n s en mijne door Goddelijke
teekens bevestigde leer niet aanneemt, kan de Voorregten
van het nieuwe Mesfiasrijk niet genieten. — Vs. 7.
„ Gijlieden. Waarfchijnlijk NI KO u .ivrl us en zijne
„ vrienden” (bl. 28). Waarom niet liever de Joden
in liet algemeen , die zich op hunne geboorte naar den
vleefche, op hunne vleefchelijke afkomst zoo veel lieten
voorí} aan ? — BI. 40. „ De geestelijke geboorte bij
„ den mensch is niet verklaarbaar :" (is dit in morenen
zin waar ?) „ maar zij leert zich kennen door vrijheid
en door kracht, welke hare onderfcheidende eigen„ fchappen zijn ; en daardoor is zij eenigzins gelijk aan
„ den wind , dien gij hoort." Is dit de zin van vs. 8 ?
Is de zinfpeling niet genomen van de dubbele beteekenis
van het Hebreeuwsch - Griekfche woord , dat en voor
geest en voor vind gebruikt wordt ? En zou hieruit
deze zin niet ontfiaan : Die geestelijke opneming in het
Mesfiasrijk maakt geen onderfcheid van tijd of plaats of
volk , maar zij behoort, gelijk de wind , tot alle hemelftreken ? — Vs. 9. „ Zijne vraag [van nieuwsgie„ righeid] fcheen mede uit ongeloof voort te komen"
(bl. 53). Is het niet veeleer de taal der verwondering -,
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dat men op zulk eene wijze over het Mesfiasrijk denken
moest? — Vs. 1.1. Beteekent Meij hier „ de vroegere
„ Gezanten van God" ? En waaruit blijkt het , dat
JEZU S over dezen meer met N t K ODEM U s gefproken
heeft"? (bl. 57.) Waarom niet eenvoudig: Jo A NN E s de Dooper en ik? En dan laat zich dat gezien hebben, ten opzigte van beiden, eenvoudig en letterlijk verklaren van de Goddelijke inwijding van j E z u s
tot zijn ambt , door beiden gezien. — Vs. 12. „ Aard„ fche dingen , de noodzakelijkheid der geboorte door
„ den geest ; dingen , die hier op aarde door de men„ fchen moesten ter harte genomen worden; hemelfche,
„ die in den hemel bepaald, maar nog niet aan de men„ fchen bekend waren , het Goddelijk plan der verlos„ fing van zondaren" (bl. 58 , 59). Maar behoorde
dit laatfte niet onaffcheidelijk bij het eerfie ? En was er
als zoodanig niet reeds opening van gegeven ? Zou het
niet zijn : Dingen , op aardfche wijze , door aardfche
zinnebeelden opgehelderd, — en verhevene , geheel redelijk , zuiver geestelijk voorgeftelde zaken ? (*) — Vs.
16. Men weet, dat fom)nige Uitleggers vs. 16-21 voor
woorden van JOANNES houden: REDDINGIUS
zondert vs. 16 hiervan af, en houdt dit nog voor woorden van JE zus : „ het woordje want in vs. 16 ," zegt
hij , „ fchijnt hetzelve naauw met de voorgaande verzen
„ te verbinden ; terwijl het tweede want, vs. 17 , niet
„ onduidelijk fchijnt aan te wijzen, dat JO H A N NE s daar
„ zijne eigene redenering aanvangt." Iloe deze redenering fluit, betuigt Rec. niet te begrijpen: hij ziet ook
geene reden , waarom het niet , tot vs. 21 ingefloten ,
woorden van JE z us kunnen zijn ; ja zoo heeft, in zijn
oog, alles nog veel meer kracht en ronding, en eindigt
op eene treffende wijze , geheel in den denk- en fpreektrant van den grooten Leeraar en Redenaar , die waardig
( t ) Zou oNv év z;o OVpp,, waarin ook eenige varietas
lectionis is, geen randglosfe zijn, naderhand in den tekst ge
om, daar j n z u s nu ten hemel verhoogd was, aan-flopen,
zin en periode nog meer ronding te geven?
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en krachtig van zijn onderwerp wist af te treden. —
Nog iets , maar dat den Schrijver van dit íluk alleen
niet raakt; en dan zet Ree. een punt achter zijne mis
noch nieuwe noch gewigtige bedenkingen. De-fchien
eene Uitlegger zegt liet den anderen na, dat j z z u s met
de vergelijking , die vs. 14 voorkomt , op zijne kruifiging ziet : maar is dit hier wel het punt van vergelijking ? is het niet veel meer j E z u s een perfoon , op
wien men ziet , dat is , aan wien men gelooft , tot zedelijke , gelijk Israël op dat opgerigte flangenbeeld tot
ligchamelijke genezing ?
De practifche aanmerkingen en vermaningen , die de
Heer R E D D I N G I U s achter de uitlegkundige behandeling van elk gedeelte gevoegd heeft , zijn wel niet bui
maar zeer flichtelijk. Sommige van dezelve-tengm,
zijn ook te dezen tijde bijzonder gepast; b. v. wat bl.
66 , 67 gevonden wordt over „ de verdonkering van die
„ hoofdleer van Gods woord ," welke JE Z U S voor
maar de Joden niet verdragen konden , daar „ IIij-droeg,
„ vermaande tot bekeering , tot godsvrucht, tot liefde ,
„ tot het dreven naar zedelijke vrijheid en kracht ;" of
die op bl. 87 , 88 , over het „ vermengen van de reine
„ leer van JE z u s met menfchelijke bijbegrippen ," b. v.
bij de vergelijking van JE Z U S met de koperen Ilang ;
bij de beteekenis van de woorden geloof en werelel , in
de hier behandelde rede van JE z us, enz. — Als zoodanig dan vooral wenfchen wij, dat dit werkje, naar
het doel des Schrijvers , nut föchte.

Beknopte Handleiding tot de Natuurl ke Gefchiedenis
van het Dierenr k, door •J. V A N D E it I3 0E V E N.
Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1835. In gr.
8vo. 17III en 198 bl. f 1- 80.
„ De mensch kan niet regt gekend worden , wanneer
men hem hechts in den mensch zoekt te kennen." (Tafel van het Dierenrijk, door j. VAN D n R HOE V E N.)
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Eene beknopte Ilandleiding tot de Natuurlijke GefchieL
denis van liet Dierenrijk te fchrijven, vooral voor de jea,gd,
is geene gemakkelijke tri.ak. De Schrijver zelf achtte
dit moeijelijk ; weshalve hij niet verkoos , dit op den
titel aan te kondigen. Offchoon niet bij uitfuiting voor
de jeugd beflemd, is zij evenwel voor haar gefchre"ven.
Of het echter noodig was , dit werk niet , als bepaalde
voor de jeugd gefchreven , aan te kondigen , omdat-lijk
de Schrijver de bekwaamheid zich niet durft toekennen ,
om in den regten trant voor de jeugd te fchrijven , deze
reden achten wij meer een uitvloeifel van 's m`áns zedig
Wij hebben niet kunnen ontdekken, dat hij de-heid.
gaven zonde ontberen , welke voor zulk eene taak ver
worden. De Schrijver heeft intusfchen in eene-eischt
wezenlijke behoefte voorzien. Zijne bedoeling was niet
flechts goed, de uitvoering beantwoordt aan het doel.
Dat het hem noch aan lust, noch aan ijver ontbroken
Nebbe , om nuttig te zijn, daarvan getuigen vele bladzijden. Dat hij zijn werk dienstbaar wilde maken tot
eer des grooten Scheppers van het I Ieelal , blijkt 'uit
aanleg en uitvoering. Met die gevoelens begint hij zijn
werk ; met dezelve eindigt hij, in verhevene bewoordingen,
zijne taak. Ja, menfchen van aarde en fof, wanneer
gij zoo denkt , zoo fpreekt , zoo fchrijft, dan is zuw
-

geest van Gods geflaclite !
Deze proeve -- laat zij ook niet volkomen wezen —
zal niet Hechts den weetlust der aankomende jeugd vol
menig voiwasfene , dien het aan gelegenheid ont--doen;
broken heeft , in vroegeren leeftijd zulke kundigheden op
te doen , zal door haar bevredigd worden ; menig meer
zal haar met voldoening , ' al ware het ook-gevord
flechts ter herinnering, in de hand nemen. Meerdere
uitvoerigheid ware wenfchelijk geweest ; maar de duidelíjkheid is niet aan de bekszoptheid opgeofferd.
De Schrijver maakt indachtig , dat dit werk niet befchouwd moet worden als eene verkorte uitgave of enkel uittrekfel uit zijn vóór eenige jaren van de pers ge
Handboek der ,Dierkunde. Dit werd met een-komen
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ander doel opgelleld. Wij houden dit boek sneer voor
eerie, uitbreiding der Tafel van het Dierenr ijk, met b^voeging van de kenmerken der klasfen en orden, te
Leyden , bij j. C. c IJ r v EE lt , 1829. De verdeeling ,
aldaar aangenomen , ligt ook hier ten grondflage.
Deze Handleiding wordt niet eerie Inleiding aan de
jeugdige Lezers geopend; een kort maar krachtig woord,
voortgevloeid uit een warm harte. Ook hier is eenvoudigheid het zegel der waarheid. Ja, de menfchelijke
kunst , hoe veel z ij ook vermag, is arm en nietig , als
zij tegenover de almagt der natuur ,vordt gefleld (bl. 2).
Dit zullen ons de volgende bladzijden leeren. Vrienden
en leerlingen der natuur ! gij zult u niet beklagen u te
vcrpoozen in de befchouwing der natuur ; hein volgen
zich hier als uw leidsman in een gedeelte van-de,i
dat veld van kennis aanbiedt.
Het eerfte Hoofdfluk is gewijd aan de natuurlijke
gefehiedenis der dieren in het al„ ecoeen. Het 2de , 3de
en Ode handelt over dc geleiachtige of ílraaldieren, over
de gelede en over de weekdieren. liet 5de over de gewervelde dieren in het algemeen ; in het bijzonder over
de visfchen en kruipende dieren. In het Ede wordt de
befchouwing tot de gewervelde dieren , die warmbloedig
zijn, uitgebreid. De vogels en de zoogdieren vinden
hier hunne plaats. Met den mensch wordt be{loten;
met den mensch , die in het ilelfel van L T N N ALU S
den gepasten foortsnaam homo fapiens , d. i. de ww(fze of
verfiandige mensch, heeft ontvangen. Mogt verwezenlijkt
worden , wat de Schrijver zegt bl. 26 , fprekende over de
afgietfeldiert_jes : „ Weldra zullen wij eerie gefchiedenis dier
kleine wezens bezitten, die de plaats der romans zal vervangen !" Met genoegen hoort men hier al aanitonds van eenen
Landgenoot , van LEEE U W EN HOE u, fpreken. De
Schrijver verzuimt niet , telkens , waar het te pas komt,
aan de verdienßen van Landgenooten welverdiende hulde
toe te brengen. (Zie onder anderen bl. 84 , 86 , 95 ,
107.) Zij waren en zijn over het geheel niet gering.
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Nooit te vergeefs biedt de natuur hare voortbrengfels
den beoefenaren der natuurkunde, ook in de overzeefche
bezittingen, aan. Maar,, hoe zullen wij den Schrijver
verder volgen op liet uitgeilrekte veld van befchouwing,
hetwelk voor ons ligt (bl. 37) , vooral wanneer wij
in bijzonderheden wilden aanwijzen , hoe hij op hetzelve
ons rondleidt ? Naar mate men op dat veld vordert ,
verlangt men van den Schrijver íl:eeds meer , dat hij niet
flechts de ruime, zich behendig uitbreidende kringen
aanwees , maar ons in eiken kring meer bepaald bezig
hield. Jammer , dat de Schrijver beknopt moest zijn
Eenige weinige vragen. Is het, bij de alggemeene befchouwing van liet zamenilel der dieren, wel juist gezegd , dat het bloed , al de deelen doorffroomende , van
een middelpunt ui gaat en dertiraarts terugkeert? (bl. 12.)
—Bi. 13. Is het aderlijk bloed in de laatfle takken ongeJe hi geworden, om de voeding der deelen of de af
fcheiding der vochten te bewerken ? — Met den Schrijver, b1. 48, de ontwikkelingsziekten gaarne aannemende,
drukt hij zich echter in die- noot niet te llerk uit ? Ge
moge de magt van den mensch zijn , om 'de natuur-ring
te wijzigen , kan hij zich echter niet van haar vervreemden? Of zoude eene ku.nflige , vooral onnatuurlijke opvoeding niet van den ongelukkigíien invloed zijn , om
den mensch van de natuur te vervreemden ? -- Zoude men
in zeer oude tijden van der bijen voortbrengfels niet meer
nut getrokken hebben , zonder ze daarom tot huisdieren
te maken? (bl. 55.)— Maakt de fpijsbuis bij het paard
geene uitzondering op den algemeenen regel omtrent de
plantenetende dieren , bl. 123 voorgefteld. — Als druk
wij op , bl. 190, cïrus voor urfus. —-fouteknd
Maar, gaan wij niet verder met deze aanmerkingen, welke wij den Schrijver met de meeste befcheidenheid in
overweging geven. Wij kunnen ons niet weêrhouden ,
eene enkele proeve van 's mans wijze van fchrijven mede
te deelen , om des te meer tot de lezing van het geheel
aan te moedigen. Wij kiezen dezelve uit bl. 164:
.

FJANDL.r tniwc.

559

„ De vogelen zaaijen niet , noch maaijen, noch verzamelen in de fchuren, en onze hemelfche Vader voedt nogtans
dezelve. Wie was het daarenboven, die dezen trek , om
verre reizen te ondernemen, in den vogel gelegd heeft? Aan.
geboren is hun die aandrift, en oude vogels behoeven hunnen
jongen niet eerst den weg aan te wijzen. Men ziet het aan
jong uit het nest genomene en opgekweekte vogels, die in
den tijd, dat het trekken bij hunne foort invalt, onrustig
worden en 's nachts in hunne gevangenis omíiadderen. De
Schepper zelf weefde dien trek in het aanzijn des vogels ,
even gelijk Hij vatbaarheid om Hein te erkennen , te vereeren en lief te hebben, in den aanleg des menfchen gelegd
heeft. Hoe befchamend zou het voor ons zijn, zoo wij dien
aanleg verftikten in onszelven, terwijl, gelijk die oude Godsman zeide, zelfs een ooijevaar aan den hemel zijne gezette
tijden weet, en eene tortelduif, en kraan, en zwaluw den
tijd harer aankomst I"

En, ten flotte, bi. 197:
„ Zullen wij het menfchelijke leven kort noemen? Om dit
regt te beoordeelen, behoeven wij de flerflijsten niet angftig
te doorzoeken, om enkele voorbeelden op te zamelen van
menfchen, die tot meer dan honderdjarigen ouderdom zijn
opgeklommen. Het beteekent weinig, dat het hart eenige
meerdere flagen geteld, de longen meermalen geademd hebben. Niets , hetwelk eindigt , is lang. Maar als wij de gefchiedenis raadplegen, dan zien wij nogtans met verbazing,
hoe veel er dikwerf in een korfiondig menfchenleven verrigt
is , al was het ook niet tot de helft gekomen van het gewone perk, hetwelk het bereiken kan. Het korte leven wordt
lang, als men het wèl befteedt; en daden, niet dagen zijn de
maatílaf van deszelfs waarde. Maar,, hoe goed het ook beiteed zij , het is flechts de voorbereiding tot een hooger aanzijn. De trek naar onflerfelijkheid ligt diep in het menfchelijk gemoed. Hoe groot is niet de aanleg, dien de goede
Schepper aan den mensch gegeven heeft! Tot iets groots,
iets heerlijks zijn wij verordend. Welke vermogens , welke
krachten 1 Het aardfche leven omvat die niet, de dood ver
niet. Menfchen van aarde en ftof, uw geest is-doftie
van Gods geslachte t Reizigers en vreemdelingen, gij hebt
een Vaderland ! "
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Met geheel ons hart wenfchen wij, dat door des Schrijvers arbeid onze jeugd den grondfiag moge leggen van
bare kennis , om die naderhand dienstbaar te nicken ten
nutte der tijdgenooten , tot roem des vaderlands , en tot
eere des Scheppers

i4lgemeene Gefchiedenis, door tu. F. B F. C RE R. XVIIde
tot XXfle ])eel. Te Haarlem , bij de Erven E. Bohn.
1834-1836. d z gr. 8vo. Te zamen 1616 bl. f 11 - 50.

Gaven wij vroeger niet heeds klimmend genoegen bij

herhaling verfla ; van den aanvang en de voortzetting van
het bovenilaande werk , thans verheugen wij ons , dat
wij den Vertaler zoo wel , als ons Publiek mogen gelukwenfchen met liet voltooijen van een' zoo belang
arbeid. Waarlijk , het is , bij het veelal on--rijken
beraden aanbrengen van de vruchten eener vreemde Letterkunde op onzen bodem , aangenaam , op te merken ,
dat liet de Uitgevers , gedurende een tijdsverloop van
tien jaren , niet aan de noodige aanmoediging heeft ontbroken , om een werk , gelijk het bier aangekondigde ,
gelukkig te voltooijen. Ilet geldt hier wel geen' oor
arbeid ; maar niemandi zal het Gemeenebest-fpronkelijc
der Letteren door bepaalde grenzen beperkt achten , of
willen beweren, dat de Bene natie van de andere te dezen
niet mag ontleenen wat haarzelve ontbreekt , wanneer liet
op de bevordering van nuttige kennis aankomt. Doch men
zou ook deze Algemeene Gefchiedenis , die zich onder
den befcheiden titel eener vertaling naar het oorfpronkelijke aankondigt, verkeerd beoordeelen, zoo men dezelve
voor niets meer befcliouwde ; de arbeid , daaraan te kos
gelegd , is van het hoogfile belang. De Doopsgezinde-te
Predikant A. D o zr E R , T Z. , te Leiden, dien wij , uit
het welgefchreven Voorberigt voor liet láatCte Deel als
den Vertaler leeren kennen , heeft getoond , voor de op
zich genomen taak volkomen berekend te zijn. Uitgerust
met grondige historiekennis , bedeeld met een juist en
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fchrander oordeel, en vertrouwd met den geest en de
behoeften van onze natie , heeft hij het geftelde door
de oorfpronkelijke Auteurs aan een' fcherpen toets onderworpen , ten gevolge waarvan hij hier veel van het
zijne er heeft bijgevoegd , elders veel , zoo niet geheel
weggelaten , dan toch gewijzigd, en alzoo het nuttig gebruik van dit boek voor zijne Landgenooten heeft
bevorderd. Deze bijvoegfelen , uitlatingen en veranderingen zijn door het geheele werk verfpreid ; doch zij
worden inzonderheid daar aangetroffen , waar het de
zaak van het Christendom , de lotgevallen en dierbaarfte
belangen van ons Vaderland geldt , en den ernstigen ,
godsdieniigen geest betreft , die alle Gefchiedenis moet
doordringen en heiligen , zal zij aan hare hooge beflemming beantwoorden , om te zijn de tolk en de dienaresfe
van een onzigtbaar Wereldbefluur. Het geheele fchoone
Iloofddluk over de ítichting en invoering van het Christendom in het Vde Deel is van de hand des Vertalers af
komflig ; hij heeft de Gefchiedenis tot de tweede Franfche Omwenteling gebragt , als den aanvang van een geheel nieuw tijdperk , daar het oorfpronkelijke werk met
liet flot van liet jaar 1828 eindigt , en vooral in de vier
laatfee Deelen aan de Nederlanden de plaats aangewezen , welke zij in eene Algemeene Gefchiedenis behooren
te beflaan. Wij fchromen niet te beweren , dat het werk
van BE C K E R , zoo als het in onze taal bellaat , boven het oorfpronkelijke zich voordeelig onderfcheidt ; en
het is te hopen, dat de arbeid van onzen Landgenoot
ter kennis zal komen van de tegenwoordige Uitgevers
in Duitschlancl , opdat zij bij den achttien druk , die zekerlijk binnen weinig tijds zal worden vereischt , van
denzelven ter verrijking en verbetering van het werk
zullen kunnen gebruik maken. De flijl beantwoordt ook
ten volle aan het verdienflelijke der bewerking ; dezelve
bezit eene hooge mate van duidelijkheid , levendigheid,
beknoptheid en fierlijkheid ; hij heeft eene echt Neder
kleur,, en men wordt minder herinnerd , dat-duitfche
men eene vertaling leest , dan men helaas ! weleens in
Nn
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oorfpronkelijke gefchriften fporen van een vreemd taaleigen opmerkt.
De vier laatile Deelen , die wij hier aankondigen, om
nagenoeg de laatfle halve eeuw, onder den titel-vaten
van „ Gefchiedenis van onzen tijd," en zijn gefchreven
door den Heer K. A. ME N Z E L. Deze arbeid heeft in
Duitschland de goedkeuring der meest beroemde Gefchiedkenners in eene zoo hooge mate weggedragen , dat
men denzelven als de kroon van het geheele werk befchouwt. De Uitgevers hebben hierom teregt befloten,
deze vier Deelen tevéns als een op zichzelf i'aand werk,
onder een' afzonderlijken titel , verkrijgbaar te (lellen.
Hetgeen de Vertaler, in het Voorberigt voor het laat(le
Deel , van het geheele werk betuigt , dat zeggen wij
met nadruk van deze vier laatfile Deelen : „ Het is
blijkbaar de vrucht van een naauwkeurig en oordeelkundig onderzoek der beste bronnen, maar deelt van dit
onderzoek enkel de refultaten mede, en doet zulks ,
met verftandig voorbijgaan van hei: minder belangrijke,
't welk flechts overlading zou voortbrengen , zoo volledig, in zulk eene geleidelijke orde , en met zoo veel
levendigheid van voordragt, tot ée jonglle tijden toe,
dat men er de voornaamile gebeu:rtenisfen in derzelver
aanleiding, gevolgen en onderling verband door leert
kennen, en dus in flaat gefield wordt, om er zelf wijs
na te denken , of van de werken , waarin-geriov
dit gefchiedt, met des te meer vrucht gebruik te maken."
Na dit in 't algemeen over den aard en de waarde
van dit werk te hebben aangemerkt , rekenen wij eene
eigenlijke beoordeeling overtollig ,, en vergenoegen ons,
den inhoud der Hoofditukken op te geven , die in deze
vier Deelen voorkomen , waardoor inen den rijkdom der
behandelde zaken eenigzins kan leeren kennen.
XVIIde Deel. I. Invloed van Pruisfien na den dood
van F RE D E R I K II, 1.786-17'96. II. De Franfche
Omwenteling tot D U M O U R I E R'S afval en vlugt, 1789
—1793. XVIllde Deel. III. De Franfche Omwenteling van D U M O U R I E R'S afval en vlugt tot de herove-
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ring van Taulon, 1793. IV. Het Schrikbewind en de
laatfle dagen der Conventie , 1793-1795. V. Krijgsbedrijven van den Slag bij Fleurus tot den Vrede van
Campo Formio , 1794--1797. VI. Het Directoire tot
de uitbarfling van den tweeden Coalitie-oorlog , 17951798. XIXde Deel. VII. IIet Directoire van het begin des tweeden Coalitie -oorlogs tot deszelfs val, 1799.
VIII. Het Confulaat , 1799-1804. IX. Het Franfche
Keizerrijk tot den Vrede te Ti/fit, 1804-1807. X. Het
Franfche Keizerrijk van den Vrede te Ti/fit tot den Oor
Spanjaarden tegen N A n o L E 0 N, 1807-1813.-logder
Deel.
XI. Het Franfche Keizerrijk van den OorXXIIe
log in Spanje tot deszelfs val , 1808-1815. XII. De
vijftienj arige Vrede, 1815-1830.
Mogt het voortreffelijk boek in veler handen komen !
Mogt het inzonderheid veel door het opkomend geílaclrt
gelezen worden, niet alleen om den geest met nuttige en
voor alle (tanden heilzame kennis te verrijken, maar ook
om het hart met edele godsdienflige gezindheden te ver
wogt alzoo de lezing en herlezing van het--vulen;
zelve een veelvermogend middel worden , om , bij de
duisterheden en verwarringen dezes levens , het oog te
rigten op den hoogen en wijzen Befluurder van den gang
onzes gefachts !
Reis door Zweden , in den jare 1830 , behelzende uitvoerige berigten wegens den tegenivoordigen (laat van
dat Koningrjk en deszelfs bewoners, benevens vele
bijzonderheden aangaande de regering van K A R E L
XIV (BE R N AD 0 T T E) , en de gebeurtenisfen , z j ..
ne troonsverheffing voorafgegaan. Naar het Fransch
van AL E X. D A U TM ON T. II Dee/en. Te Haarlem.,
bij de Wed. A. Loosjes , Pz, 1835. In gr. 8vo.
280 en 290 LI. f 6 - :
wij onder de belangrijke en der verD eze Reis meenen
Reizen te mogen rangfchikken , die zich

taling waardige
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door i'ijl zoo wel als door inhoud gunilig aanbevelen.
De Schrijver houdt hier den Lezer doorgaans niet op, met
hem tot vervelens toe te vertellen , (gelijk tuen zoo dikwijls hooren moet) hoe hij hier met eene fchuit, daar'
met een' wagen gekomen is , in hoe vele herbergen hij
korter of langer flail gehouden , wat hij hier , wat hij
daar gebruikt , hoe hij hier zeer lekker , daar zeer ellendig gegeten heeft , en dergelijke voorbijgaande kleinigheden meer, die men wel in een journaal voor zichzel
of in een' brief of reisverf: aal voor goede vrien--ven,
den , invlechten kan , maar die voor het Publiek , en tot
kennis van landen, volken en menichen, doorgaans weinig of liever geen blijvend belang hebben. De Schrijver
van deze Reis daarentegen levert meestal belangrijke bij
kennis van Ztiveden ., een van die Noorde -dragento
landen van Europa , die betrekkelijk minder bereisd-'lijke
zijn , en echter wel waardig zijn gekend te worden.
Jammer Hechts , dat deze Reiziger (gelijk hij zelf erkent)
zich te kort in Zweden kon ophouden , en de Ziveedrehe
taal niet veri'ond. In het algemeen is het altijd fchade ,
wanneer hij, die een land bereist, met deszelfs taal niet
bekend is ; en althans moest iemand , die een der befchaafde landen van Europa goed. wilde leeren kennen ,
geen reis derwaarts ondernemen , zonder zich deszeifs
taal wèl eigen gemaakt te hebben. Het is waar, liet
Fransch is aldaar doorgaans nog al het algemeene vehiculuna van mededeeling der gedachten ; maar in vele omflandigheden , en tot kennis van de eigenaardigheden des
lands en des volks , zal het toch dikwerf te kort fchieten ; en vandaar gedeeltelijk zoo vele gebrekkige berig_
ten , zoo vele fcheeve oordeelvellingen , die men in ver
Reizen maar al te dikwijls aantreft. — Ge--fcheidn
zegde onkunde der landstaal vinden wij bij dezen Reiziger des te meer jammer , omdat hij in eene Inleiding
zulke goede en juiste opmerkingen over het reizen en
de gelleldheid der reisberigten ir, het algemeen maakt,
dat men van hem iets bijzonder goeds verwachten mag,
Hierop laat hij daar ook , dat niet onbelangrijk is • vol-
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arst eer ie korte vermelding van de reistogten van
den Griek P v T ii L A S , die ook aan de Scandinavifche
kusten íchijnt geweest te zijn , en een zeer kort overzigt van de geschiedenis der Scandinaviërs of Noorman
en van Ztipeden in het bijzonder, tot aan de veer--ne,
tiende Eeuw , en daarna eene korte letterkundige gefchiedenis en beoordeeling van de voornaamfte Reizen
door Zweden , van A L F R r: D, Koning van Engeland,
in 890 , tot op c A It it, in 1804. Jammer , dat hij dit
niet verder vervolgd heeft niet eene dergelijke opgave
van de Engel/ehe, Duit/èhe , Ztiveerlfche en Franfche
Reisverhalen, die hij zelf erkent , dat daarna het licht
gezin hebben , en onder welke er belangrijke gevonden
worden.
Wegens perfoonlijke belangen reisde de Heer D A UM o N T naar flavre de Grace , en van daar ter zee over
Elfeneur naar Zw,veden, waardoor hij kortelijk liet een
en ander over Denemarken mededeelt. Van Heljingborg
doorreist hij de provincie Schonen, waarvan hij het wetenswaardige befchrijft, en over 4storp, J7ernamo, JonIsöping, langs het meer l7äder, en verder over Grenna,
Linköping en Norköping , te Stokholm komt. Hier
biedt hij (dit was het oogmerk zijner reis) den Koning
van Z'edcn zijne dienst aan , niet wien hij door vorige
krijgsdienst en familiebetrekking bekend was ; doch hij
flaagt in deze poging niet , daar Z. M. niet anders dan
inboorlingen niet posten begunftigen wil. Ren navol
voorbeeld inderdaad! — Bij deze gelegen -genswardi
hij verder niet veel lof over den perfoon en-heidfprkt
de verdienfien diens J onings , alsmede over de Koninklijke Familie. -- Hierop wordt een Hoofdfruk aan de
merkwaardigheden van Stokfiolen, en een volgend aan
die van Upfal en omltreken toegewijd; bij welk laatfte
eene uitweiding over de Scandinavifche Fabelleer en
Letterkusnde. -- Ike Reiziger , zelf geene gelegenheid
gehad hebbende , dan bij een enkel vlugtig uitftapje,
het landfchap Dalekarlië te bezoeken , deelt het meldenswaardigfte daarvan mede door belangrijke uittrekfels
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uit een Zweedsch werk van F 0 R S E L t. , Een jaar in
Zweden, ten jare I830 uitgekomen. -- In twee vol.
gende Hoofdílukk.en worden de Zeden en Gewoonten der
Zweden befchreven , en in een derde wordt een overzigt
van 's lands Bevolking gegeven. Over deszelfs Klimaat
en de aldaar heerfchende Ziekten wordt in een ander
Hoofdituk gehandeld, en in de twee daarop volgende
deszelfs Land- en Tuinbouw ' befchouwd ; waarna van
de twee laatíle Hoofdílukken des eerften Deels het eene
voor de Mijnen , en het andere voor de Manufacturen
van Zweden befternd is.
Op dergelijke welgeregelde
wijze wordt, in het tweede Deel., in vier Hoofdflukken
achtervolgens gehandeld over Zwedens Koophandel,
Scheepvaart, Land- en Zeeneg t , en alzoo ook, in
twee daarop volgende, eerst over de Luther/ehe Geestel jkheid en andere Kerk genootfchappen, en daarna over
den Zweedfchen Adel, belangrijk door eene korte befchouwing van eenige Zweedfche Adellijke geflachten ,
die kunnen gerekend worden tot de Gefchiedenis te behooren.
In een Hoofdfluk , onder den titel openbaar Onderwijs , wordt ook aan de Ztiveedfche Geleerden en wetenfchappe%ke Inrigtingen hulde gedaan , en
in een ander, getiteld Kunflen en Letterkunde, voornamelijk Zwedens Tooneel, Muzijk en Boekdrukkunst befchouwd. — 's Lands Befluur, R.egtspleging en Wetgeving, Rijksdagen en Grondwet, en flaatkundige Betrekkingen, maken den inhoud der drie volgende Hoofd
uit. --- Zeer belangrijk zijn de twee hieraan-fluken
grenzende Hoofdí} ukken , die de aanleidingen verhalen
tot de verhefng van het nieuwe Stamhuis , waarmede
men het -4anhangfel vergelijken kan , dat de Vertaler
achter dit werk gevoegd heeft , behelzende een verhaal
van diezelfde gebeurtenis , gefchreven door den voorma
Koning van Zweden , zich thans noemende Kolo--ligen
nel G U S T A F S 0 N ; uit welk een en ander,, dat in de
hoofdpunten overeenkomt, men opmaken mag, dat D A UM O N T liet zijne uit goede bronnen geput heeft. In
een volgend .Hoofdfluk , bij gelegenheid van een af
--
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fcheidsgehoor bij den Koning handelt de Schrijver nog
kortelijk over het be/luur van dien Forst en over de
Ilorßelájke Bezittingen. Zoo ook in het daarnevens
flaande , bij een bezoek van een' zijner vrienden op het
land, over eenige Zeden der Landprovinciën , Jagt en
Visfcherij; waarop, bij de afreize van Stokholm naar
Norköping, nog iets over de landitreek, die hij doortrekt, en eene aangename ontmoeting aldaar. Op dergelijke wijze worden in het laatfee Hoofdhuk ettelijke
merkwaardigheden van eenige te voren meest niet bezochte plaatfen kortelijk verhaald, tot dat de Schrijver
te flelfngborg aankomt en Zweden verlaat.
Uit het bovenftaande verflag ziet men , dat men hier
geen bonte aaneeníclbakeling van allerlei reisavonturen
aantreft , maar veel meer eerie ordelijke , vrij omflandige
en hier en daar met goede opmerkingen doorvlochtene
befchrijving van land en volk van Zwoeden , die daartegen rijkelijk opwegen kan, en aan deze Reis eene duurzamer waarde geeft. Wij zouden nu hierbij nog wel
eenig uittrekfel kunnen geven, om te toonen, dat zij
zich ook, wat den f'ijl betreft, over 't geheel met genoegen lezen laat; maar wij meenen genoeg gezegd te
hebben ter billijke waardering en aanprijzing dezes werks,
waaraan niemand zich beklagen zal zijn geld en tijd befleed te hebben.
,

,

Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid- Amerika, en, van
daar, naar de Sandwichs- en Philippijnfche Eilanden, China
enz. Door J. B 0E L EN, J 011. ZO o r, thans Kapitein Luitenant. Ilde Deel, Te Anzjlerdam , bij ten Brink en
de Vries. 1835. In gr. Svo. 445 Bi. f5 - 60.
Bij de aankondiging van het eerfee deel van dit werk hebben
wij met grooten lof hetzelve aangekondigd. Daar wij in ons
toen gegeven verflag reeds het een en ander hebben aangemerkt tot opwekking der belangfleling van onze landgenooten
in het verhaal van eene onderneming, welke de goedkeuring
moet wegdragen van een' ieder, die deel neemt in den bloei
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van onzen handel en den roem van onze landgenooten , zal
het genoegzaam zijn, dat wij thans ons bepalen tot de opgave
van den hoofdzakelijken inhoud van dit deel.
Aan het einde van het eer1'e deel verlieten wij onzen reiziger aan den mond der rivier van Guayaquil voor her eiland
Puna , geprest tot overbrenging van eenige honderden Columbiaanfche krijgslieden, wier gebrek aan krijgstucht het voor
den Scheepsbevelhebber zeer wenfchelijk maakte, fpoedig
van deze hem opgedrongene reisgenooten ontflagen te zijn.
Maar juist was er te Guayaquil eene nieuwe omwenteling
voorgevallen; daarom trachtten de gezagvoerders aldaar den
Kapitein eerst het ontfchepen der Columbianen moeijelijk te
maken, of hem te noodzaken om weder met dezelve te ver
Eindelijk echter gelukte de ontfcheping. Na eenig-trekn.
verblijf te Guayaquil, zakte het fchip de rivier van dien
naam weder af, en zeilde,, na nog eenigen tijd te Puna vertoefd te hebben, zuidwaarts langs de kust, eerst naar Payta
en vervolgens naar Callao, hetwelk als de haven van Lima
kan aangemerkt worden. Over deze hoofdflad van Peru wordt
een omliandig berigt gegeven. Na eene voorfpoedige vaart
bereikte het fchip T'alparaifo , en vertoefde daar achttien dagen , om de bij het eerfte bezoek van die haven aangevangene handelszaken af te doen. Met hetzelfde oogmerk zeilde
de Heer B 0E L EN terug naar Arica, waar men hem de eerfle
maal tot het overbrengen der Columbiaanfche krijgslieden geprest had. Hij ankerde vervolgens te flay, een te voren
onbeduidend dorpje, maar toen eerst federt eenige maanden
erkend, als puerto ahilitado, of haven, waarin vreemde fchepen
voor den handel met Peru mogen binnenloopen, en hetwelk
als zoodapig aan de meer landwaarts gelegene aanzienlijke
ftad di-egttipa tot haven dient. Hier zou het den Kapitein
bijna gegaan zijn, als vroeger te Montevideo. Door de fchuld
vau eenen pasfagier, die, buiten weten van den Scheepsbevelhebber, verbodene waren aan boord gebragt had, kwamen
fchip en lading in groot gevaar, om, zoo niet verbeurd verklaard, dan toch weder in een langdurig en kostbaar regtsgeding gewikkeld te worden. Toen nu de Kapitein zag, dat
het onmogelijk was , om in dezen nieuwen en nog ongeregelden Staat regt te verkrijgen, dewijl men, bij de fchaarfche
geldomflandigheden van het Gouvernement van dit district,
het Hollandfche fchip en deszelfs kostbare lading als een' wei komen buit befchouwde, wist hij aan deze moeijelijkheid
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geen beter einde te maken , dan door op het alleronverwachtst met zijn fchip uit de haven van Ilay de vlugt te nemen. De op het fchip geplaatfte Peruaanfche wacht werd,
willens of onwillens, overgegeven aan een Amerikaansclz vaar
reizigers maakten kracht van zeil, en geraakten-tuig.De
fpoedig van de kust. Hier eindigt dit deel, en in een volgend
zal de lezer vinden, werwaarts toen hunne beftemming was.
Ook dit deel behelst belangrijke beugten aangaande den na
weiland der plaatfen en menfchen,-turlijkenfadg
door den reiziger bezocht. Alwat voor den koopman en den
zeevaarder van belang is ten aanzien van vaarwaters , winden, ftroomen enz., is met naauwkeurigheid te boek gefteld.
Ook dit deel wordt , bij wijze van aanhangfel, befluten met
eene lijst, behelzende de approximative waarde van goederen, die het meeste gewild zijn op dat gedeelte van de kust
van Peru, waarvan Arica en hay de havens, of Tacna en
Arequipa de ftapelplaatfen zijn, benevens eene daarop, voor
een fchip, gebafeerde lading; nota der Chinefche zijden ftoffen, liet meeste gefchikt voor den handel aldaar, en der goederen voor de markten van Lima, Guayaquil en die van de
tusfchenbeiden gelegene havens, voor Columbia en Peru,
benevens het ftelfel van inkomende regten te Guayaquil, tijdens het verblijf van den Heer B 0 E LE N aldaar.
Verfcheidene gedeelten van het in dit deel voorkomende
brengen ons in verzoeking, om iets tot eene proeve van het
belangrijke en ónderhoudende van deszelfs inhoud af te fchrijven. Maar wij kunnen ons verflag niet genoeg daartoe uit_
breiden. Alleen willen wij hier nog iets melden, hetwelk
vooral onze opmerkzaamheid tot zich trok: „ De fchoone
purperroode verw, welke te,Guayaquil een belangrijk artikel
van handel uitmaakt, is , ontleend van het vocht van eene
foort van flak, Bulgado de Mar genaamd, die hare woning
heeft in een kegelachtig fchelpje of flakkehuisje." Hetgeen
dit bezigt belangrijk maakt, is de overeenkomst van deze
verwftof met het beroemde purper der oude Pheniciërs, van
hetwelk het bekend is, dat hetzelve bij toeval ontdekt werd.
De hond van eenen herder beet eenen fchelpvisch aan flukken; bet bloed, daaruit loopende, verwde hem den fnoet; de
fchoone roode kleur viel in het oog; zij werd tot het ver_
wen van ftoffen gebezigd, en ten fieraad voor de praalkleede_
ren der Vorften bewaard. i-Iet was ons tot nog toe onbekend, dat dergelijk purper thans nog in gebruik was. Des-

570

j. Bol!LEN,

Jon?.,

REIZE.

zelfs beflaan bevestigt het berigt, door de oude Schrijvers
aangaande het Phénicifche purper gegeven.
Het titelvignet van dit tweede deel fielt de iad Lima
voor, gezien van de reede van Callao; buitendien is hetzelve
verfierd door vier platen en eene kaart van een gedeelte der
westkust van Columbia en een gedeelte van de kust van
Peru, benevens de golf van Guayaquil.
Wij eindigen ons verflag met het getuigenis, dat, naar ons
gevoelen, dit tweede deel in aangenaam onderhoud en rijkdom van nuttige en belangrijke zaken het eerfle nog overtreft; zoodat wij wenfchen, dat de Schrijver door eene gun1}ige ontvangst van zijn verhaal bij cns lezend publiek aangemoedigd worde , om met ijver in her aangevangen voet
voort te gaan, en zijn werk in denzelfden trant te-fpor
voltooijen. Na het eindigen van dit verflag vernemen wij ,
dat het werk met een derde deel volledig zal zijn.

Epifoden uit het Leven van KAREL IT, Koning van Spanje.
Door den Baron DE L o s VA L LE S. Uit het oor/pronkelijke (*) vertaald. Te Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen. 1836. In gr. 8vo. XXIL! en 340 bl. f3- 60.
Wij hidden van dit werk, dat geheel een fluk van den dag

is, reeds eerder melding moeten maken ; doch ons verzuim
vinde daarin zijne verontfchuldiging , dat de gebeurtenisfen
der laatfle weken in Spanje, ons bij Let gereedmaken dezer
aankondiging als overvallende, ons telkens weder nieuwe berigten deden afwachten; maar ook dit wachten kunnen wij niet
volhouden , en , daar de treurige burgeroorlog in het in zijne
eigene ingewanden wroetende Spanje nog lang duren kan ,
mogen noch kunnen wij daarnaar met ons verflag langer
toeven.
De Schrijver dan van dit werk, Brigadier der Infanterie,
en Elide de Camp van Don C A R L o s., vervoegde zich , op
zijne doorreize naar Engeland, in perfoon bij de Uitgevers,
ten einde de verfpreiding van zijn werk aan te bevelen. De
door hen voorgeflagene vertaling verfcheen op verlangen van
(*) Niet Spaansch, gelijk men misfchien zou denken ,
maar Fransch. Trouwens, de Schrijver is ook een Franschman , en heet eigenlijk: nz. L. XAVIER A U c u u T. Ree.
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den Baron zelven in het licht. Zijne hooge ingenomenheid
met den Pretendent des Spaanfchen troons blijkt op elke
bladzijde, en van de zijde eener volkomene onpartijdigheid
zouden wij dit g'efchrift minder durven aanbevelen. De warmte voor Don CA R L o S gaat wel eens verzeld van bitterheid
tegen de Christino's; echter is het boek in eenen befchaafden
íäj1, met blijkbare kennis van zaken, en niet zonder vele
kracht van overtuiging gefchreven. Wij hebben het met
klimmend genoegen gelezen. De hoofdperfoon fpeelt eene
der gewigtigfte rollen op het flaatkundig tooneel van het hedendaagsch Europa; de bijzonderheden van zijne overhaaste
reis uit Engeland, door het hart van Frankrijk, naar Spanje
waren tot nog toe minder bekend; elke bijdrage tot de kennis van Spanjes toefland kan niet anders dan welkom wezen,
en de ganfche zaak eens van haren oorfprong, den laatlfen
levenstijd van F E R D INA ND VII , uit den mond van eenen
der voornaamite Carlisten te hooren , moet aan verre de
meeste lezers des te aangenamer zijn , vermits de meeste der
door de dagbladen bekend gewordene berigten van de andere
zijde gekomen zijn. Aan de bevoegdheid van den opfleller
valt niet te twijfelen, en de als Bijlagen medegedeelde flaatsflukken zijn niet alleen hoogstbelangrijk, maar ten deele almede aan het publiek niet — althans in hun geheel -- bekend.
Den geheelen inhoud kunnen wij niet opgeven, maar bepalen ons bij hetgeen D E L O S V A L LE S zegt van den oor
zaak , waarover wij daarom dan ook iets uitvoe--fprongde
riger zijn kunnen.
Mag men den Schrijver gelooven , dan ligt de grond der
rampen, die ten gevolge der veranderde erfopvolging Spanje
teisteren, in naijver en vijandfchap der Napelfche en Portugefche Prinfesfen aan het Hof van Madrid. De eerflen —
wij recenferen niet, maar refereren alleen — behoorden tot
de partij der omwentelingsgezinden, welke Don CARLOS ,
den vriend der Geestelijkheid en van het abfolutisme, het
kostte wat het wilde , van den troon wilde verwijderen.
Daartoe moest het vierde huwelijk van F ER DIN A N D VII
met MARIA CHRISTINA van Napels flrekken. De Sah/ehe
wet moest verder afgefchaft worden. In 1713 was door Koning P H I L I P S V, ten gevolge eener wet, door de alge
Cortes des rijks , tot de regeling der erfopvolging hij -men .
eengekomen , bekrachtigd , vastgefleld : „ dat de Prinfen ,
,, afflammelingen van PHI L I u n v s V, in welken graad het
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„ ook zijn inogt, den troon zonden beklimmen, zelfs vóor
„ de dochters des regerenden KoningsY Zoodra de zwa r
gerheid der Koningin bekend werd , bewoog de reyolutionnire partij den Koning , de Expedier e der Cortes van 1789
weder in zwang te brengen. „ Het was op verlangen van
K A REL IV , dat de Cozies, in 1789 bijeengeroepen , om
over eenige financieele wetten te hemmen, tegen het
„ einde der maand September eene petitie inleverden , om de
affchahing der Solifhe wet te vragen. De afgevaardigden
„ der Provinciën, welke in dit opzigt geene lastgeving hadden,
bepaalden zich, volgens gewoonte, tot de voorbehouding
om het voorhiel aan hu nn e Committenten mede te deelen;
maar het is algemeen bekend, dat deze mededeeling geen
,, plaats had. Koning F E R v i N A ND noch de Cortes kon den, in geval Koningin n7 A RIA CHRI s T I N A van eene
dochter beviel , den Infant Dora CA R L 0 s van zijn regt
„ berooven: want het eenmaal verkregen regt duurt zoolang
als de zaak, waarop het zich uitoefent, en geene wette
kan het dengenen benemen , die er mede be--„lijkemagt
„ kleed is, tenzij hij zich hetzelve door zijn gedrag onwaardig gemaakt he'3be. Al hadden derhalve de in 1789 wet„ Liglijk zamengeroepen Cortes toegeflemd , om van de vast„ geflelde troonsopvoiging af te wijken , clan zoude die af„ wijking nog geene inbreuk hebben kunnen maken op de
„ regten der Printen , welke vroeger geboren waren , want
geene wet kan ooit eene terugwerkende kracht hebben.
„ De Infant Don C A R 1.0 s was in 1788 geboren, en de
„ (bites van 1789 konden hein in geen geval van zijn regt
berooven , dat hij , na den dood van zijn' oudfien broeder,,
Koning FERDINAND, zonder mannelijke erfgenamen na
te laten , op den troon had. De Liberalen lieten zich
„ echter door de redenen van zedelijkheid en regtvaardigheid
geenszins terughouden." Bladz. 5, 6.
De Expediente werd den 29 Maart 1830 te Madrid uitgevaardigd. „ De Infant Don CARL os protesteerde destijds
niet, want hij wilde het onbetwistbaar regt , dat de Sah,, fc?ie wet, welke federt 1713 in Spanje behond, hem op
de kroon gaf, ingeval de Koning, zijn broeder, zonder
mannelijke erven kwam te overlijden, door zulk eene daad
„ niet in twijfel Hellen ; maar, hij hield zich voor , dat regt
te laten gelden , wanneer de tijd daar snoet zijn , dat de
„
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„ nieuwe wet ten uitvoer konde gelegd worden." Bladz. 11.
Naar onze meening (om dit in het voorbijgaan te zeggen)
had Don C A R L 0 S met zulk een protest moeten beginnen.
Men bewoog F ER D I N AND, na zijne aanvankelijke herl1el..
ling , in 1832, met Don C AR L o s te doen onderhandelen.
Vergeefs. Deze wilde noch bewiligen in den voorflag, om
Raad der Koningin, gedurende 's Konings ziekte, te worden , noch liet plan goedkeuren , om gezamenlijk met de Ko
deel te nemen aan het iloofdbefluur,, en zijnen zoon-nig
met de Infante t $ AB F L LA te doen huwen. IIet laattle
hadde misfchien veel bloed en onrust voorgekomen. De
Koning vroeg den Graaf van dlcudia, die met deze zending
bij Don CAR L os belast was geweest, wat nu te doen ?
Deze flelde de herhelling der Sa lifche wet voor. FE RD
NAND
D bewilligde, en fc'nreef: „ Daar ik wensch, aan mijn
volk een nieuw bewijs te geven der liefde, welke ik het
toedraag, heb ik noodig geacht, af te zien van de tweede
wet, titel 15, tweede partida, betreffende de erfopvolging
„ van den troon, en van alle claujulen van mijn testament,
welke firijdig mogten zijn niet dit mijn laatfle befluit. Ik
beveel, dat dit mijn decreet, tot na mijnen dood, op het
„ Ministerie van Justitie zal nedergelegd worden. Gijlieden
„ houdt het voor gezegd, en waakt over de uitvoering."
„ Ik , de Koning.
De Infante L out s A C HA r L o T T A bewerkte andermaal
eene herroeping. Aan kuiperijen ontbrak het niet. Maar de
Koning was ook toen een liervend mensch , „ zonder kracht
„ of wil: hij miste het gebruik zijner verflandelijke vermo„ gens geheel, en werd blindelings door zijne vrouw en
„ fchoonzuster befl:uurd: hij gaf zijne toeflemming geheel
„ werktuigelijk tot alles , wat men van hem vorderde , in de
„ hoop van hierdoor eenige rust te zullen kunnen genieten."
Men dichtte de oproerige bewegingen, die in onderfcheidene
gedeelten van het Koningrijk plaats hadden , aan Don CA RL o s toe. Deze week naar Portugal.
Maar wij kunnen op dezen voet niet voortgaan. Het werk
loopt tot den dood van zUMALACARREGuv, wiens facfimile en portret, benevens de afbeelding van Don CARLO S
en den Schrijver, het boek vertiert. Dertig Bijlagen, meest,
gelijk wij zeiden, ílaatsflukken, besluiten hetzelve. Zonder
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ons -- wat hier ook niet te pas komt -- uit te laten over
onze ßaatkundige gevoelens ten aanzien derSpaanfchezaken,
bevelen wij de lezing van dit onderhoudend gefchreven, goed
vertaald en fraai uitgevoerd gefchrift aan allen, die van den
oorfprong en de eerfle gefchiedenis des Spaanfchen burgeroor logs kennis verlangen. Dat de rampen van dat rijk fpoedig
een einde nemen, is de wensch van Ree. en zeker van elk,
die het bloed betreurt, dat daar vergoten wordt, om ilaatkundige ílelfels , die reeds te lang Europa beroeren. Van
Spanje was waar het Spaanfche fpreekwoord :
ei Rey rnuerto ,
Reyno rebuelto.
Door HUYGENS vertaald:
De JConingh dood,
liet rijk in nood.
Ach 1 die rampzalige burgertwisten ! Wat hebben zij ook ons
Vaderland al leeds gebrouwen 1 De God des vredes geve
aan het fel geteisterd Spanje vrede, en eene goede, menfchelijke , zachte regering, zij moge dan van CARLOS of van
CHRISTINA uitgaan!

Tijdfchrift voor Munt- en Penningkunde, uitgegeven door
P. o. VAN DER CH IJS. VIlde Stuk. Te Leiden , bij J.
C. Cijfveer. 1836. In gr. 8vo. 589-732 Bi. f 2: 10.
Dit Pluk is van het belangrijke tijdfchrift des Heeren VA N
DER CH U S geenszins een der minflen. Behalve het vervolg
der Verhandeling van ECK H E L over de oude munten, en
wel bepaaldelijk over die der Romeinfche Keizers van A N T ONINUS PLUS tot CARACALLA, waarin tevens eenekorte
karakterfchets dier Vorílen voorkomt, en het ontwerp tot
eene beredeneerde naamlijst der Nederland/die munten en
penningen uit van MIE R Is, VAN L O o N, enz. door G. V A N
ORDEN, is dit fluk wezenlijk verfierd door eene Voorlezing
van onzen beroemden Hoogleeraar HERING A, over de Godsdienfligheld der Nederlanders, bij de grondvesting van hun
Gemeenebest , blijkbaar uit hunne Gedenkpenningen. Uitmun-
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tend heeft de Hoogeerw. Schrijver daarin het karakter onzer
Natie ontwikkeld uit den geest , die in hare gedenkpenningen
gedurende den Spaanfchen oorlog doorfiraalt. Het is ver.
trouwen op God , erkentenis van de menigvuldige blijken van
redding en hulp, die Hij haar, ook in de hagchelijkile oogen
zoo menigmaal deed ondervinden , hoop op redding-bliken,
in nieuwe gevaren , en bede om hulp , wanneer alles verloren
fcheen. Dit kinderlijke, hartelijke toevlugtnemen tot Hem,
wiens hand de Republiek zoo blijkbaar geflicht en tegen eenen
overmagtigen vijand befchermd had , wordt in een aantal voorbeelden van geflagene gedenkpenningen en noodmunten aangetoond. Het verwondert ons Hechts , dat de Hoogleeraar
geen enkel voorbeeld uit den bangen tijd tusfchen 1672 en
1674 heeft aangehaald. Hooren wij zijn voortreffelijk hot:
Onze Vaderen, getrouw aan deze grondbeginfelen, zijn
henengegaan , zoo wij hopen , naar eene betere Maatfchappij.
Zij , hunne kinderen , hunne kindskinderen , in meer dan
„ één geflacht, beftaan niet meer. Het land onzer woning is
„ hier uitgebreid, dáár ingekort. Hunne (lichtingen zijn door
„ andere vervangen. De ftaatsvorm ligt verbroken , welken
zij verkozen, en eene nieuwe is, na vele lotwisfelingen , in
deszelfs plaats gefteld. De betrekkingen op naburige Staten zijn veranderd. Maar G OD is dezelfde. De Waarheid
„ is onveranderlijk. De Godsdienst is een onwrikbaar fteun„ fel van eiken Staat. De Deugd houdt eeuwig hare waardij.
„ Het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid. En wij, wat
„ dan ook, in vrede of oorlog, de wil des Allerhoogften over
ons zij , zullen, bij getrouwheid aan de Godsdienftigheid
„ onzer Voorvaderen, ondervinden, dat zij de belofte van het
„ tegenwoordige en van het toekomende leven heeft." Daarop volgen Gefchied- en penningkundige aanmerkingen, naar
aanleiding van eenige hier te lande gevondene munten , door
S. H. VAN DER NO 0 R DA A, te Dordrecht. Hier vinden
wij alléén eene wat uitvoerige befchrijving van een gouden
muntje, in 1826 nabij Arkel gevonden, zijnde het borstbeeld
van eenen Franki/chen Koning uit den eeroen Elam, en het
omfchrift Mafilia civitas (Marfeille). Hierover wordt zeer
veel gezegd; zoo als , hoe de Franki fche Koningen aan het
muntregt kwamen , hoe er te Marfeille, in plaats der gewone
muntplaats Arles, geld kon geslagen worden enz., hetgeen
wij hier moeten voorbijgaan. Wij hebben daarin eene fchran.
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dere opmerking gevonden, dat namelijk de denarien der Rom
meinen, die bij de Franken faigae genoemd werden , mis
denarïi ferrati, de op den rand als eene zaag uit -fchiend
denariën der Ronaeinfche Republiek zijn, welke,-getand
volgens T A C 1 TU s , bij de oude Germanen zeer gewild waren. Dit Taiga is dan flechts eene Oud-Duitrche vertaling van
het Latijnfche ferratus of ferra (gezaagd, zaag). Eene tweede opmerking is , dat federt VAL EN T I n 1 A A N het goud en
zilver ongemunt in de Keizerlijke fchatkist bewaard is ;
iets, hetwelk door de Frankifche Koningen en bijzondere perfonen tot in de veertiende Eeuw werd nagevolgd : men muntte
flechts het noodige geld tot den dagelijkfchen omzet, en woo,
de grootere fommen toe in ongemunt goud, zilver en koper,
Een zilveren folidus (jó1) had 12 denariën of penningen. Wij
vinden vervolgens iets over ALBn E R T Duit ER en zijne ge
M A R I A van Engeland en E R A s M Us,-denkpigva
door G. VAN ORDEN, en over de gewaande noodmunt van
Groningen in 1591, die dezelfde Schrijver voor een prefentieloodje houdt; een levensberigt,van VAN DE It K ELLEN, en
verfchillende berigten, onder anderen van het vinden van
eenen pot met 2740 zilveren munten in Oosepruisfen , uit de
;tijden der Grootmeesters, van 1251 tot 1422; het plan eener
Gefchiedenis van Frankrijk in brons, opklimmende van I AR E T. X tot P II A It A as o N B ; gedenkpenningen op het Geneef fche Hervormingsfeest en op c A L V ij N, en eene regtmatige
befpotting der nieuwe .Belgifche muntflempels , die den leeuw
omgekeerd (en dus op sie vlagt) voorílellen, die onze zin
Fendragt spaakt IlIagt, geftolen en hechts vertaald-fpreuk,
hebben, en die, daar zij toch de pijlen weglaten, zoodat de
geheele zinfpreuk geen' zin heeft, die fpreuk aldus moesten
veranderen: de omgekeerde Leeuw maakt de Plagt uit; voorts
het befluit der Belgen om de centen in centimes te herfinelten. De Redacteur heeft blijkbaar vele moeite ook aan dit Stuk
befleed. Wij hopen, dat een geëvenredigd debiet hem daarvoor zal fchadeloos stellen„
,

De Spraakkunst der Spraakkunflen , of algemeen Leerflelfel
voor de grondige en volledige kennis der Europe/eke Talen.
(Ijle Deel: Franfche Taal.) Door G. J. D E tt K E R, voor
Taalonderwijzer te Parijs. Te zimJlerdani , bij de-malig
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Erven Wed. F. G. Onder de Linden. 1836. (Gedrukt voor
rekening van den Schrjver.) In gr. 8vo. XIX, 516 en
37 bl. f5 50.
De Spraakkunst der SpraakkusiJlen ! In welken zin moet
dit verflaan worden? in een' Westerfchen, of in een' Oosterfchen zin? In een' Westerfchen zin zou het, hoewel de
fpreekwijze minder gewoon is, kunnen beteekenen eene Spraakkunst, welke een verflag geeft van alle Spraakkunften, en
dus zoo veel als eene gefchiedenis van alle fpraakkunftige
methoden; maar deze wordt in dit boek niet gevonden: of
wel eene aanwijzing van die algemeene fpraakkundige grond_
beginfelen, welke op alle , ten min!le op de meest bekende
en befchaafde talen toepasfelijk zijn , en waar de bijzon
aan elke taal op haarzeive eigen zijn , als wijzi--der,i
gingen bijkomen ; en dit zou men, naar de uitlegging , die
er op den titel aan gegeven wordt, wel kunnen denken de
meening te zijn , algemeen Leerffelfel voor de grondige en
volledige kennis der Europefche Talen; doch ook een zoodanig
wordt in dit boek niet gevonden. Misfchien moet het dan
in eenen Oosterfchen zin genomen worden , gelijk b. v. ijdel
ijdelheden, dat is , naar een Orientalismus , die te--heidr
gen ons taaleigen behouden is , de grootfie ijdelheid ; dus ook
Spraakkunst der Spraakkunflen , de allergrootfle of allervoortrefelijkfle Spraakkunst. Misfchien meent men, dat het ongerijmd is te denken , dat een Schrijver zulk eenen titel in
dezen zin aan zijn werk zou geven : maar waarom niet?
Wanneer men niet alleen zeggen kan, „ qu'en Hollande il
„ n'existe point de Grammaire Franfaife théorique et prati„ que teile qu'il convient pour étudier cette langue avec fuc„ cès" (4vant-propos , p. V) ; maar ook, in gevoel van eigene waarde , deze taal kan voeren (bl. XVI) : „ Ik durf
,, mij vleijen met het denkbeeld althans , dat ik de vóór mij
vervaardigde leerboeken heb overtroffen , en van daar uit„ gaande heb ik niet gefchroomd aan het hoofd van mijn
„ werk te plaatfen: Spraakkunst der Spraakkunflen ," — waarom zou men zich dan van zulken titel niet bedienen? en
wat zou den Lezer verhinderen , denzelven in den Ooster
zin te nemen, en hierbij te vergelijken ijdelheid der-fchen
ijdelheden ?
Over gemelde hoorrede kan Ree. zich hier niet breed
0o
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uitlaten, waarin hij voor het overige hier en daar goede opmerkingen gevonden heeft, zoo als b. v. bl. XIV, waar de
Schrijver „ de wijze van door middel van fout -opflellen te
onderwijzen" verwerpt. Volkomen is Rec. het hiermede
eens, en meent er te mogen bijvoegen, dat, wat men hier
aan de wetenfehappelijke zijde meent te winnen, ge--dor
vaar doet loopen van verlies aan de zedelijke, la zelfs aan
de verf andelijke zijde; gevaar namelijk van de jonge lieden
tot fcherp turende beoord.eelaars van eens anders gebreken ,
tot wijsneuzige betweters en ongeroepene criticasters te maken : zij hebben waarlijk eigene fouten en gebreken genoeg,
waarop men hen , niet op den trotfchen toon van pedante
fchoolvosferij , maar met verfrand , nederigheid en zachtmoe
opmerkzaam te :maken heeft, zoodat zij de fouten-dighe,
niet bij anderen behoeven te gaan zoeken. — Minder vol
Ree. het met den Schrijver eens , wanneer hij bl.-komenis
XI „de redenen" opgeeft, „ die hem bewogen hebben, om
in dit werk de regelen voor de uitfpraak achterwege te
laten:" Ree. gelooft wel , dat zij gebrekkig en zonder de
levende fleur niet voldoende zijn ; maar oordeelt nogtans ,
dat er zoodanige kunnen gegeven worden , die even min geheel onnut zijn als die, welke in deze Spraakkunst zelve,
bi. 393 e. v. , over de uitfpraak der letters gegeven worden. — De woorden vervolkoring voor volmaking, t. a. p.
en elders , en aanzigt voor aanzien of voor•konmen , fchijnen
Germanismen te zijn: het eerfle zou eigenlijk vervolkomening
(Hoogd. vervolkomming) moeten zijn; maar de analogie onzer taal fchijnt zulk eene afleiding en zamentlelling niet toe
te laten.
Wat nu den inhoud dezes boeks aangaat, het bevat eerfielijk, bi. 1-186, Opftellen ter vertaling, en wel eerst uit
het Hollandsch in het Fransch , waarin de méthode interlinéaire gevolgd is, met gedurige verwijzingen door letters
en nommers op de regels, die in een later gedeelte des
boeks te vinden zijn ; hetwelk Ree. zeer vermoeijend voorko t, en gefchikt om de leerlingen in de war te brengen,
die daarenboven nog geen kennis hebben van verecheidene
dingen, die in de Spraakkunst zelve eerst moeten aangeleerd
worden, en dus de bedoeling dier Opftellen niet verflaan. —
Waarom niet liever elke, of nog beter eenige bij elkander
behoorende grammaticale regels eerst duidelijk voorgefteld
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en dan door daartoe betrekkelijke vertalingsopftellen opgehelderd o en de nog onbekende woorden en fpreekwijzen met
namaners er onder gezet? -- I-Iierop volgen Exercices pour
tradzire du Franfais cn Ilollandais, waarin bovengemelde
wétháde niet gebruikt, maar achteraan (wederom vrij lastig)
eene vertaling van de inoeijelijkfle uitdrukkingen, en eene
alphabetifche lijst van de moeijelijkile woorden, die in de
Exercices voorkomen, gegeven wordt. Omgekeerd volgen
desgelijks Oefeningen o:n an liet Hollandsch in het Fransch
-

te vertalen , of toepasfing van het oplosfende en tusfchenregelige ßelfel: waar echter deze laat1 e is, blijkt niet, daar er
alleen bij verfcheidene woorden en fpreekwijzen nommers
ítaan, waarvoor men de Franfche woorden een dertig blad
-zijdenlatr
vinden kan.
Het tweede voorname deel dezes werks is eene meer of
min letterlijke vertaling der Grammsire van N o ë L en c H A PS A L, met eenige bijvoegfelen tot gemakkelijker beoefening.
In eene breede beoordeeling van een reeds bekend werk wil
Rec. zich nu niet inlaten : Hechts enkele aanmerkingen,. die
hem onder het doorloopen van deze vertaling voorkwamen. —
De rededeelen worden hier nog als van ouds ten getale van
tien opgenoemd , zonder op de latere eenvoudigere onder
hoofd- en onderfoorten te letten, waarvan de-fcheidngr
eerfle zeer goed tot drie te brengen zijn, Naamwoord, Izer•kvoord en Bij oord.
Deze Spraakkunst onderfcheidt zich
hierdoor, dat zij na de eigenlijk gezegde granimaticalebehandeling van elk rededeel de fyntacticale laat volgen : deze manier heeft haar voor en tegen ; haar voor, omdat dus telkens
voet bij fluk gezet, en het practifche gebruik , als 't ware , der
Spraakkunst , ook door voorbeelden, die hier doorgaans goed
en nuttig gekozen zijn , aangewezen wordt ; har tegen , om dat er gedurig rededeelen en conffiructiën van en met dez ave
te pas komen, die de leerling nog niet kent: een goed indeling onderrigt kan hier intusfchen veel helpen. --- De duistere namen van de tijden der werkwoorden zijn hier als van
ouds behouden, en de bepalingen niet gelukkiger: wat onderfcheid is er b. v. tusfehen le pasfé dd19ni en indéfini of,
gelijk het in het Nederduitsch omfchreven wordt, tusfchen
en „ eenen tijd, die geeenen tijd , die geheel voort is
heel verfreken is" ? -- Zou het ook niet beter geweest
zijn, de vervoeging der werkwoorden met de onbepaalde
Oo 2
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wijze te beginnen , waarin toch in alle talen de eenvoudigie
form te vinden is , en daarop de deelwoorden te laten vol
waarvan het verledene althans in de verdere vervoeging-gen,
te pas komt ? — De lijst van zoogenar mde onregelmatige
werkwoorden had veel bekort kunnen worden , door alleen
de eenvoudige te plaatyen, waarnaar de zamengeffelde zich
doorgaans fchikken , en waarbij enkele uitzonderingen ligt aan
te wijzen zijn; zoo als ook door het clasfificeren van de aan
elkander gelijkvormige. — Te regt merkt de Schrijver aan,
bl. 290 e. v., dat de onzijdige, wederkeerige en onperfoonlijke werkwoorden geen eigene vervoeging hebben : de voorbeelden daarvan hadden dus ktbnnen weggelaten worden, even
als vroeger had kunnen gefchieden bij de werkwoorden, vragenderwijze vervoegd: de hier gegevene goede regels zouden
voldoende geweest zijn. — Zonderling is de orde van behano
deling van het llde Hoofddeel af, dat getiteld is: Over de
figuren van woordvoeging, en handelt over de ellipfis, pleonasmus, fyllepfis en inverfio, en over de rege (regte en omgekeerde woordvoeging. Hierop volgt het I2de , over de fpelling , vreemd genoeg ingeworpen tusfchen het vorige en het
13de, dat ten opfchrift heeft fpraakkunftige analyfts, en handelt over het klasferen der woorden , en de dienst der ivoorden
in eene rede ; verder wederom over de woordvoeging, over de
inverfio , ellipfis en pleonasnmus , en eindelijk over de Gallicismen. Hierna leest men met groote letters TWEEDE GEDEELTE:
dit fchijnt eigenlijk het begin der fyntaxis te wezen, waarvan
latere artikels reeds vroeger voorgekomen zijn ; daarin dus nu
al weder over de woordvoeging, redekunflige of logifcFre analyfss. Hierop krijgt men in het 14de Hoofddeel b jzondere
opmerkingen , los op zichzelve ftaande , in alphabetifche orde,
over allerlei Franfche fpreekwijzen. Verder, Hoofddeel 15,
over het plaatfen der leesteekens ; 16 , over de uitfpraak era
het lezen, en eindelijk, 17, gebrekkige fpreekwijzen, mede
alphabetisch. Is dit nu de lucidus ordo, dit niet alleen in
redevoeringen, maar ook vooral in leerboeken een groot ver
Wie ziet ook niet, hoe de Schrijver hier in her--eischt?
halingen vallen moest , die te vermijden waren geweest, indien
het bij elkander behoorende in geregelde orde ware zamen gevoegd ? — Had er bij het artikel Gallicisme , bl. 363 , 4 ,
niet nog wel opgemerkt mogen worden , dat men Gallicisme
ook in een' bijzonderen zin noemt eene fpreekwijze, uit het
:
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Fransch in eene andere taal tegen dezer taaleigen overgenomen, en zoo ook Belgicisme eene fpreekwijze, uit het Nederlandsch in eene ardere taal ten onregte overgebragt? welk
een en ander voor de Nederlandfche jeugd, voor welke de
Heer DE I{ 1 ER de Spraal. kunst der genoemde Franfche Hee
heeft willen inrigten , tot het zuiver fpreken en fchrijven-ren
van hare eigene en andere talen gansch niet overtollig Is op
te merken.
Op deze Spraakkunst van tv o ë L en c H A P S A r, , met derzelver Register, volgt eene Woordenlijst, of Verzameling
van woorden , welke het meest in het gefprek voorkomen, die,
naar Rees, oordeel, het gebrek heeft van zoo menige andere
oude en nieuwe Woordenlijsten, namelijk dat zij doorgaans
veel te veel geven, eene menigte van woorden, die waarlijk
niet het meest in het gefprek voorkomen , althans waaraan de
jonge lieden op dien leeftijd, waarop zij gewoonlijk het
Fransch leeren , nog niets hebben , en waarvan het zelfs niet
nuttig zou zijn hun verdere uitlegging te geven. Waartoe
toch b. v. zeer vele van die woorden over de Godsdienst, en
wat daarop betrekking heeft, bi. 438, 9, waarvan zij verre
de meeste dan nog zeer wei misfen kunnen? En in welke
zonderlinge orde fiaan fommige nevens elkander geplaatst!
b. v. le ma/in esprit, un fpectre, un Quaker, un Menno
1/ Men vindt-nite,oAabrpsIHenutc,oPai
daar ook le Maliométis;ne en !'Islamisme van elkander onder
eer ße overgezet door de leer van Mahomet ,-fcheidn,t
het laatfle door de Turk/eke Godsdienst. Immers beide woorden zijn van gelijke beteeke-nis , hoewel van verfchillende
afleiding, het eene van den ftichter MAaoMET (MonAMM E D) , het andere van het Arabifche woord Islam , d. 1. de
zaligmakende leer; en de benaming Turkfche Godsdienst is niet
juist , daar het Islamismus niet uitfluitend aan de Turken
maar ook aan andere volken van het Oosten eigen is.
Hierop volgt eene menigte Gefprekken in het Fransch en
Hollandsch , bij fommige niet verwijzing op de regels der
Spraakkunst, benevens eenige weinige voorbeelden van Wise
felbrieven, en eenige eigenaardige Fran/eke fpreekwijzen.
Als een Aanhangfel geeft de Schrijver nog de Geoachten
der Franfche zelffiandige Naamwoorden, voorgefleld in zes
Fabelen, zijnde een befchikt en volledig ontwerp, om de geflachten van 15500 Fran/else Naamwoorden in korten tijd te
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leeren , waarvan bij verder de uitlegging geeft, en un Progrena;ne de Questions op de bovenftaande G ammaire, ten
dieníle der Onderwijzers. :De vi ding van het eerde is niet
onaardig: evenwel meent Ree. , dit cane goede clasfificering
der uitgangen geregelder, minder omllagtig, en hierdoor beter zou zijn.
Men ziet dus , dat in dit boekdeel eene overgroote menigte
van zaken vervat is. Dat verfchei^lene van dezelve goed be-•
handeld zijn , wil Ree, gaarne toeflemmen ; maar tevens kart
bij , behalve het hier en daar aangemerkte , niet ontveinzen
lat er eene groote omflagtigheid en overladenheid in hetzelve heerscht, en die meerdere eenvoudigheid, waartoe hij
meent, dat de Spraakkunflen van verfchillende talen nog kun..
nen en moeten teruggebragt worden, ook hier gemist wordt.
In de nommers der artikels van de beide hoofdgedeelten der
Spraakkunst, gewoonlijk I'J'oordgrending en Woordvoeging ge.
noemd, heerscht eene zonderling door elkander loopende orde ,,
die te vreezen is , dat de leerling riet gemakkelijk zal kunnen
vinden en volgen. -- Na al het gezegde, zij dus liet oordeel
aan onzen Lezer verbleven, of hij den titel Spraakkunst der
Spraakkunflen in eenen Westerfchen of in eenen Oosterfehen
zin op dit werk hebbe toe te pasfen.

1. Specimen Paedagogico-philofophicum inaugurale , conti -•
neus brevislimutn confpectum Paedagogices , quod etc. publicae disputatione offert MIcIIAëL JACOBI FIL. nooRDEwaER, etc. a. d. XII jan. 1835. Groningae, apud
.1. Riimelingh. 8vo. maj. 94 pag.

2. Kort Overzigt der Leer van de Opvoeding en, het Ouderwjfs,
voornamelijk niet toepasfing op de lagere Scholen , door B.
B RU o s MA,, Onderwijzer te Gronirgen. Te Groningen, bij
W. Zuidema. 1835. In gr. bvo. 160 bl. f 1- 25.
3. Gedachten over de Opvoeding. Te Groningen , bij J. Oom.
keus. 1834. In gr. $vo. 35 bl. f: - 25.
4. Iets nopens de eigene voortdurende vorming , ver•hefang en ver edeling van den Onderti z er ,, !'Fun IE,
-
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door D. BUDDINGH. (Ten voor
deele van eene brave, bejaarde Weduwe uitgegeven.) Te
Groningen, bij J. Oomkens. 1834. In gr. 8vo. 84 bl. f: -75.
GOTTFRIED TaNZER,

5. Gebeden voor jonge Lieden in Scholen en Huisgezinnen, door
W. VAN DEN HULL. Te Amfterdamn , bij A. Vink. 1835.
In kl. 8vo. 57 bl. f: - 50.
6. Versjes voor Kinderen , door j. F. L. M Ü L L E R. Tweede ver
Druk. Te Am f erdam, bij F. Kaal. 1834. In kl. 8vo.-merd
112 bl. f:- 30.

7. Staatkunde voor de .Jongelingschap. Naar her Werk van j.
D R o z, Applications de la Morale la Politique. Ten dienjie
der Scholen, door Mr C. J. VAN H E U s D E N. Te 's Hertogenbosch, bij H. Paler en Zoon. 1835. In kl. 8vo. 80 bl.
f: -40.
.

Daar alle de bovenflaande fehriften tot hetzelfde vak van
wetenfchap, namelijk de Opvoeding en het Onderwijs der
Jeugd , meer of min betrekking hebben , kunnen wij dezelve
voegzaam vereenigen, en achten eene korte aankondiging van
elk voldoende, om inhoud en waarde eenigzins te doen kennen.
No. 1. De Heer N O 0 R D E w I.E R, Rector te Winfchoten ,
beeft dit Specimen eeniglijk gefchreven, om aan de Akade.
miewet te voldoen, noemt de Schrijvers, aan welke hij het
hierin geftekie meestal te danken heeft, en maakt geen aan_
fpraak op iets nieuws of beters, dat hij zou voortgebragt
hebben. Hij heeft dan ook van het voornaamfle, dat tot de
Opvoedkunde behoort , in een kort beflek een vrij goed overzigt gegeven , dat ook voor anderen tot herinnering dienen
kan. — Ons over een of ander van de daarin aangevoerde
onderwerpen uit te laten, achten wij, uit hoofde van gemelde doel en wijze van zamenftelling, niet noodig. Alleen
moeten wij nog opmerken, dat hij zich voornamelijk tot de
geleerde opvoeding bepaald heeft.
Van veel grooter algemeen belang is No. 2, zoo wel door
de taal , waarin, als wegens het einde, waartoe, ende wijze,
waarop het gefchreven is. Het werkje is in zijnen oorfprong
eene handleiding voor de lesfen , die de Heer B RUGS MA , als
Onderwijzer der Kweekfchool voor Onderwijzers te Cronin.
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gen, gewoon is te geven; en op aanrading van twee Schoolopzieners heeft hij tot de uitgave befloten , ten behoeve van
Onderwijzers , en van de genen, die er toe opgeleid wor-.
den. Met zedigheid fpreekt hij over hetzelve, erkent, wat
hij aan anderen verfchuldigd is, en wijst zijne bronnen aan,
suet name scFIWAR1z en xeRN1sC:S, w tinruit hij iets overgenomen heeft. --- De eer/Ie Afdeeling handelt , in twee Hoofd
Opvoeding en Ozader°wi/s ; de tweede , in drie ,-ítuken,ovr
over de Scholen, eerst in het algemeen en de lagere in het
bijzonder, en dan over de lagere School, welke het voor_
name doel van het werkje is, als Opvoedingsgeflicht en als
Geflickt van Onderwij`s. In zulke geregelde orde , die ook
bij de verdere ontwikkeling naauwkeurig in acht genomen
wordt, befchrij ft r R u G s nz A zeer verflandig en oordeelkundig het voornaamfce, dat vooral tot liet lagere Schoolwezen
behoort, en doet in alles eenen helder en Christelijk godsdienftigen zin blijken, op welks noodzakelijkheid, om aan
opvoeding en onderwijs de beste zedelijke en heilzame (trekking te geven , hij allerwegen aandringt. Al maakt hij op
roem als flijiist geen de mimte aanfpraak , en al meent hij
met regt, dat een Onderwijzer der jeugd nicer voor zijne
leerlingen moet trachten nuttig te zijn, dan door letterarbeid
roetm in te oogtien; zoo is nogtans dit zaa.trijke werkje ook
wegens den goeden fcijl zeer aanbevelenswaardig. Ree. heeft
hetzelve dus met veel genoegen gelezen, en durft het aan
alle Opvoeders en Onderwijzers , bijzonder in de lagere fcholen , gerust aanbevelen. Bij de overweging daarvan zal mis
wel menigeen bij zichzelven zeggen: „ Wie is tot alle-fchien
deze dingen bekwaam ?" mnaar het voinmaaktfte , mits niet overdreven , moet ons toch voorgelleld worden , en dan flreve
ieder, onder opzien tot den Allervolwaaktften, in zijne mate
naar de volmaaktheid !
In denzelfden goeden geest is No. 3 over 't geheel opgeIeld. Deze Cedacknten , meest tot Opvoedingsge(tichten betrekkelijk , zijn , reeds vóór 15 jaar , door den met lof bekenden Inílituteur F R ü A U F , te Zeist , opgelteld en uitgegeven, thans, met deszelfs toeflemming, door den kundigen
en braven P a o V 1 T. i , te LTsfelflein , met een p oorwoord (?) ,
in het Groningfche Tljdfcizuift voor Onderwijzers geplaatst,
en, met goedvinden der Redactie van hetzelve, nu ook af_
zonderlijk gedrukt. Bij zulke geëerde en vereerende namen
"
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zou onze goedkeuring overtollig- kunnen fchíjnen, offchoon
zij niet onverdiend zou zijn. Voor nadere opgave zijn deze
losfe Gedachten, ten getale van 48, met een Slotwoord, niet
vatbaar. Met vele van dezelve kan Ree. zich wel vereeni.
gen; met fommige minder , waarin hij meer magtfpreuk, dan
gegronde redenering vindt, b. v. over de ligchamelijke draf,
die F R ü A U r , hoewel zeer zeldzaam aan te wenden , het
regale des Opvoeders gelieft te noemen , (zelfs B x U G SM A,
wat vreemd is , fchijnt de affchaíf ng daarvan Hechts om het
misbruik goed te keuren) en die hij zeer ongelukkig vergelijkt met het regt des Landheers over leven en dood; of ook
overdrevenheid , zoo als in de onbepaalde voorkeur van de
zoogenaamde natuurlijke boven de kunstmatige opvoeding,
en in de onbepaalde verheffing van het oude boven het nieuwe, die op inconfequentie of op woordeniirijduitloopt: doch
wij kunnen hierover thans niet uitweiden.
De titel van No. 4 drukt het doel van het flukje, als bepaaldelijk voor Onderwijzers gefchikt, benevens het bijzondere liefdadige doel van den Vertaler, duidelijk genoeg uit;
en hieraan beantwoordt ook de inhoud genoegzaam. De
voortgaande vorming van den Onderwijzer wordt daar in vier
opzigten befchouwd , wetenfchappelijk , .zedelijk , aesthetisch ,
godsdienflig, en in deze allen zeer verftandige, ernilige en
nuttige herinneringen en vermaningen voorgedragen. Het
tweede en vierde zou Ree. , om den allernaauwflen zamen_
hang, liefst in de laatfie plaats tot één geheel vereenigd en in
elkander gewerkt gezien hebben. De Heer BUD DIN G ti
heeft het geflelde des Hoogduitfchen Schrijvers hier en daar
voor Nederlandfche Lezers gewijzigd , en achteraan eene op
gave van letterkundige hulpmiddelen gevoegd, d. i, van eeni.
ge boeken, die den Onderwijzer, in verfchillende vakken, tot
handleiding of verdere vordering kunnen verftrekken ; eene
opgave , die nog vollediger en vruchtbaarder zou kunnen gemaakt worden, maar die nogtans , zoo als zij is, dank verdient.
No. 5. Bij de beoordeeling van het Woord van den Heer
VAN D EN H U L L aan Onderwijzers enz. , in dit Tijdfchrift
voor 1834 , No. XV , bl. 676 , heeft Ree. zijne gedachten
over formulier- fchoolgebeden hoofdzakelijk gezegd; en de
uitgave van deze 79 (zegge negen -en- zeventig) gebeden, die
allen elke week wederkomen, benevens één voor zieke en één
voor herilelde jonge lieden , heeft hein nog niet van meening
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doen veranderen. Korte eri krachtige, door den Onderwijzer zelven, naar tijdsgelegenheid, uit hoofd en hart gepast
uitgefprofkene en in aantal zeer verminderde gebeden, of tusfchenbeiden , in plaats daarvan , gepaste godsdienilig-zedelijke gezangen, door de fchooljeugd op te zingen, zouden
$em veel doelmatiger voorkomen , dan dit vermenigvuldigde
formulier- en fleurwerk, dat hij, offehoon aan de goede be_
doeling des Opftellers hulde doende , noch naar ílof noch
naar vorm kan aanbevelen: van bijzondere aanmerkingen wil
hij zich thans liefst onthouden.
No. 6, De Versjes van den Heer MÜLLER zijn den herdruk, die iloodig geworden is, vaardig, en met 14 nieuwe
vermeerderd. Zij bereiken wel VAN AL P Ii EN'S naïfheid
niet , maar vatten toch over 't geheel eenen goeden kindertoon, zijn doorgaans niet boven het kinderlijk bereik, bevatten nuttige lesren, en vele hebben eene eenvoudige bevalligheid , die ze met vermaak zal doen lezen. — Sommige
zedelesfen zou Ree. liefst ook door voorbeelden opgehelderd hebben, b. v. over de matigheid , bl. 13, over het gedu l d, bl. 19. — De bij velen gewone, maar toch onduidelijke en tevens onjuiste uitdrukking, „ God, onze Vader
in Christus," bl. 4, is althans voor kinderen onverflaanbaar.
— In de Herinnering, bl, 9, 10, of liever Opwekking tot
medelijden in den winter, of dergelijke, zou Ree., volgens
den gebeelen meer tot verteedering hemmenden inhoud, liefst
met eene andere drangreden, dan met de bedreigingvanGoddelijke firaf, geëindigd hebben. In het volinaakt/le Gebed,
bl. 54, 55, (het Onze bader, naar veler gewoonte dus genoemd, maar , hoe welgemeend ook, nogtans onnaauwkeurig, want zijn andere gebeden van J E z u s , b. V._ j 0 A N.
XVII, dan in hunne foort minder volmaakt ?) hierin dan
meent Rec., dat het laatlie gedeelte der vijfde bede niet
juist genoeg uitgedrukt is door : „ Opdat wij dan ook ver„ geven Onzen grootflen fchuld €naar," maar liever zou moeten zijn: „ Zoo als wij ook graag vergeven" enz. — De
laathe regel, bi. 52: „ En bij dien groothen fchat geen
„ fchatten meer begeeren," die vier iettergrepen te lang is,
zou misfchien dus kunnen verholpen worden: ,,, En bij dien
(chat niets meer begeeren." — Deze en dergelijke kleine aan
nemen oograns niet weg„ dat wij deze Versjes ge -merking
mogen aanbevelen.
-rust
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No. 7. Loffelijk is de bedoeling van den Heer v A N HEUSmet de bewerking van dit ílukje, naar het op den titel
gemelde Franfche werk: bij wil namelijk den jongeling de
ware beginfelen doen kennen, waarnaar hij vervolgens in
den Burgerftaat behoort werkzaam te zijn. Of echter het
hiertoe gekozene middel in allen deele het gefchiktile zij ,
hieraan meent Ree. te moeten twijfelen: voor dien leeftijd,
waarop de meesten op de lagere fcholen zijn, komt het hem
te vroegtijdig, en althans, zoo als dit over het geheel is,
niet bevattelijk genoeg voor: het vooronderflelt te veel, dat
de jeugd dan nog niet heeft ; en de voordragt is ook doorgaans niet populair genoeg. Zelfs de titel fchijnt minder ge•
lukkig te zijn: men wil immers der jongelingfchap hiermede
geen Staatkunde leeren, hen tot geen Staatkundigen maken, maar hun leeren, hoe zij zich als burgers van den Staat
moeten gedragen. Ten algemeenen gebruike voor de fcholen
durft Ree , het dus niet aanprijzen ; en hij meent ook , dat het
onderwerp in zijn geheel daar nog niet thuis behoort: maar een
Volksleesboek over hetzelve, geheel van Nederlandsch maakfel,
en in den trant der werken van de Maatschappij Tot Nut van
't Algemeen, zou hij gansch niet onnuttig keuren. Voor
't overige ontkent hij hiermede niet , dat er in dit boekje
(welks correctie, in 't voorbijgaan gezegd, gebrekkig is)
goede en belangrijke zaken, b. v. het hoofd(luk over de Godsdienst, vervat zijn, die door de jongelingfchap, welke den
fchooltijd te boven is , wel mogen ter harte getromen worden.
DEN

De Gefchiedenis der Jeugd van A L B E R T D 0 R 1 N G, eenen
braven en deugdzamen Jongeling , als een' voorbeeld ter navolging voor alle Kinderen , die in hunnen jeugdigen leef
aangename en droevige lotgevallen ondervinden. Door-tijd
Ei. 1t u I. L ER, Predikant te Wolln.irsleben , enz. Inrij naar
het Hoogduitsch bewerkt. Met Platen. Te Haarlese, bij
de Wed. A. Loosjes, Pz. In kl. 8vo. 184 bl. f 1- 50.

O

orfpronkelijk is bovenilaand verdienfielijk werkje voor de
jeugd in het Hoogduitsch gefchreven ; maar de bekwame Vertaler heeft het tooneel geheel op Nederlandfchen bodem ver
kleur daardoor inlandsch geworden is.-plats,zode
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Wij bevelen het daarom des te meer allen ouders en opvoeders aan, tot leesboek voor hunne kinderen en kweekelingen,
Echter hadden wij wel gewenscht , dat bij de vermelding van
het ongeluk, den 1-leere D 0 R ING overgekomen, door dat
hij eenen borgrogt van f 14000 --, zonder eenig pand en zonder vooraf naar den f}aat en het al of niet Leztivaarde der goederen van den fchuldenaar behoorlijk onderzoek te hebben
gedaan, voor een hem volstrekt vreemd perfoon had geteekend (zie bl. 58), terwijl die man weldra bleek buiten de
mogelijkheid tot voldoening zijner fchuld te zijn, en dus D oR I N G, gehuwd en vader 'van een talrijk gezin , alsnu dat
aanzienlijk kapitaal moest opbrengen; gaarne hadden wij ge
zeggen wij , dat te dier plaatfe eene aanmerking-wenscht,
ware gemaakt , en men b. v. D 0 R I N G zijne kinderen had laten waarfchuwen, en hun de belofte had laten doen , toch
nimmer in dat opzigt zijn voorbeeld te volgen; of dat de
Schrijver zelf, bij wege van uitweiding, hadde aangetoond,
hoe onbetamelijk het voor een' huisvader, of voor elk , die
voor anderen zorg moet dragen , heeds is , zich borg te hellen voor de betaling van foramen, welker voldoening, zoo
die ooit van den borg wogt worden gevorderd , hetgeen toch
altijd gefchieden kan, denzelven op eene aanmerkelijke wijze
krenken, en hem verhinderen zou , datgene voor zijne naaste
betrekkingen te doen, waartoe hij anders in haat zou zijn
geweest. De voorbeelden van goedhartige lieden, die door
liet teekenen van borgtogeen zichzelven en hunne huisgezin.neu in het verderf hebben gefrort, zijn in liet werkelijke
leven zoo talrijk , dat eene vermaning tegen dergelijke onvoorzigtigheid niet overtollig zou 'kunnen worden gerekend. -Wij herhalen overigens gaarne onze bijzondere aanbeveling
van dit werkje.

Nieuwe Tlerhandelingen vc ta het Genootfchap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst tegen derzelver hedendaagfche Beftrijders. Voor het jaar 1831.
Ilde Deel. In 's Gravenhage , b ij de Erve J. Thierry en C. Menfing en Zoon. 1835. In gr. 8vo, 518
BI. f 3-50.
„ Door toevallige omilandigheden verfchijnen deze Ver„ handelingen voor 1832 eerder in het licht , dan de
„ Verhandeling over het zedelijk karakter der voor-

, niamfte Hervormers in de zestiende Eeuw , en den
„ invloed, welke derzelver zedelijke grondbeginfeli op
hetgene zij ondernomen en verrigt hebben , heeft ruit„ geoefend , welke reeds ten jare 1831 bekroond is ge.
worden." Dit werd berigt bij de uitgaaf der Verhandelingen van r 0 C K r N S en B E R G s n-t A , welke ten
jare 1833 in het licht verfchenen. Men gaf tevens de
hoop te kennen, dat de uitgaaf dier Verhandeling fpoedig zou volgen. Deze hoop is eerst vervuld ten jare
1835. Indien wij wèl onderrigt zijn , is deze vertraging
veroorzaakt door ongetleldheid van den Schrijver , , waardoor het herzien zijner Verhandeling hem voor eenigen
tijd niet enkel ontraden , maar zelfs geheel verboden was.
Waarfchijnlijk moet men aan deze ontflelling van 's mans
oogen de uitvoerigheid van het íluk toefchrijven, zoodat zijne anders bekende naauwkeurigl,eid buiten Raat
werd gefield, naar keus en wcnsch , beknopter te zijn.
Hiervan genoeg.
Reeds ten jare 1827 fchreef liet Genootfchap de boven
omfchrevene vraag uit. Geen antwoord is toen ingekomen. De vraag werd ten jare 1829 letterlijk herhaald.
E antwoord werd flechts ingezonden, maar hetwelk waar
gekeurd met den gouden eereprijs bekroond te wor--digs
den. Dit is liet [luk , dat nu voor ons ligt , welks
Pp
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Schrijver is B. R. D E GE E R , Theol. Doctor en Profesfor te Franeker. De uhtfchrijvingswoorden zijn ons
bij herhaling eenigzins duister voorgekomen. Het is een
gemakkelijk geneesmiddel, dat door meer dan éénen Beoordeelaar dezer Verhandeling aan die woorden is toegediend, bij hetwelk de woorden : „ welke derzelver
„ zedel ke grondbeginfels op hetgene zij ondernomen
„ en verrigt hebben, heeft uitgeoefend ," als druk- of
fchrijfl'out behandeld, en aldus verbeterd worden: welken — hebben uitgeoefend. Of nu het Genootfchap met
die goedgemeende ver betering gediend zij , blijve hier onbeflist. Wij ontwaren hier duisterheid, welke door nadere omfchrijving had kunnen en moeten opgehelderd
worden. Anders is liet ons onverklaarbaar,, dat die fout
eerst door het fcherpe oog van Recenfenten is ontdekt
geworden , daar het Genootfchap vroeger,, bij het zoo
dikwerf herhalen der woorden , ter verbetering evenzeer
is in ftaat geweest. Dit duistere der uitfchrijvingswoor_
den komt ons voor, in aanmerking genomen te moeten
worden, bij het beoordeelen van de Verhandeling zelve.
Profesfor n E GE ER heeft de woorden der uitfchrijving
behouden , en toch het onderwerp zoo behandeld , als
hetzelve door de veranderde lezing bij eenige Beoordeelaars nader gewijzigd wordt. Dit blijkt uit den ganfchen
inhoud der Verhandeling, dien wij hier zullen opgeven.
Hierbij zullen wij de meestmogelijke beknoptheid in acht
nemen.
Ter Inleiding deelt §1 1 eenige .danmerkingen mede
over de aanleidende oorzaken der Kerkliervorming ,
vermeldt § 2 Be/chuldigingen , ingebragt tegen de Ilervorming en Hervormers , en wijst eindelijk 5 3 de voor
Hervormers aan , die in aanmerking komen ,-namftè
LUTHER, MELAN'CIITHON, ZWINGLI en KAL V Ij N , met terzijdeflelling van ER A s MUS. Hierop verdeelt zich de Verhandeling in vier zifdeelingen, naar de
vier genoemde Hervormers , die ieder afzonderlijk behandeld worden. Het is waar, op deze wijze moeten
vele herhalingen voorkomen , die liet hier geleverde , als
-
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één geheel befchouwd , te uitvoerig maken. Doch let
men op de befchuldigingen , of liever lasteringen , tegen
de Hervormers afzonderlijk ingebragt , dan moge de vorm
dezer Verhandeling minder behagelijk zijn , ieder Hervormer flaat dan ook niet eigen (child gedekt tegen de
vergiftigde pijlen , door den laster uit zijnen fchuilhoek
op hen en hun werk boosaardig afgefchoten. De be
hoeften ook van onzen tijd vorderen misfchien zulk eene
voorflelling nadrukkelijk. Daardoor kan ieder Protestant , zonder Geleerde te zijn, ook de andere partij hooren , bij hetgeen tegen elken Hervormer afzonderlijk wordt
ingebragt. De eerfile Afdeeling fielt Hoofduk I L UT H E It's zedelijk karakter voor, waarbij ook het ongunftige niet wordt voorbijgezien. Die voorflelling is
zeer beknopt, bl. 30---44. IIet Hde Hoofdl'uk geeft
den inhoud van L u r H B R's karakter op zijne werk
Het leven des Hervormers wordt doorloo--zamhedn.
pen , en het geheel befloten met 41gemeene aanmerkingen , aangaande de voor- en nadeelen , ten aanzien der
Hervorming voortgevloeid uit L U T H E IZ's karakter, bl.
45-165. De tweede Afdeeling heeft aangaande M EL A N C H T H o N eveneens twee Hoofditukken : I ver
het zedelijk karakter diens Hervormers , bl. 166-meldt
—175 ; II fielt den invloed van dit zin karakter op
z ijne werkzaamheden voor,, bl. 176--239. Eveneens
worden in twee volgende Afdeelingen Z W I N G L I en
K AL V U N behandeld. Er heeft hier een klein verfchil
plaats , dat namelijk vóór de opgaaf van het zedelijk ka
dezer Hervormers telkens een afzonderlijk Hoofd -rakte
voorkomt , bl. 241-250, vermeldende aanleidende-ruk
oorzaken tot de Zwitferfche Kerkhervorming , bewerkt
door z W I N G L I, en bl. 347-353 voorafgaande hervormingspogingen vóór de komst van KA L v Ij N te Geneve. Bij nadere redaktie van dit geheele fluk hadden
beide deze Hoofdtl;ukken hier althans geheel kunnen en
moeten wegvallen, In de Inleiding zou dit alles b. v.
S 1 voegzamer plaats gevonden hebben. De Hoogleeraar zal dit gereedelijk erkennen. Ons ontbreekt de ruime 2
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te , om niet aanmerkingen meer bijzonder op te treden.
Van algemeene , welke dan meestal oppervlakkig zijn ,
onthouden wij ons gaarne. Wij deelen de ilotfom mede,
liefst met dc woorden van den geleerden Schrijver , bi.
513 volg. ö „ Werpen wij nog een' algemeenen en on;, partijdigen blik op hunne gezamenIijl e denkwijze en
„ beginfelen, en op den gewigtigen arbeid , door hen
volbragt , dan zien ""7tj niet verbazing , wat hooge
„ vlugt , voor bannen tijd, zij hebben genomen ; hoe
5
veel zij tot zuivering en vereenvoudi„ onbegrijpelijk
„ ging der Christelijke belijdenis en eerdienst hebben
„ ontworpen, daarge;Ud en gehandhaafd. Doch wij
ontdekken alsdan tevens , dat aan elk van hen, in
„ meerdere of mindere mate , nog altijd iets aankleefde
van den ouden Godsdienstvorm , en van de fchooifche
wijziging , welke de Godsdienst had gekenmerkt ge„ durende veríchillende eeuwen. " Dit moest hen natuur
lijk altijd eenigermate in hunne vrijheid van denken-„
belemmeren , gelijk zij ook altijd door de omílandig„ ?reden eenigzins gehinderd werden in hunne handelin„ gen. Hunne vcrfchijning was dus gelijk aan een op„ komend licht , hetwelk te midden der duisternis glin„ ffert, maar door de nevelen , die hetzelve omringen,
verhinderd wordt met vollen glans te fchijnen. Na
den slaat van onkunde en bijgeloof, die eeuwen lang
„ had fund gegrepen, kon men dit wel niet anders ver
wachten. Niet op eenmaal konden de .HHerv3rmers alle-,
dwalingen en bekrompene begrippen afleggen , en in
allen deele aan den fédert lang gevestigden vorm der
„ Christelijke Godsdienst eene geheel nieuwe rigting ge,; ven. Alleen door den tijd , en bij eenen voorfpoedi gen voortgang der Hervorming , konden Godsdienst
„ en Godgeleerdheid dien graad van zuiverheid verltrij„ gen , welke liet ltarak:ter was vu latere tijden. In;, tusfchen verfchilden de `Hervormers hierin eenigzins
„ van elkander , dat dc een meer , de ander minder ,
.,, naarmate van zijnen verfchillendcn aanleg en karakter
;, afweek van de lang bef'aan hebbende vormen ," enz.
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Die geest openbaart zich geheel de Verhandeling door,
en alles wordt met zoo veelvuldige bewijzen uit de Gefehiedenis geflaafdd , dat men de grondige kennis dier
Gefchiedenis in den Schrijver alom opmerkt. Het auk,
zoo als het ons aangeboden is , hellen wij niet enkel
voor onze , maar ook voor volgende dagen op hoogen
prijs , als ecne ge^vi tige bijdrage ter verdediging van
Protestantismus en echt Christendom , tot welke de Ver
Heeren H U ë T en 0 T TO evenzeer-handeligv
het hare geleverd hebben. Waar het licht zich ver
daar openbaart zich, volgens de opmerking van-ton,
Profesfor ti A G E N B A c rH, verfcheidenheid van kleuren
waar het duister is , daar heeft alles éhne kleur, daar
is alles zwart. Vericheidenheid behaagt dus hier niet
alleen , maar bewaart tegen verfterf en ondergang. Gods
woord blijft tot in eeuwigheid, en evenzeer het Protestantismus , dat zich daaraan houdt.

Godsdienfiig Handboek voor Kranken , door R. B AL SL E v, Predikant te Ilaarslev ira Erduren. Naar den
vierden drab , exit Ixet 1Ioogduitsc/i vertaald. Te Rotterdam , bij I I. W. van E arderwijk. 1835. In gr. 8vo.
205 .Pil. f 1.00.
.r&ls eerie vertaling van Bene vertaling uit het Deensch ,
komt dit gefchrift uit dc derde hand tot ons. Rec. zou
hierop geenerlci aanmerking maken , indien geen, onzer
vaderlandfche Godsdienstleeraars in that ware, om zulk
een godsdicnfiig handboek te fchrijven. Van het tegen
echter uitmuntende voorbeelden. Men den--delb1'zan
ke aan v n r w E v, c o r, S T I U s en anderen. Evenwei , wat waar en goed is , :.lag ook wel bij herhaling
gezegd worden, al kwanle liet uit Siberië of Nieuw, Zeeland. En waar en goed is verre het meeste, wat hier
gezegd wordt. IIet gefchrift leert de krankheden uit de
regte oogpunteïi befhouvvcz:n; vvvaarfchuwt tegen het uit hellen der bekeerüag tot het einde des levens ; niet min-
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der tegen het wanbegrip , alsof het lijden cene genoeg
voor de zonden dergenen , die zich door-doenigwar
eigen toedoen de ziekten op den hals gehaald hebben
wijst als de voor alle 'bekommerden troostrijkffe waarheid aan, dat j E z u s de zondaars aanneemt ; vermaant
tegen wederkeering tot zonde , na de herfielling ; fpreekt
ook woorden van waarheid en wijsheid tot echte Christenen, die krank zijn ; geeft verder raad en bemoediging,
troost en beIIuring, ook met betrekking tot het Pcerven,
en eindigt niet eenige gebeden voor kranken. Daar nu
alles in eenen Christelijken geest en met veel hartelijkheid
gefchreven is , zien wij niet, waarom wij onzen lezeren
niet zonden aanprijzen, dit werkje te voegen bij degenen,
met welke zij bij zichzelven en anderen in krankheden
en ligchaamsíinarten nut kunnen en willen ftichten. God
gebiede er zijnen zegen over !

De Predestinatieleer der Dordfche Vaderen, befchouww-d
in het licht der reine Bijbelwaarheid, door den Schr ij
nederlaag op Golgo--veranhtboksS'
tha, enz. Te 's Gravenhaóe, bij A. J. van Weelden.
In kl. 8vo. 01 Bi. f ; - 60.
anneer men op de Predesi`inatieleer,, zoo als zij
door de Dordrechtfche Synode van 1618 en 1619 is
vastgefteld , den regel toepast , „ dat , wie Bene ftelling
aanneemt , ook alles voor waar houdt , wat bij wettige
gevolgtrekking uit dezelve wordt afgeleid ," dan ver
deze leer een , om het zachtffe te zeggen , zon -krijgt
aanzien, Leest men het XVIde Artikel der Ne--derling
derlandfche,Geloofsbelijrlenis, dan durft men naauwelijks
zijne oogen gelooven ; terwijl liet vreemd is , dat de
Dordfche Vaderen niet hebben ingezien , hoe ongelijk zij
aan zichzelvcn waren, en hoe lijnregt zij op dit punt
niet zelden in tcgenfpraak zijn met hunne eigene fiellingean. Hem , die over de gefchiedenis der twisten aan
dit onderwerp veel goeds bijeen wil lezen , ver--gande

DE PREDESTIN.ATIELEER.

595

wijzen wij naar de relatio historica de origine et progresfu controverfiaruln in foederato Belgio de preedestinatione et capitibus annexis; een tractatus posthiimus van rHIL. à L atBoRCx (*).
De Schrijver van het voor ons liggend flukje werd
door de federt geruimen tijd herlevende twisten en ver
Servormde Kerk genoopt,-delhniNradfceI
punt,
als een.der hoofdonderom zijne aandocht op dit
werpen des verfchils , te vestigen. Vat dienaangaande
waarheid is , wenschte hij te onderzoeken door eene aan
vergelijking der genoemde leer , zoo als zij be--dachtige
vat is in Art. XVI der Nederlandfche Geleofsbeljdenis,
met de leer des Bijbels. Deze leer , voegen wij er bij ,
meenden ook de Dordfche Vaderen te volgen. Trouwens , van de H. Schrift is het een waarachtig zeggen
Van WERENFELS (t).
-

Hic liber est, in quo quaerit fua dogmata quisque,

Invenit et pariter dogmata quisque fua.
Alles hangt van cie verklaring af,, en diegene is het
naaste aan de waarheid, wiens Bijbelverklaring het meeste historisch - grammatisch is.
De Schrijver dan tlelt op den voor grond , dat alle ze
wezens vrijwerkende zijn ; hij bewijst dit bijzon -delijk
aangaande den mensch , ook in deszelfs zedelijk ver -der
vermogen bijge--dorventíla.Hmis(b7)„het
„ bleven tot het doen eener vrije keuze tusfchen goed
„ en kwaad , zoodat , wat hij ook verrigte , elke daad ,
„ uit die keuze voortvloeijende , als eene vree daad moet
worden befchouwd." Het lijdt echter geenen twijfel,
(bl. 12) „ dat Gods voorzienigheid al, wat geweest
„ is , al , wat is , en al, wat zijn zal , in haar eeuwig
„ raadsbefluit heeft opgenomen ; dat voor haar niets
„ beftaat van 't geen wij onzekerheid, kans of toeval
($) 0. a. gedrukt achter de 5de uitgave van 's mans Theologia Christiana.
(t) Epiir. LIX.
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noemen ; dat hetzelve befluit ook alle mogelijke vri"r
„ gezindheden , woorden en daden van alle vr jwerkende
„ wezens , met al derzelver gevolgen , tot den einde
„ toe, en dus ook aller menfclien zalig! reking of ver„ oorcleeling omvat en omvatten moet." Men kan aan
dit „ raadsbefluit ," des verkiezende , zonder bezwaar
den naam van voorverordening geven , mits men zorge ,
vooreerst , om dat „ voor" in eenen Gode betamenden
zin te nemen ; ten tweede , „ om alzoo , naenfchelijkcr
„ wijze , dat is : met een voor en rra , redenerende , de
„ orde der volging in eene gegeven zedelijke keten, waar„ van de eerfte fehakel in de vrijwillige daad eens zede
lijken wezens ligt , niet te verbreken , veel min om-„
„ te keergin, en orn mitsdien de eindbeíchikking , waarin
„ die keten uitloopt , niet anders te befchouwen, dan
„ als het eindgevolg van die vrijwillige daad , en niet
„ anders , dan als zoodanig voorbefiemd." Deze voor
oneindig ruimer van omvang , en tevens-befchikngs
Gode waardiger , dan di, welke , na eene in Art. XIV
voorafgegane volfirekte loochening van 's menfchen vr/era
evil, geleerd wordt in Art. XVI der Nederlandfche Geloofshelijdenis. Tegen deze leer , die hij „allerverfchrii.„ keliji.st" noemt , trekt hij te velde. LIet komt hers
onmogelijk voor , dat het menfchelijic geflacht (bl. iG
„ in den eeralen .Adam God zou verlaten hebben , en de
„ tweede Aciam gekomen zijn , om door vrijwillige zelf„ verloochening dat gefl .cht weder niet God te verzoe„ nen , en de uitkomst dier twee vrijtivillige daden , met
„ elkander in verband gebragt , zou wezen , een met of
„ tegen dank get role
worden des eenen en een met
„ of tegen dank verworpen worden des anderen der ,
„ zoo geleerd wordt , geheel ian vr ijen wil verftokene
„ Adamslinderen," Hij meent het dus daarvoor te mogen houden , dat (bl. 17) „ alleen de eerstgegevene
„ voor:Ielling der voorverordeni;ag, verbonden aan de
„ vr jwerkendheia,' van alle zedelijke wezens , aanne„ welijk is."
De leer der voo.i•&efchikkingg alzoo als een deel van, die

DE PRi?llESTINA'TIELEER.

597

der voorzienigheid aangemerkt , en daarmede , naar ons
inzien , de zaak bij liet regte einde aangevat hebbende ,
gaat hij uit dit oogpunt de voornaami'e Bijbelplaatfen ,
tot de zaak betrekkelijk , behandelen en niet zijn gevoelen
in overeenflemming brengen. Deze zijn : Rom. IX: 18,
21, 13 , 16 , Mectth. XX: 16 en XXII: 14, benevens
Phil. Il: 13.
De Schrijver, wiens fcherpzinnigheid wij uit zijn vorig gefchriftje reeds leerden kennen , zegt hier zeer veel
goeds , in eenen meestal levendigen flijl. Op volledigheid zal hij wel geene aanfpraak maken ; dan toch moes
als Hand. XIII: 48 niet zijn overgeflagen.-tenplaf
Ook over dit onderwerp zeggen wij met WE R E N'
,

FELS (*):

Quaestio te nunc haec, nunc quaestio distinct ilia;
In coelum aspiras: plus age, quaere minus.

en vereenigen ons ten volle met den wensch , zoo
van denzelfden Geleerde (-f) , als van onzen KAM rHUIZEN

(S):

Och waren alle menfchen wijs,
En wilden daarbij wèl:
De aard' ware hun een Paradijs
Nu is ze meest een hel.

Ja, dat wordt zij door dat eindeloos twisten over den
fleutel van A s in us ( i ). Mogt men dien liever ge
-bruiken
(*) Epigr. XXXVII.
(t) Epigr. XXVII.
(5) Mayfche Morrgenffoud.
(*) MATTHIAS CLAUDIUS, Werke. Th. VI, Band
III, S. 123.

Over de Inféiellingen van hooger Onderwis in Utrecht
vóór de oprigting der Hoogefchool in den jars 1636. Bi"
gelegenheid der viering van het tweede Eeuwfeest dier
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11. VAN ASCH VAN WIJCK

Hoogefchool , door E. M. A. J. VAN A S CH VAN
W IJ C K, Staatsraad, Burgemeester der Stad Utrecht.
Te Utrecht, bij N. van der Monde, enz. In gr.
8vo, 100 en XIX bl. f1 - 80.
Redevoering over den heilrjken invloed, welken de
Christelij ke Godsdienst ten allen tide in Qns P`aderland heeft uitgeoefend, uitge/ roken b ij de overdragt
van het bevind der Groningfche Hoogefchool , door
J. F. VAN OORD T, J. W. Z.,, Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid enz. Uit het Latin vertaald door
G. w. S A N NE S , Predikant te Kolham. Te Groningen, bij W. Zuiderra. 1836. In gr. 8vo. 44
Bi. f : - 40.

B ij gelegenheid van het Eeuwfeest der Akademie van

Utrecht, heeft de Heer Burgemeester dier Stad zich
verledigd tot het nafporen van berigten omtrent de Inftellingen van hooger Onderwijs , welke aldaar vóór de
vestiging van eene Hoogeíchool :hebben plaats gehad.
Hij toont aan , dat , met de vestiging van eenen Bis
aldaar door den Engelfclien W I L 1, E B R 0 R I? ,-fchopszetl
de wetenfchappelijke Engelfche inftellingen invloed gehad
hebben op de oprigting van de Kapittel-fcholen der Kanonniken , waarvan hij de lotgevallen, inrigtingen en uit
verhaalt , nog verdere Ilof tot onder-werkingotlj
hieromtrent aanwijzende. Vervolgens vermeldt hij,-zoek
dat , toen het onderwijs in dezelve niet meer alles omvatte , wat toen tot eene geleerde opvoeding vereischt
werd , bij de Regering der Stad , in 1470 , het eerfle
denkbeeld ontilond, om aldaar eene Hoogefchool tot
(land te brengen , waaraan evenwel , wegens de daarop
gevolgde onrustige tijden , geen gevolg kon gegeven worden. Tusfchenbeiden wordt nu kortelijk verhaald de
gefchiedenis van de Hiëronymus hool , in navolging
van de Deventerfche, ten jare 1474, en van eene openbare Bibliotheek, in 158éí. Hierna vermeldt hij, hoe
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het ontwerp van 1470 in 1580 hervat, doch toen door
verfcliil van gevoelens wederom gefchorst werd , terwijl
de Regering intusfchen tot uitbreiding van het onderwijs
op de Hiëronymus - fchool maatregels nam. Eindelijk
geeft hij verflag van de opri sting eener Illustre fchool
aldaar , in 1033 , die , drie jaren later , tot eene Hoogefchool of Univerfiteit verheven werd. — Dit welgefchreven verflag, vertrouwt Referent, dat niet alleen
voor allen , die in de Akademie van Utrecht , wegens
hunne voormalige of tegenwoordige betrekking tot dezelve , bijzonder belang hellen , maar ooh voor alle beminnaars van de Letterkundige Gefchiedenis onzes Vaderlands eene aangename bijdrage zal zijn.
Gelijk nu dit fluk een fchoon bewijs oplevert van het
hooge belang, dat de Nederlanders ook van vroegere
eeuwen in de aankweel.ing , den bloei en de vruchten
der Wetenfchappen gefleid hebben; zoo is de Redevoering van Prof. VAN o O R DT eene aangename en nuttige herinnering van den godsdienfligen zin dierzelfde
Neelerlanders , en levert proeven van den invloed, op
hen door het Christendom te weeg gebragt. Wanneer
echter op den titel gezegd wordt ten allen tijde, moet
Referent aanmerken , dat zulks meer bepaald te verfhaan
zij van den tijd der invoering des Christendoms in cdeze
landen tot aan de Kerkhervorming , uit welk tijdperk de
Hoogleeraar eenige gepaste proeven aanvoert , terwijl hij
het overige ílcchts met een kort woord aanroert. Het
is intusfchen eene welgellelde Redevoering, die zich met
genoegen en nut laat lezen ; de Heer S ANN E s heeft
dus geen onnuttig werf. gedaan , met derzelver meerdere
verfpreiding door eene Nederduitfche vertaling te bevorderen.

z/anteekeningen en Waarnemingen van R t C 0 I1 n , Hoogleeraar en Heelkundige van liet Hospitaal der Vene
te Pars. Uit het Fransch door J. A. M UL--rifèhen
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, te Utrecht. Te Utrecht , bij C. van der
Post, Jun. 183 6„ Th g r. 8vo. 146 BI. f 1 - 50.
D ER

0 ffchoon wij ex principle tegen alle vertalingen zijn ,
en ons dagelijks bedroeven over den quaf-wetenfchappelijken ijver var velen onzer vaderlandfci e Genees- en
1-Ieelkuncligen in fret overzet ten vain Franfehe , H3:oogduitfche en andere boeken , waardoor zij de luiheid in
de hand werken en de halse fluche bevorderen van menfchen , die , bij gebrek aan intellectuele ontwikkeling en
wetenfchappelijke vorming,, nimmer aan fiudie, en vooral'
niet aan die der Geneeskunde , denken moesten ; zoo
kunnen wij toch -niet ontveinzen, dat wij er in één ge
onze goedkeuring aan hechten, wanneer namelijk de-val
vertaling dienen kan , om de aandacht op eenig beland
rijk gefchrift meer bijzonder te vestigen , hetwelk anders in den oceaan der éphémères fpoedig zijn graf zonde vinden.
Het is dan ook uit dien hoofde , dat wij de door den
Heer M u I. D E R gegevene vertaling van eenige aanteekeningen en waarnemingen van P. i e OR D , over den
aard en de geneeswijze van fommige fyphilitifche gebreken , met veel genoegen gelezen hebben. De belang
daadzaken , daarin vermeld , de duidelijk-rijkepatfch
bewezene onmisbaarheid van het fpeculum uteri bij het
onderzoek der genitalia fcrnininn, en de befchrijving en
afbeelding van den uterus-fpiegel van n 1 C 0 R D , maken
dit werkje tot eerie gewigtige bijdrage voor de behandeling eener ziekte , die ook op onzen bodem , helaas ?
zoo vele verwoestingen aanregt. Doch niet alleen de
praktifche Arts , .naar ooh. de Geneeskundige Policie
kan hier belangrijke wenken vinden , om het kwaad in
deszelfs eerílen oorlprong op te fporen , en alzoo tegen
deszelfs verdere verfpreiding krachtige maatregelen aan
te wenden. En het ;zou inderdaad te wenfchen zijn ,
dat het examen meretricium , hetwelk slechts in fommige (leden van ons vaderland door fillet openbaar gezag
wordt voorgefchrevcn , in alle plaatfen van Regerings-
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woge bevolen werd , en dat diegenen , wien dat onder
werd toevertrouwd , verpïi gt «garen , om in alle-zoek
gevallen gebruik te maken van het fpeciilum uteri , hetwelk toch , blijkens de veelvuldige ondervinding van den
bekwamen it i e o n» , dikwijls alleen in flaat is , om
de plaatfelijke fyphilitifche gebreken der vrouwen - aan
den dag te brengen.
Wij betuigen den Heere M U L .o E I; onzen dank voor
zijne . naainvwwhettrige vertaling , en voor de ophelderende
aanteekeningen , die hij er op fommige plaatfen heeft
bijgevoegd; terwijl wij hartelijk hopen, dat dezelve vele
goede lezers vinden , en aizoo aan het doel, dat hij ziem
bij de uitgave heeft voorgefteld , rijkelijk beantwoorden
zal. Intusíchen noodigen wij den kundigen Vertaler uit
om ons , na verloop van eenige jaren , ook de rijpe
vruchten zijner eigene ondervinding te fchenken, waar
hij door zijne wetenfchappelijke kennis en uitgebrei--toe
de praktifche betrekking beter , dan vele anderen , berekend is.

Redevoering over de Sterrekzinde , het waardigfe voor

-wverpnalgmbcofei7?.Mt/Iankgen. Door r. IC A i S E K, Math. Mag. Phil. Nat.
Doet. , 0bfervator astron. aan de Hoogefüool te
Leiden, enz. Te 's Gravenhage enz. b ij de Gebr.
van Cleef. 1836. in gr. 8vo. 76 BI.. f: - 75.

G

elijk wij bij de beoordeeling van het holksleesbock
van G L i, o N S zeiden , er zijn weinige wetenfchappen,
die de achting meer moeten misfen , welke aan derzelver
fchoonheid en belangrijkheid billijk toekomt, dan de Ster
wij verheugen ons dus , dat de Fleer K A r--rekund,
s E R , die zich als kundig Astronomist inzonderheid
vóór en bij de verfchijning der Komeet van H ALLEY
heeft doen kennen , in deze Redevoering de fchoonfte
der menfchelijke wetenfchappen in hare onfchatbare waarde heeft doen kennen. Wij wenfchen dit welgefchreven
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ftuk in de handen van allen , die meenen , dat de kennis
van de hemelligchamen en derzelver verfchijnfelen alleen
moet beperkt worden tot de Pudcervertrekken en obfervatoria dergenen , bij wie deze wetenfchap uit fland of
neiging hoofdvak is ; terwijl het overigens met verflandelijke befchaving zeer wel bei'aanbaar is , geene de
minfile kennis te hebben van dc hemelen , die Gods eer
vertellen , en van het uitfpanfel , dat zijner handen werk
verkondigt ! De ontwikkeling des onderwerps , de aan
vermelding en korte beoordeeling der-teknig,d
werken , in welke de Sterrekunde volledig , of ten decle ,
op eene algemeen verflaanbare wijze , voorgedragen wordt ,
voor zoo verre deze in het Nederduitsch zijn ,; alles draagt
onze volle goedkeuring weg. Het laatfle ware welligt
nog voor eenige aanvulling vatbaar. Althans , op onze
boekenkas ziende , valt ons oog op den Wereldbefchoulver van ii UI GE N s ; op de 1lgemeene Oefenfchole
waar ook een gedeelte aan de Sterrekunde is toegewijd
op de Nuis -, Natuur- en Sterrekundige Briefivisfeling
(Am f . 1790) ; op NO L LE T's Natuurkundige Les/en.,
D. VI. St. 1; op MA R T IN E T'S Katechismus der Natuur, D. I. enz. Rec , heeft reeds vóór een jaar of
vijf plan gehad , om de voortreffelijke Tlorlcrungen iïber
die Astronomie van Prof. B RAN DE S in het Neder
te vertalen ; doch hiervan is tot heden niet ge--duitsch
komen. Het oorfpronkelijke beflaat eene waardige plaats
onder de werken , die deze fchoone wetenfchap op hare
tegenwoordige hoogte aan den niet-wiskundige doen kennen. Doch dit in het voorbijgaan. Aan de allerkeurigile
uitvoering dezer Redevoering geven wij eenen bijzon
lof.
-dern

De Zonsverduistering van 15 Mei 1836, berekend door
G. R. roe RE N S , Ob/ervator bij de Sterrelvacht te
Utrecht. Met [drie] uitflaande Platen. Pe Utrecht ,
bij J. G. Andriesfen. 1836. Ingr. 8vo. 95 BI. f1 - 50.
a eenige aanmerkingen over zonsverduisteringen in liet
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algemeen, wordt die van 15 Mei 1. 1, berekend, zoo
in hare algemeene omfiandigheden , als geoalten voor
Nederland, en meer bijzonder voor het obfervatorium
te Utrecht. De Heer F o C K K NS heeft zich ter juiste
berekening der cc lips vele moeite gegeven, en wij kunnen
hem dan ook den lof van vlijt en naauwkeurigheid niet
onthouden. Even als K A I s E R te Leiden, doet hij
zijnen post eer aan. Het was eene gelukkige gedachte ,
dit gefchrift op den tweehonderdflen verjaardag der
Utrecht/ehe Hoogefchool als eene feesthulde aan den
Baron VAN DER CAPELLEN, Prefident van Curatoren, op te dragen. IIoe echter de zonsverduistering
aan den hemel hare vereeuwiging teelcent , begrijpen wij
niet , of het zou door de onflerfelijkheid van dit werkje
— want wij weten niets anders, dat het eene met het
andere in verband brengt — moeten wezen.
Meer kunnen wij van dit gefchrift niet zeggen. Na
de eclips zelve, begunfligd door het fchoonfle weder,
is deze bloote aankondiging misfchien reeds mosterd na
den maaltijd ; maar wij ontvingen het eerst na den dag
van het verfchijnfel , en prijzen het aan , als eene proeve
der degelijkheid , met welke in ons land — hoe weinige
proeven men er ook van in druk ziet verfchijnen — de
wetenfchappen beoefend worden. IIet lijstje van alle in
Nederland zigtbare zonsverduisteringen gedurende deze
eeuw , bladz. 70 , is geen onaangenaam toevoegfel. Als
de eerstkomenden halen wij de volgende aan :
1841. 18 Julij ; grootte 2, 2 duim.
1842. 8 Julij ;
... 10, 3 .. .
1845. 6 Mei;
... 3, 8 .. .
1847. 9 October; ... 9, 9 .. .
1851. 28 J uli;
... 10, 7 .. .

Vóór 19 Augustus 1887 is geene totale zon -eclips te
verwachten ; en dan komt nog de zon verduisterd op.
„ Maar dan zijn wij er apparent niet meer ," zegt onze
B o R G R ergens in een luimig gedicht.
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De Levant of Molar..vnmedaansch Azië, iiolgens de nie[/ii'/1e Ontdehki/i en; een TTlerk ter bevorderin •der ken'
nu vein Landen en Volken en van derzeiver voort
ham/el. Door N. G. V n av K n nr n E N.-breisgfln
Met Platen. 1/le Deel. Te 1iaarlern , b/i de Erven
F. Bohn. 1835. In gr. Svo. XIV en 384 bl. f 3. 75,

Z

oozeer het allen beminnaars der wctenfchap leed was,
dat het werk van den geleerden z 1 nt nr n I; az A N N , dc
Aarde en hare IBewonaers , onvolledig was gebleven , even
welkom was liet hun , dat onze onvermoeide Landgenoot, de IIoogleeraar v A N w A M P n N , aanvankelijk
begonnen was het ontbrekende aan te vullen , door ons,
in 182 en I8213 , zijn Afrika en deszelfs Bewoners in
drie 1)eelen te leveren. Mar , wekt dit werelddeel belang, veel meer nog dat gedeelte van .Azië, dat als de
bakermat der menschheid en der vier lioofdgodsdienfien ,
in welke zij zich in den loop der eeuwen verdeeld heeft,
kan worden aangemerkt ; dat even belangrijk is , hetzij
men het uit een godsdierdlig , wetenfchappelijk. , historisch oogpunt , of wel met betrekking tot den handel
hefchouwt: dat gedeelde , namelijk , hetwelk liet groote
,Schiereiland tusfchen den Noordoosthoek der Middel
en den Tigris , en voorts Pcrzië , de ge--landfcheZ
westen tusfchen dat Land en Indië , Armenië , Kurdis
en Klein-Azië bevat , en , bij onderfcheiding van-tan
die deelen van dit werelddeel , waar de hcerfchappïj en
invloed der Enropeanen zich meer onmiddellijk doen gevoelen , of waar het Heidendorn heerscht of althans
werkt , MoJsam-raedaansch Azi ë han genoemd worden.
Hoogst aangenaam is ons derhalve het befluit des genoemden Hoogieeraars , om , door de bewerking van dit
gedeelte van z 1 nM as n R as A N N's afgebroken' arbeid, diens
befchrijving der Landen buiten Europa (4ufralië alleen uitgezonderd) te voltooijen , hetwelk in twee Deel.en
gefchieden zal , waarvan het eertic voor Oms ligt , ter-
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wijl wij., den loffelijken fpoed kennende , waarmede de
Fleer VAN K A 1I P E N gewoon is aan zijne vrijwillige
verbindtenisfen te voldoen , niet vreezen , lang naar het
tweede of laatfile te zullen wachten.
Bij den cerflen opllag zullen fommigen zich welligt
verwonderen, dat een zoo uitgeflrekt gedeelte van Azië
door den Schrijver onder den naam Levant begrepen
wordt, dien velen anders gewoon zijn alleen aan het
Oostelijk gedeelte der Landen in de Middellandfclie Zee,
voorbij Candia niet influiting van den Archipel, te
geven ; doch , de oorfpronkelijke beteekenis des woords,
Opgang der Zon , in aanmerking nemende, laat zich
deze keuze van den titel wel verdedigen.
In dit Ifle Deel wordt , na een algemeen Overzigt,
Arabië, Syrië, Mefopotamië en Babylonië of Chaldea
behandeld, waarbij zoo wel oudere als latere Reisbe.
fchrijvingen , benevens B Ü S C H I N G's Geographie van
Azië en de klasfieke Schrijvers over het Oosten , P oC O C ICE , S HAW en N 1E B U H t, niet Hechts vlijtig,
maar,, naar het Rec. voorkomt , ook niet de vereischte
omzigtiglicid geraadpleegd zijn.
De behandeling is naauwkeurig , de Eiijl vloeijend en
gemakkelijk ; dc inhoud kan wel , volgens den aard der
zake, niet anders dan overrijk zijn. Verfcheidene ingevlochtene aanmerkingen en wenken verhoogen nog de
waarde van het gefchrevene. Elk befchaafd Nederlander , vooral hij , die tuet velen het oog gevestigd houdt
op den gewijden grond, die van oudsher het tooneel
van zoo vele gewigtige gebeurtenisfen geweest is , en
het hoogst waarfchijnlijk , vroeger of later , nog van
meerdere worden zal , behoort zich met dit werk bekend
te maken , waarvan wij liet flot willen afwachten , om
nader op eene en andere plaats terug te komen. Alleen
zij hier voor de bezitters en verdere lezers van dit life
Deel aangetipt , dat de Schrijver, na de uitgave er van,
elders de gelegenheid heeft waargenomen , om eene hin
drukfeil aan te wijzen : bl. 280 r. 10 v. o.-derlijk
ílaat namelijk , dat de Korinthifche zuilen van den ZonQq
BOEKBESCH. 1836. ao. 14.
,
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netempel te Heliopolis 22 voet hoog zijn, waarvoor 72
voet moet gelezen worden. --- Eene fraaije koperen
PIaat , een gezigt uit den onttrek van Tripoli in Syrië
voorfiellende , Erekt dit Dcel tot fieraad.

België an het TI'esten van .Duischlancl , in het jaar 1833.
Naar het Enge/sah van Mistresf T It 0 L L 0 P E. II
Dee/en. Te Ilaarlern, bij de Wed. A. Loosjes , Pz.
1835. In gr. 8vo. 480 Bi. f 4 - 80.

M

evrouw T It 0 L L 0 P P: , die onzen LandEenooten ,
door hare Reis door Noord- Almerika, niet ongunflig
bekend is , heeft , wederom in gezelfchap van zekeren
fleer H * * * en haren zoon , een gedeelte van België
en DDuitschlanrl doorrcisd , en hiervan aan het Engelsch
Publiek verfiag gedaan , waarvan eerie , zoó verre wij bij
gebrek van het oorfpronkelijke oordeclen kunnen, goede
Nederduitfche vertaling hier voor ons ligt. Alleen heeft
de Vertaler , volgens het Voorberigt_, het al te langwij_
lige van de Sclirijff3 er hier en daar ingekort , waaraan
wij vinden dat hij zeer wel gedaan heeft , daar het werk
evenwel nog herhalingen bevat, en, hoewel er genoeg belangrijks en onderhoudends in is , dat hetzelve koopensen lezenswaardig maakt , de fijt nogtans over het geheel niet uitfiekend is. ja ook in de behandeling zelve
is eene groote ongelijkheid: over í'ominige onderwerpen
maakt de Schrijf ler zeer goede opmerkingen ; maat ook
op andere plaatfen is het waargenomene en medegedeelde
gering en oppervlakkig.
Over België , dat Hechts de 90 eerffe bladzijden van
liet eerfie Deel beflaat , is d:: Schrijf[ler zeer kort en
dikwijls vrij fchraal , en deelt hier meet , daar minder
iets mede over Ostende , Brugge , Gend, Antwerpen
Brusfel , Leuven , Waterloo , Namen , Huy en Luik
van waar zij zich over Aken naar Duitschlanel fpoedt.
Met Duitschland en het Duitiche Volk zou Mistrest'
T R 0 L L o P r tamelijk weltevreden , ja zelfs nu en dan
-
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zeer ingenomen zijn, indien maar de Duitfclhe mannen
en heeren hadden kunnen goedvinden, gedurende haar
verblijf aldaar,, niet te rooken ; maar die tabakspijp ,
die noodlottige tabakspijp , welke zij overal aantreft ,
geeft haar gedurig gelegenheid, om zich over deze haar
walgelijke gewoonte te ergeren , en op dit haar flokNa in .Elken eenige
paardje telkens terug te komen.
overblijffelen , tot K A R n L den Grooten betrekkelijk,
bezigtigd, en eenige politieke aanmerkingen over Pruisfen gemaakt te hebben, reist zij naar Keulen , waar zij
slechts kort vertoeft , even als te Bonn , om de fchoone
bergachtige afreken in den omtrek der laatstgenoemde
Clad te bezigtigen, en over Rolandseck en Nonnenlverth
naar Cob leutz te vertrekken ; van waar zij voortfpoedt
naar Maintz en Frankfort , in welke laatfile plaats zij
zich nog het langst ophoudt, om daarvan het een en
ander merkwaardigs mede te deelen. Van daar gaat het,
over Darmfladt en eenige andere Hesfifche plaatfen ,
naar Mannheim , waar zij eenige merkwaardigheden
befchouwt , en de reis over Schtvetzingen om deszelfs
beroemde tuinen neemt , en vervolgt naar Heidelberg,
welke dad en de boorden van de haar befpoelende Neckar zij in oogenfchouw neemt. Slechts kort houdt zij
zich te Carlsruhe op , langer daarentegen te Baden ,
waar zij het merkwaardigfie , als ook de omflreken ,
leert kennen ; van waar zij eenen uitflap naar Straatsburg doet , en naar 1llannheim terugreist , om van daar
met fpoedigen togt de reis, over Ment.g en Worms,
naar LPiesbaden voort te zetten. Van deze laatfte badplaats gaat de togt over vier tusfchenliggende , die dergelijke befiemming hebben , naar eerie van denzelfden
aard, naar Ems , waar zij met veel genoegen vertoeft,
en van waar zij eenige uitíiapjes in de nabuurfchap doet,
en eenige bijzonderheden en aneedoten mededeelt. Nu
gaat het over Ehrenbreit/lein nogmaals even naar Cow
blentz , en van daar naar St. Goar ; van waar zij, na
eenige opmerkingen over onderwijs , opvoeding en druk®
persvrijheid in Pruisfen, en na eenige uitlapjes in. de
Qq2
--
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omftreken , nogmaals Mentz gaat bezoeken. Hier echter blijft zij niet veel langer, dan noodig is tot een bezoek van Inge/heim , en begeeft zij zich op nieuw naar
Frankfort , welks omílreken zij ook bezoekt, doch
hiervan niets meldt , maar voortfpoedt naar Kastel , en
ook aldaar niet lang vertoeft , even min als te Göttingen, maar zich van daar naar het IIarizgehergtc wendt ,
bijzonder om aldaar den Brocken te beklimmen , waarvan zij eene vrij uitvoerige befchrijving geeft. Verder
bezigtigt zij de oudheden te Goslar,, en eenige merk
te Hanover, maar deelt van de landtlreek-wardighen
tusfchen deze laatffe plaats en Keulen zeer weinig mede , even min als over Arnhem , waar zij , Duitschland
verlatende , nachtverblijf houdt , en over Rotterdam ,
dat zij eene „fombere en mistige ftad" noemt, en waarover zij nog eene flaauwe en mislukte aardigheid uitkraamt, maar waar zij echter „ de aangename en gemakkelijke inrigting der Hollandfehe huizen," gelijk even
te voren „ de Hollandfehe zindelijkheid ," hoewel deze
laatfile eenigzins fpottende , roemt , en weldra naar Londen vertrekt. Een kort befluit , tot lof van Duitsch
land en het Duitfche Volk, eindigt het geheele werk.
Men leze dan deze Reis , zoo als zij is , met genoegen , en doe er zijn nut mede , waartoe het , al is alles
niet even nieuw en grondig , hier en daar niet aan Plof
ontbreken zal. Over de Duitfche Letterkunde verwachte men hier weinig , te meer,, daar de Schrijffler zelfs
met de Duitfcli.e taal niet zeer bekend %pijnt te zijn, hetwelk jammer is , gelijk men het over 't algemeen fchade
mag rekenen , indien een reiziger de taal van het land,
dat hij bereist , niet kent.
Mogt Mistres/ T n o L r, o P E zich ten eenigen tijde nog eens verwaardigen , om
ook ons Land met een meer gezet bezoek te vereeren ,
en hare ondervindingen en opmerkingen in hetzelve aan
het Publiek mede te deelen ; dan zorge men toch , om
tegen hare komst de hatelijke tabakspijp zorgvuldig weg
te foppen , opdat men de reukzenuwen dezer Engelfche
Mistres% niet kwetfe , en hare gal tegen ons niet doe
-
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overloopen ; maar opdat men , zonder haar die vreefelijke ergernis te geven , hare gunst winne , om over het
door vreemdelingen , ook door Engeland en de Engelfchete , zoo dikwijls miskende en verachte , maar toch
voor dezelve gansch niet onbelangrijke Nederland een
gunflig oordeel te doen vellen °.

Herinneringen mijner Reizen naar onder fcheidene Werelddeelen; door G. v A N LE n NE r CO STER , Kapt. Luit. ter
Zee. Te fImfierdanz, bij J. F. Schleijer. 1836. In gr. 8vo.

324 Bl. f 3 - 9Q.
Reizen naar onder^fcheidene wereiddeelen. Deze titel, offchoon naar de letter waar, is evenwel vrij grootsch voor
een boek, dat aanteekeningen bevat, gehouden op eene reis
naar de kust van Afrika en West -Indië , in de jaren 1819
Noordzee met de haring-182,enopkruistgde
vloot , in 1827. Het eerfie , verre het uitvoerigile, is niet
onbelangrijk. Nieuws is er wel niet zeer veel in, en enkele
medegedeelde zaken , als bladz. 83 , 89 en elders, hadde men
in een gedrukt reisverhaal wel kunnen misfen, als zijnde enkel voor den Schrijver van huifelijk en afzonderlijk belang.
Ook dingen als bladz. 227 behooren daartoe : alles , wat een
reiziger aanteekent , is daarom nog niet voor het publiek belangrijk. De befchrijving van Sierra Leone; van St. George
d'Elniina; van het leven der inboorlingen aldaar; van eene
koflj-, katoen- en fuikerpianraadje; van Paramaribo; van
Bonaire; van Curacao en dergelijke bijzonderheden lazen wij
met veel genoegen. Hooger loopen wij , maar het is misfchien alleen in onze wijze van zien , met het andere gedeelte, den kruistogt in de Noordzee betreffende. Ree. herinnert
zich althans niet , eene zoo breedvoerige befchrijving van de
haringvangst, in alle bijzonderheden, elders te hebben gelezen, en, nog onlangs weder den toch overfchoonen Pirate
van w A LT ER S C OTT gelezen hebbende , was hij nog meer
bijzonder met zijne gedachten op Hitland en in dien omtrek
te huis. In dit verhaal van den Heer VAN LE N NE P C os.
TE R R was dus veel , dat hem nieuw was en geviel. Rec,.
twijfelt niet , of de Schrijver heeft aan zijne vrienden eene
aangename dienst bewezen met de uitgave van dit boekdeel,
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en wij willen hem de uitgave zijner Reis naar de Middel
van welke hij in het Voor -IndfcheZKolatinp,
gewag maakt, in geenen deele afraden, maar hein al--berigt
leen aanbevelen , enkel datgene mede te deelen , wat voor
zijne lezers belangrijk kan zijn, waardoor hij dan ook hier
iets meer kan zeggen, dan wanneer hij een gedeelte zij--van
ner bladzijden toewijdt aan dingen, die heia des opteekenens
waardig mogen zijn voorgekomen , maar in een uitgegeven
reisverhaal, gelijk wij reeds zeiden, minder te huis behooren.
Het werk is overigens zeer goed gefehreven , en drie iteendrukplaten, naar teekeningen van den Schrijver, verlieren het
meer, dan de niet zeer fraai uitgevallen titel, op welken wij
ook liever eene afbeelding van een der bezochte punten gezien hadden, dan Neptunus met den drietand.
Onze Zeeöfficieren beginnen hunne reizen te befchrijven.
Wij moedigen hen , en in het bijzonder den Heer v A N L E NNE P C o STER, daartoe verder welmeenend aan. Zelfs zou
een Magazijn van kortere, op zichzelve ter uitgave te kleine
reisverhalen, door hen befchreven, Ir..isfchien geen onaangenaam gefchenk kunnen worden.

Natuurkundige Gefchiedenis van de Kusten der Noordzee , enz.
Uit het Hoogduitsch van FR. AREND S. Ilde Deel. Te
Groningen, bij W. van Boekeren. 1835. In gr. Svo. 464

Bi. fß-:
De. Mensch , enz. Door rrm. STUART. Ilde Deel. Tweede
verbeterde Druk. Te Zaltbommnel, bsj J. Noman en Zoon.
1835. In gr. Svo. 160 Bi. f3-:

Niet minder belangrijk dan het eerüe is het tweede deel van
de Natuurkundige Gefchiedenis van de Kusten der Noordzee;
en tot hoogen lof van den bekwamen Vertolker kan men ge
dat hij meer doet dan eenvoudig vertalen. Zijne-tuigen,
Voorrede niet alleen, maar ook zijne geleerde Aanteekeningen , waaronder niet weinig gewigtige teregtwijzingen , doen
het werk aanmerkelijk in waarde boven het oorfpronkelijke
hijgen, Wij kunnen dit, met opzigt tot den tweeden druk
van het werk van s TU AR T en K u v P E R, zoo ruimfchoots
diet toetlemmen. De eerfte druk bezit eene fteeds blijvende,
e r de tweede druk, waarbij emsig gebruik van latere berigten
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gemaakt is, eene hoogere waarde voor den tegenwoordigen
tijd; doch wenfchelijk ware liet, indien men zoodanig voordeel met later uitgekomene reisbefchrijvingen gedaan had, als
waarop STUART zich ílellig zou hebben bevlijtigd , indien
hij thans zelf en voor het eerst het werk had uitgegeven, of
in perfoon den tweeden verbeterden druk had bezorgd. Bij
dien tweeden druk is dus niet zóó veel tot lieden gewonnen ,
als bij de vertaling van het werk van A R E N D s door den
Heer w ESTER a OFF. En echter zijn zelfs in die vertaling
niet alle onnaauwkeurigheden in de aanteekeningen verbeterd.
Zoo lezen wij b. v. bl. 37, dat de Friezen, onder anderen,
geheel Gelderland bewoonden. Dit wordt bij de aanteekeningen niet verholpen. intusfchen weet een ieder, dat een
groot deel van Gelderland, en wel geheel de Betuwe, gelijk
de naam zelfs aanduidt, cot het eiland der Batavieren behoorde, terwijl de Veluwe en het kwartier van Zutphen deels
in het bezit der Friezen , deels in dat van andere volken waren. Of Kennemerland de woonplaats der Caninefaten geweest zij, is ten miefte niet buiten gefchi.l. Immers, op
grond eener uitdrukking van T A C I T U S, worden zij door
velen, naar den zin, dien dezen aan die woorden des Ge
hechten, op hetzelfde eiland net de Bata--fchiedrjvs
vieren geplaatst. In de aanteekeningen had men dus daar
wel iets mogen verwachten, Hoe voortreffelijk derhal--over
ve, ook dit werk is niet volmaakt; maar wie kan zulks ook
vorderen ? In het algemeen heeft de Fleer w E S T E R U OFF
zich uitmuntend van zijne taak gekweten.

Arctoa Tempe. Ockenburgh, door J. w E S T ER B A E N. Nieuwe
Uitgave. Te Utrecht, bij J, Altheer. 1835. In gr. 8va.
IV, 50 en 179 bl. f 1-80.

D

e Voorrede des Uitgevers wijst de reden aan, waarom deze nieuwe uitgaaf ondernomen is. Bij de beulaande fchaarschheid der eeríle drukken van WE S T ER B A E N'S Ockenburgh
afzonderlijk , en het minder algemeen verkrijgbare der volle
uitgaaf van al de werken van wES TER BAEN, zal deze-dige
nieuwe van het dichtwerk Ockenburgh wel aangenaam zijn aan
het letterlievend publiek. Immers Ockenburgh is een der bes
Hofdichten. Niet alleen is er zeer veel ware-tezognamd
poëzij op vele plaatfen te vinden, maar het geheel is ook
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leerzaam en kernachtig; het bewijst de hooge mate van kennis
en de verlichte godsvrucht van den Schrijver. Het is waar,
dat WESTERBAEN, even als IUYGENS en zelfs CATS,
fomwijlen plat en gemeen is; dat hij zich dikwijls met wei nige kieschheid uitdrukt, en verzen fchrijft, waarvoor tegen woordig een ieder zich wachten zou , b, v. bl. 3 vs. 3 van
onderen tot bi. 13 vs. 6 van boven , waar men zeer veel
vindt, dat zich tegenwoordig moeijelijk laat voorlezen. Zoo
is het ook met bl. 38 vs. 2 v. o. tot bi. 44 vs. 13 v. o. ;
bi. 81 vs. 10 v. o. tot bi. 83 vs. 2 v. b. ; bi. 96-100 en
elders. Doch daarentegen, hoe levendig en fierlijk zijn vele
befchrijvingen! Hoe dichterlijk; is vaak het meest prozaïfche
uitgedrukt, b. v. bl. 107 het bereiden van fommige geregten !
Hoe vaif is veelal de wijze van vertellen ; en hoe verítandig , hoe edel denkt en fpreekt W Es T E RB A EN over de kerk gefchillen , bi. 150-153! 0! mogten te dien opzigte de gevoelens van eenen w E s T E R B A E N meer worden gevolgd,
en mogten alle ijveraars van den tegenwoordigen tijd bij didn
ouden Dichter ter fchole gaan, om gematigdheid te leeren!
Wij beluiten onze aankondiging met het affchrijven der volgende dichtregelen , hi. 152:
Verdacht is my 't Bef uyt der Synodale mannen ,
Daer ick Eenzydigheyt de Vierfchaer heb lien (pannen,
En daer men het Canon nae fijn believen giet,
Nae dat men fijn party, met macht, daer buyten ftiet:
Daer 't vonnis werd geveld van die fich , van te vooren ,
Als vyand lieren lien , en van de preek -floel hooren.
Het zy te Conftantz dan, te Trenten, en te Dort,
Het gelt by my niet veel, dat fo gewefen wordt.

De Pal der Engelen. Naar het Engelseh s'an T H 0 M A S
M, o o R E , door B. S Ij B R A N D I. Met Platen. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1835. In 12mo, TJI, 159 bl.
f1-80.

D rie Dichters ,

waarvan twee zeker zonder iets van elkander te weten, bepaalden zich tot nagenoeg hetzelfde on.
derwerp.
T x o MA s nz o o R it, gunflig bekend door meerdere fraaije
dichthukken , behandelde een onderwerp, in het zesde hoofd-
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fiuk van Genefis voorkomende (*). liet werd door hem tot
eene epifode van een uitgebreider werk beflemd. Hiermede
bezig, werd hij ontwaar, dat de aandacht van zijnen vriend
Lord B Y R o N zich ook daarbij bepaald had. Hij wilde niet
gaarne als mededinger van , en vooral niet na , B VR 0 N
optreden; dit deed hem van zijn eerfle voornemen afzien.
Om echter niet te vergeefs gearbeid te hebben , befloot hij
tot eene afzonderlijke en befpoedigde uitgaaf van zijn dicht
hetwelk hij den naam gaf: the Loves of the Angels. —-fluk,
Het dichtuluk , hetwelk Lord BY z o N heeft medegedeeld ,
draagt den naam van Heaven and Earth. 2 mastery.
Hetgeen wij van B I L DE R D IJ K , echter hechts ten deele, ontvangen hebben, is zijne bekende Voorwereld.
Elk dezer Dichters heeft zijne taak naar de hem eigene
wijze behandeld. De mededeeling van den inhoud van elk
dichttluk, de wijze van bewerking en eerie onderlinge ver
zonde geene gemakkelijke taak zijn, maar gewis-gelijkn
velen niet ongevallig wezen. Krachtig is de trant van B r LD E R DIja, en vol van veelvuldige fchoonheden ; flout is de
gang van B v R ON's denkbeelden , met verrasfende wendingen ; zacht en liefelijk , offchoon niet minder treffende, zijn
de meer kalme fchilderingen van 1\1 OOR E. Ilet doel van
dezen Dichter met cie bewerking van zijn gedicht was zuiver
zedelijk, zoo als hij dit zelf in zijn Voorberigt mededeelt.
Hij wilde den val der ziel van hare oorfpronkelijke zuiver_
heid op eene treffende wijze fchilderen, en dit doel is hein
uitnemend ,wel gelukt. In drie afdeelingen of verhalen wordt
dit onderwerp behandeld. Elk dezer verhalen wordt aan eenen
Engel toegefchreven. Na eene korte inleiding, door welke
men als op het tooneel der gefchiedenis verplaatst wordt ,
hoort men eiken Engel zijne lotgevallen aan zijne gevallene
Medeëngelen verhalen.
De eerfte dezer Geesten werd met eenen last naar de aarde
vereerd ; hij zag daar een der fchoonfce vrouwelijke wezens ,
werd door haar betooverd, en vergat om haar fchoon het
doel zijner zending. Hij kon evenwel niet toeven op eene
plaats, die de zijne niet was, zoo lang hij zich zijner waardigheid niet onwaardig gedragen had. Tusfchenbeiden ontwaakte het gevoel zijner verpligting, om telkens weder in
--

(*) Men leze deswege des Dichters nadere opheldering
in het Voorberigt.
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te fluimeren. Eindelijk fcheen hij hetzelve gehoor te zullen
geven, en was gereed het woord uit te fpreken, waarmede
hij zich van de aarde verheffen zonde. LEA (dit was de
naam der fchoone) wenscht het insgelijks te weten; hij zegt
het haar; zacht herhaalt zij het driemalen, en verheft zich
op Erigelenwieken paar de liar , hare aanftaande woning; terwijl cie Engel, as verlamd aan zijne vleugels, zich niet
meer boven liet .i.I:of der aarde verheffen kan. Dus fpreekt
hij tot: zijne lotgenooten :

'k Was als met ketens vastgefineed
Aan de aarde, en vruchtioos was mijn pogen,
Om op te flijgen naar den hoogen.
Mijn vleugels hingen flap ter neer
En nooit verheffer, zij zich weer,
Naar 't flrafbevel van d' Opperheer.
Niets bleef hem over, dan de verbeelding, dat LEA fours
een' blik vol mededoogen wierp „op zijn wanhopig, vrucht
-los
pogen."
Terwijl deze Engel met fchaamte liet hoofd ter aarde boog,
begon de tweede Engel , R u a r genaamd , zijn verhaal.
Hij , eens der Englen roem,
Masr die, te trotsch van geest,
Naar dwaze kennis had geftreefd.
Niet tevreden met de zigtbare fchepping te hebben mogen
doorgronden, wilde hij ook het vrouwelijk hart peilen, en
nog wel een hart, vervuld van
Een zucht naar kennis, ílerk en groot,
Als nooit een vrouwenhart befloot,

Sints Eva . . . . . . .
Wat wonder, dat de trotfche Engel de flraf eener vermetel
te groot om uit te fpreken , met wiste fchreden te-heid,
gemoet fnelde ? Het hart van L t L r, waarin de zucht naar
kennis reeds- zoo Berk en groot was , llreefde nog onvermoeid naar meerdere; de Engel zelf had daarenboven die
zucht tot drift ontgloeid ! Zij verlangt , zij begeert den Engel in al den glans en luister voor haar te zien, waarin hij
fechts te midden der Cherubs kon verfchijnen, „ wijl mijn
krans" (dus getuigt de. Engel van zichzelven)
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Van oralen , veel te fchoon voor de aard,
In gindfche íterren werd bewaard.
Ik had van al mijn Englenpracht
Op aard flechts zooveel meegebragt,
Als voegde . . . . . .
Hij zocht haar op andere wijze te bevredigen. Hij ftortte
aan hare voeten uit alwat Natuur fchoons en kostbaars had
den rijken diamant, de parel uit de fchulp gehaald, want
Het pronkfieraad vergat zij niet ,
Dat fchoonheid hooger luister biedt,
En door zijn tooi aan dien magneet
Een nieuwe kracht te geven weet.
't Mogt alles niet baten ; L r L i's weetlust kende , even als
hare wenfchen, geene grenzen.
Wat ik, eens een der hemellingen,
Haar toonen kon , ik toonde 't haar.
Zij bidt toch den Engel:
„ Laat dan hechts eens uw vleugels pralen
„ Met al hun glans ! Gewis , hun gloed
„ Doordringt mijn fierflijk deel en doet
„ Ook mij van Englenluister flralen !"
Zoo fprak de maagd op vasten toon,
Als waar ze aan weigring ongewoon,
Bij mensch of Engel. — — -De Engel bezwijkt voor de kracht der begeerte van eene
der dochteren Eva's. Hij verfchijnt voor LILI in den hoog.
flen glans des Cherubs. Zij valt in zijne armen, maar wordt
door 't brandend vuur tot asch verteerd. Eer zij flerft,
drukt zij hem,
Met lippen reeds verfchroeid
Een kus op 't hoofd, die eeuwig gloeit!
Bij het eindigen van dit verhaal , onder wanhoops felfte
wroegingen geuit, waren de Engelen, met dezen; diep ge-
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vallen Medeéngel begaan, nedergeknield , en rees uit hunne
diep geroerde ziel een innig, í111 gebed omhoog.
Nog knielden zij , toen teer en zacht
Een zoete toon vernomen wierd.
Het waren de toonen, welke NAM A, de geliefde van den
derden Engel, aan hare luit ontlokte. Zij vergezelden de
bede , die uit het hart van hare lippen tot den Opperheer
opgezonden werd. Toen zij geëeindigd had en der Engelen
opgewekt gevoel tot meerdere kalmte was teruggekeerd, begon de derde der Engelen zijn verhaal.
Ook deze, hoe hoog in aanzien verheven, behoorende
tot de orde der genen,
Op wier banier, in gloeijend fchrift,

De Liefde Gods is ingegrift ,
vergat dezen hemelfchen rang voor der vrouwe fchoon.
Ach , ook het reinfle zielsgevoel
Stelt aan gevaar en val ten doel.
ZAR .A P H, dus wordt deze Engel genoemd, verliet den
kring der hemellingen, om te luisteren naar de gave der
toonkunst , waarin N A M A Uitmuntte. Offchoon hare luit
voor liefde en godsvrucht ge[lemd was , mogt echter z AR A PH zich door haar van zijne verhevener roeping niet laten aftrekken. Hij , de reeds onflerfelijke , kon niet meer
zonder gevaar in den kring der flofbewoners verkeeren, al
ware het ook om in derzelver hooger geffemde gevoelens te
deelen. ZAR A r HI, verlokt door aardsch en vrouwelijk
fchoon, verviel van den eerrang bij des Eeuwigen troon;
maar hij viel niet als zijne medebroederen. Hij had zijnen
Heer vergeten; maar in zijn verzuim had hij zichzelven niet
zoo zeer verzaakt, dat hij met den eersten Engel moest
zeggen :
'lt Vergat mijn afkomst, dacht niet meer
Om hemelvreugd , zonk dieper neer —
noch gevoelde hij de wanhoop van hem , die bij zijnen val
zich nog verwijten moest :
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Ik heb haar trots ten val geleid.
Z AR A P I3 moet door eene ballingfchap zijn verzuim boeten ;
maar NAMA blijft hem als gezellinne bij. Zij moeten op
aarde ronddwalen als Pelgrims , die niet voor altijd van de
hemelfche woning verftoken zullen blijven. Moeten zij fouls
uit den kelk der beproeving drinken, fleeds blijft hun de parel der Hoop van den bodem tegenblinken. Ook voor hen
Raat gefehreven:
Hij is een Vader eindloos goed!
Wij hebben ons niet kunnen weêrhouden, den inhoud van
dit bevallig dichtftuk eenigzins uitvoerig op te geven, waart.
in wij deels het oorfpronkelijke zijn gevolgd , deels het een
en ander met de woorden des bekwamen Overbrengers hebben
medegedeeld.
Men mag, daar de Dichter zelf, in zijde Voorrede, zoo
befcheiden erkent het oorfpronkelijke niet geëvenaard te heb_
ben,, niet gefireng oordeelen over zijnen toch altijd zeer ver
arbeid. Hij zegt verder, zich hier en daar vele-dienljk
vrijheden veroorloofd te hebben, waardoor zijn arbeid meer
vrije vertaling is geworden dan flaafiche navolging. Of dit
echter niet altijd eenigzins gevaarlijk zij bij eenen Dichter, van
wien S IJ B RAND I zegt : „ Levendige, ik zou bijna zeg
gen, Oosterfche verbeelding, rijkdom van innig gevoel en-„
„ teederheid en gloed van uitdrukking zijn de kenmerken,
waardoor zijne beste gedichten zich heerlijk onderfehei„ den." De Heer s IJ B RAND i heeft zeker veel gedaan , om
het zoetvloeijende der poëzij van M 0 ORE niet verloren te
doen gaan, en heeft gemeend, daartoe dezelfde voetmaat te
moeten volgen , die de Engelfche Dichter heeft gekozen. Of
echter juist daardoor zijn gedicht niet hier en daar iets firoefs
heeft bekomen , hetwelk bij het bezigen van eene andere
versmaat meer had kunnen vermeden worden, geven wij minzaam in bedenking. Het geheel althans heeft daardoor, naar
ons gevoel, iets eentoonigs gekregen. In het overbrengen
van een of ander krachtig gezegde, hoogstbezwaarlijk, wij
erkennen het, altijd even kort en krachtig over te gieten,
heeft wel eens , door meerdere omfchrijving, iets flaauwers
deszelfs plaats vervangen. Slechts één voorbeeld :
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Pilgrims of Love, whofe way is Time,
Whofe home is in Eternity !"

Zijn pelgrims, wie een moeilijk pad
Tot aan het eind des Tijds geleidt,
Totdat hen eens, des zwervens mat,
De woning wacht der Eeuwigheid.

't

In het navolgende:
„ As if, even yet, through pain and ill ,
Hope had not quit him — as if Rill
Her precious pearl, in forrow's cup,
„ Unmelted at the bottom lay,
To fhine again, when , all drunk up,
„ The bitternesf fhould pasf away."

Als of ook nu, bij ramp en fmart,
De hoop hem restte in 't lijdend hart;
Als of haar kostbre parel, thans
In rampfpoeds kelk ter neer gezonken,
Weer fehittren zon met nieuwen glans,
Was eens die beker leeggedronken.
is het fraaije beeld., unanelted (the pearl) at the bottere lay,

verloren gegaan.
Wij halen deze voorbeelden niet aan , om den Vertaler hard
te vallen ; dit zij verre! Zoo iemand federt lang van het
moeijelijke der overbrenging vooral van kernachtige Engelfche
verzen overtuigd was wij ra.ngfchikken ons bij de genen,
die íteeds met ons van dit gevoelen geweest zijn.
Het ontbreekt niet aan voortreffelijke en tevens zoetvloei ,

jende règels , b.

V.:

Doch ziet gij immer hier of daar
Een teeder minnend jeugdig paar,
Welks fchoonheid, boven 't aardsch verheven,,
Der Englen fchoon op zijde ftreeft;
Dat enkel vleuglen noodig heeft
Om 's hemels woning in te zweven,
Welks minzaamheid uw liefde wekt
En aller oogen tot zich trekt,
Schoon enz.
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en het flot des gedichts :
0, treft gij ooit op 's levens baan
Een zoo volkomen tweetal aan
Bedenkt dan : flechts één enkel paar
Is zoo vereenigd met elkaar ;
En als uw mond hen zeegnend groet
Op reis door 's levens rampwoestijn ,
Zoo zegt met diep geroerd gemoed:
't Moet Z A R A P H met zijn NAMA Zijn !
Welligt had de Heer s ij BRAN D r, naar fommiger oordeel, nog beter gedaan, ons eene fraaije vertaling in ongebonden flijl , in den fmaak der Nachtgedachten van Y OUNG
door wijlen den zoo verdienflelijken L U B L I N IK de ,longe ,
te fchenken. Maar, wie eenmaal zich der Dichtkunst met
een gelukkig gevolg heeft gewijd, hem valt het moeijelijk ,
hare reijen te verlaten, en vrijwillig uit hoogere fpheer at'
te dalen.
De Heer S IJ B RAND I heeft herr, ook onzes inziens te
regt, beter geoordeeld, dit gedicht den titel te geven de Teal
der Engelen, dan het oorfpronkelijke the Loves of the Angels
te vertolken. Hij ontvange onzen zoo wel, als den dank
des Publieks, voor zijne over 't geheel gelukkig geflaagde,
fchoon inderdaad uiterst moeijelijke onderneming!

Genoveva, Treurfpel, door j 0 H A N NE S FI I L M A N. Te dinJierdam, bij M. Westerman en Zoon en C. van Hulst. 1835.
In kl. 8vo. 92 Bl. f : - 50.

Een Treurfpel, dat is niet hechts een fpel vol treurigheid
en akeligheid en afgrijfelijkheid , maar een Treurfpel in den
verheven kunstzin van dit woord, een belangrijk, door het
echte tragifche treffend , roerend , wegfiepend , en bij dit alles hoog zedelijk en leerrijk Treurfpel, dat zich door zijn
gewigtig onderwerp, door zijne gepaste ontwikkeling, door
zijne waardige ontknooping, door zijne gelukkige dichterlijke
vooríielling en verfificatie, -- dat zich door deze en andere
hoedanigheden aanbeveelt; zulk een Treurfpel te naken , dit
is voorzeker geen gemakkelijk werk, maar eene hagchelijke
taak, ,, pericuulofae plenum opus ale<re," waardoor de groot.
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fie Dichter zou kunnen afgefchrikt worden. — Dit alles
echter heeft den Heer II IL M A N niet afgefchrikt van het bovenftaande ftuk te fchrijven, en als zijnen eerfleiing in dit vak
in 't licht te zenden ; en voorzeker, bij de fchaarschte van
goede oorfponkelijke Treurfpelen in onze taal, zou men er
van mogen zeggen : ,, In magnis volauisfe fat est" („ In groo..
te dingen is het willen zelfs genoeg"): maar of hij nu hier
hoogte eenigermate bereikt hebbe, is-medgwnscht
eene andere vraag , waaromtrent de beoordeelaar zijne beden.
kingen met befcheidenheid mag voordragen.
Het: onderwerp is , hoewel wat verouderd , nogtans niet
van belangrijkheid ontbloot „ het is de legende van G EN 0 V EV A , waaruit de Dichter „de onwaarfchijnlijk- en ongerijmd
e. o.," want het is geen-hedn"(1.,owarfcijlkhedn
zamenf{elling) heeft zoeken weg te nemen. Hij fielt G E N 0VE V A voor,, als door den Burgvoogd G 0 L o, wiens onwet
tige liefde zij verfmaad heeft, bij haren Gemaal s I E G F R I E D
zoo belasterd, dat deze het bevel geeft, om haar om te
brengen. Doch vervolgens blijkt, dat zij door hare moorders in een bosch gebragt, maar, onder eede van aldaar levensla.ng te blijven, gefpaard is, en bij eenen kluizenaar
HE RM A N befcherming en hulp gevonden heeft. Daar wordt
zij door S I E G F RI D's Ridder LUDO LP ontdekt, en door
dezen en zijnen vader, den Ridder wo L a, op eene jagtpartij ., in a I E G FR I E D'S tegenwoordigheid gebragt ; waar
hij door eenen brief van Ridder n E RT Rh M, die zich-bij
eerst door G o r o had laten medeflepen, van hare onfchuld
overtuigd wordt, en zich met haar verzoent. Hierna wordt
ook G o L o van deze ontdekking zijns verraads onderrigt , en ,
door s I E G FRI E n met de hoogste íiraf bedreigd wordende ,
brengt hij zichzelven om het leven. --- Dit is in 't kort het
beloop van dit stuk , welks afloop in zoo verre ook aan dezen zedelijken eisch van het Treurfpel voldoet , dat de onfchuld en deugd gered en geëerd , de ondeugd en misdaad
befchaamd en geflraft wordt; en te dezen opzigte hebben wij
met dit fluk vrede.
Of nu de bewerking , de geheele in en ontwikkeling en de
dichterlijke voorfteliing gelukkig zijn, dit is eene vraag, die
Ree. niet omtrent alles even bevredigend beantwoorden kan:
het zij hem vergund , van zijn bevind eenig verflag te doen !
— Zonder de eenheid van tijd en plaats al te fireng te willen vorderen, zou men toch kunnen vragen, of er van het
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eeríte Bedrijf, dat op het Slot plaats heeft, waarin het bevel tot vermoording van G E N 0 V E VA blijkt gegeven te zijn ,
niet een te groote (prong is tot het tweede , waarin zij ,
blijkbaar na een zeer ruim tijdsverloop, in een bosch te
voorfchijn komt: is hier niet eene gaping in de handeling,
die anders vrij doorloopend verhaald wordt? zou het welligt
niet treffender geweest zijn, indien dit bosch de hoofdfchouwplaats geweest, en zij daar terítond opgetreden ware; indien
men, gelijk zij een gedeelte van hare lotgevallen vermeldt,
dezelve aldaar op de eene of andere wijze geheel vernomen
hadde; indien...? Doch manurn de tabula! de Dichter zou
ons misfchien zeggen , dat wij hem een geheel ander plan
wilden voorfchrijven; maar dit was de meening niet. —
Verder moet in dit fluk G 0 L 0 zekerlijk eene groote rol fpelen ; maar het is toch fiechts eene ondergefchikte, welke
die der hoofdperfonaadje niet overfchaduwen moet: en komt
hij dan hier niet te dïkwerf ten tooneele ? hij verwekt daar
te veel afkeer, om hem zoo dikwijls en zoo lang te-enbov
hooren ; en noch zijne noch s i E G F r,1 E D'S redenen tot hem
zijn belangrijk genoeg , om gedurig met andere woorden hetIndien men de gemoedsgefteldheid van
zelfde te herhalen.
G EN 0 v E V A in het tweede Bedrijf, waarin zij , in fier gevoel harer onfchuld, fiandvastig wederfland biedt aan de
pogingen van LUD OLF, om haar bij SIEOFRIE D te brengen , vergelijkt met die in het eerlie Tooneel van het vierde,
waarin zij , hoewel met oenigen zelfitrijd, aldra genegen is,
ja vurig verlangt, om hein te zien , zonder dat zij iets naders
vernomen heeft, om haar ganftiger over hem te doen denken;
dan is misfchien deze verandering wat te groot en plotfeling
voorgefleld, en naar die mate ook de ontdekking in het derde Tooneel wat al te fehielijk en gemakkelijk, hoewel zij
anders met de laatstgenoemde zielsgefleldheid van GE NOV Ev A wel genoeg overeenkomt. Maar hoe raauw komt nu in
ditzelfde roerende tooneel van echtelijke teederheid het voor.
fiel van WOLF in , om G 0 L 0 ter ftraffe te dagen ! en is
het eigenaardig, ja in die oogenbiikken denkbaar, dat zij zich,
gelijk zij zegt, „ aan zijn oog ontdekken" wil? en heeft dus
ook zijn zelfmoord op het tooneel in •haar bijzijn wel die
welvoegelijkheid, welke bij haar karakter en bij die om[iandigheden past? — Nog eene bedenking! De goede H E RM A N wordt bij de heugelijke ontknooping bijna geheel ver
vijfde Tooneel vermeldt GE N 0 V E v A flechts-getn:ih
Rr
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met een enkel woord hare verpligting aan hem; waarop hij
(lijf antwoordt : „ Wat heil voor mij , Mevrouw !" en s I E GF RI E D hem even (lijf een' regel of drie toefpreekt : in het
zesde blijft hij nog op het tooneel, maar als een stomme perfoon , en er wordt van hein niet gerept: het laatfi:e Tooneel
loopt af, en nog eenmaal de goede x E R MAN, die zoo zeer
verdiend had erkend te worden , wordt ganfchelijk vergeten.
Wat de dichterlijke uitdrukking betreft, welke de Treur
aan zijne handelende en fprekende perfonen geven-fpeldichtr
moet, hiervan zijn uit dit fiuk goede proeven bij te brengen;
maar ook andere , waarin men meer dichterlijke levendigheid
en warmt© zou Irrogen wenfchen. — Zoo is b. v. de taal
van S ja G FRI E D in het zevende Tooneel van het eerfle Bedrijf beter gefchikt, om de Hingering zijns gemoeds , bij de
gedachte , dat GEN 0V EVA gedood is , uit te drukken , dan
die in het zesde, waar zij minder natuurlijk, althans in het
eerst voor die omliandigheid te kalm is. — De taal van
GEN 0 VE VA, bij haar eerste opkomen met haar kind, in het
tweede Bedrijf, is over 't geheel wel, b. v. waar zij dus
begint:
„ Beminlijk kind , mij nog in 't jammer bijgebleven
„ Kom , volg uw moeder,, fchoon haar wankle knieën beven ,
Opdat haar fchreijend oog zich we@r ten hemel rigt' ,
Nu 't lieflijk morgenrood verrijst voor ons gezigt.
„ Vouw, vouw uw handjes zaan, fleun uw verguisde moeder
In 't: bidden , daar zij 't hart ontlast voor d' Albehoeder." enz.
Het vijfde Tooneel van hetzelfde Bedrijf, waarop L U D O L F
haar ontmoet , en H ER Dl A N ontdekt , wie zij is , is over 't
geheel wel en levendig voorgeuleld ; doch in het verhaal , dat
zij van hare lotgevallen doet, zou men hier en daar minder
droog befchrijvend verflag, meer levendige aandoening en
hartstogtelijkheid verwachten. Toen zij zegt (bl. 36) : „ Ze
„ ontdekte" (de Almagt namelijk) „ aan HER n7 AN, daar
,, mij 't ergue hond te duchten, Mijn fchuilplaats ," valt hij
in met: „Ach Mevrouw!" waartoe dit hier? dit ach Mevrouw I
of ach Mijnheer hebben wij al zoo dikwijls in Treur- en
Blijfpelen en Romans gehoord, dat het welhaast een hopwoord fchijnt te worden, als de fprekers niet fpoedig genoeg
weten, wat zij zeggen zullen. — De weigering van GE N ovavA, om zich riet LUDOLF aan SIEGFRIED te ver_
!
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roonen , die hier verder voorkomt, is wel genoeg naar de
omflandigheden voorgefleld ; en zoo ook hare taal tot uz RM A N, (bi. 63-65) waarin zij zich haar vorig echtgeluk herinnert , en hare nog niet uitgedoofde liefde voor s IE G F RI ED
te kennen geeft. Die toon van het hart ontbreekt ook wel
niet geheel in de wederontmoeting van beide; maar echter
zou men er meer natuurlijkheid, meer warmte, meer dich
kunnen verwachten: het opvoeren van hun-terlijknga
kind door HER MA N, op het oogenblik , dat zij van hetzelve
fpreken , is wèl aangebragt ; maar in de taal van SIE GF R IED hierop heerscht te veel koude kunst, b. v.:
„ Hoe! voeren Engel n mij eensklaps in een Eden?
„ Min dierbre zoon ! mijn ga ! wijk, bang en wreed verleden !
O dat mijn boezem thans, zoo lang verhard als (leen,
„ Zich aan uw kniên ontlaste in fprakeloos geween!"
Dit laatfile moest hij niet zeggen, maar doen en dan behoef
de het voor den man juist nog niet aan hare knieën. Zou er
van he kind ook niet nog meer partij te trekken geweest
zijn , dan dat het alleen zegt : „ Is dit mijn vader ?" en dat
GEN 0V E V A hierop niets anders zegt, dan: „ 0 ja! naast
„ d'Opperheer hebt gij thans niemand nader; Door zijn ge„ wenscht bezit zien we al ons leed verzoet," en S I E GF R IE n niets anders zegt of doet, dan uitroepen: „ Mijn
„ heilf aat is te groot , mijn overkropt gemoed .... ;" waarop
W O L F (gelijk firaks gezegd is) hein zeer onvoegzaam en
raauw met zijn wraakplan tegen G 0 L O invalt. — Het vijf
Bedrijf is , behoudens het üraks daarvan gezegde, over-de
't geheel vrij wel , levendig en tragisch uitgedrukt: de afloop
is , terílond na den zelfmoord van G 0 L O op het tooneel ,
veel te kalm , daar het met eene zeer algemeene zedeles
van wo L F en met eene even algemeene betuiging der tevredenheid van GEN o V E V A en S I E G F R I E D eindigt.
Bij prozaïfche of firoeve regels , die men hier en daar,
ook in anders goede plaatfen , vindt , zullen wij thans niet
verder fliltiaan. — Nog een enkel woord over eenige taal
waar de verbeterende hand noodig zou ge -bijzonderh,
zijn. Verradr voor verrader (bl. 2) en aangebeéné-west
voor aangebedene (bi. 18, waarom niet liever aangebeedne?)
zijn zamentrekkingen, die, zoo al op zichzelve goed te maken • ten minfle niet welluidend zijn ; en de af kapping in be'
Rr Z
;

62!a

,j. H I L "e A N, GEL\OVEVA,

tig:' voor betigtte (bi. 85) is bezwaarlijk te verdedigen. Mede niet goed te keuren is , dat men hier dikwijls vindt hetgeen voor dat of hetwelk , daar het een aanvijzend , maar
geen betrekkelijk voornaamwoord is. Boosaarde voor boosaardige, (b,. 4, I. booze of fnoode) niij, die — heeft voor
heb, (bl. 5) berstte voor borst, (bi. 7) herdenk ik aan de
--, voor „ als ik herdenk de" enz. (bi. 14) zou zonder
moeite en fchade te veranderen zijn. — Conitructiën als deze, „ verlaten in dees ilreken, Was de Almagt mii --- niet
ontweken," (bi. 34) „ tot zelfbehoud beueogen, Viel 't
„ knellendst juk niet zwaar," (bi. 35) offchoon ook door
anderen wel eens gemaakt , gelooft Ree. niet , dat door den
aard onzer taal toegelaten worden, daar de zoo geplaatfie
deelwoorden geen of een niet duidelijk uitgedrukt zelfdandig
naamwoord of voornaamwoord hebben, waartoe zij behooren,
en niet, gelijk in het Griekseh en Latijn, in een' verbogen
naamval kunnen flaan. -- Herzien voor wederzien , iemand
ontgaan voor van iemand weggaan , van hier gaan fcheiden
voor heengaan, zijn fpreekwijzen, die men hier een- en andermaal vindt , maar die niet als fynoniem met elkander kunnen verwisfeld worden , daar het fpraakgebruik er geheel ver
-fchilendbaks
aan geeft.
Daar dit ftuk des Heeren H IL as A N's eerfteling in dit vak
is , heeft Ree. er wat langer bij willen fliIflaan, om het goede zoo wel als het gebrekkige , zoo veel de ruimte toeliet,
eenigermate aan te wijzen. Er blijkt dus uit, dat hetzeive inderdaad goede hoedanigheden bezit, welke zeker Commisfarisfen
van den Amflerdamfchen Schouwburg het hun aangeboden handfchrift hebben doen goedkeuren en aannemen : maar ook moge het aangevoerde eene kleine herinnering zijn, hoe veel er
noodig is , om in het hooge Treurfpel eenen zekeren verheven trap van volmaaktheid te bereiken.

Orion, Ode, traduite de P. NIE U w LAND , par A U GUST E
C L A V A R E A U , et dédiée à Monfieur ALPH. DE LA
M A R T I N E. Amsterdam , ten Brink et de Vies. 1836.
12mo. 35 p. f : - 30.
Petits Poëmes à I'ufage de la Jeunesfe Hollandaife, traduits
de FEITH, IM'MERZEEL, LULOFS, PITRONILLE
MENS, NIERSTRASZ, DE VISSER, WARNSINCH,

A. CLAVAREAU, ORION ETC,
WISELIUS,

par

A. CLAVAREAU.

h2.)

La Haye, S. de

Visfer. 1836. 12mo. I05 p. f: - 60.

La Fiancée d'Abydos, Poëme en deut Chants, traduit de
Lord B V R 0 N, par A. CLAVAREAU. Maestricht, F.Bury- Lefebvre. 1836. 12nmo. 93 p.
Ziet hier wederom drie proeven, dat de Heer CL A V Ade dichterlijke bloemen van andere Volken op Franfchen grond tracht over te brengen, en dat hem deze po
geheel wèl gelukken ! — Hoe hij hierin ge--gineovr't
flaagd is ten opzigte van NIE OWL A N D'S Orion , kan de
Lezer , die der beide talen magtig is , des te gemakkelijker
zelf beoordeelen , daar de Hollandfche tekst hier tegenover
den Franfchen gedrukt is, waardoor men dus , de Gedichten
van N r E U w LA N n niet bezittende , het fchoone origineel
kan bewonderen en tevens met de kopij vergelijken. — Een
kort levensberigt, dat voorafgaat, doet aan de verdienflen
des beroemden en godsdienlligen Mans waardige hulde. —
Offchoon het geen gemakkelijke taak was , deze Ode uit
eene taal, die voor bet verhevene en flatige zoo gefchikt
is , als de Nederlandfche, in eene andere over te brengen ,
is het echter over 't geheel wèl uitgevallen. Men oordeele
uit dezen aanhef:
REAu

„ Wie heft met flatelijke pracht,
„ Bij de achtbre flilte van den nacht,
„ Uit d' oceaan het hoofd naar boven?
„ Wie blijft in 't aanzien van Diaan',
„ Die vruchtloos poogt dien gloed te dooven,
„ Met onverzwakten luister flaan?
„ Zijt gij 't , Orion! voor wiens licht
„ Der kleiner zonnen flikkring zwicht ,
„ Als 't licht der maan voor Febus glanfen?
„ Rijs, groote Orion! rijs omhoog!
„ Zijt welkom, held! aan onze tranfen !
„ Verruk, verrul ons flarend oog!"
door CLAVAREAU dus overgebragt:

„ Dans Ie ealme impofant des nuits et du thence,
» De l'abárne des plots, avec magnificence,
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„ Qui lèye fon front radieux ?
„ Quel fier énsule de Diane
„ Defiant de fon char la fplendeur diaphane,
„ Grandit en dépit d'elle et brille dans les cieux ?
„ Orion ! est-ce toi , que taut d'éclat dévance ,
„ Toi , qui vois des foleils polir à ta préfence ,
„ Comme rastre des nuits f'efface aux feux du jour ?
Salut, héros falut furgis à l'empyrée !
„ Que nos regards, faxés fur la plaine éthérée,
„ Soient en extafe a ton retour!"
„

!

!

En al mag het den Vertaler niet altijd gelukken , de fijnfte
en zachtfile fchoonheden uit te drukken , b. v. van dat heer
-lijkecoupt:
„ Die baan , wier zacht en lieflijk licht
„ Slechts wolkjes vormt voor 't fcherpst gezigt,
„ Is een gefiel van flerrenheemlen,
„ Wier eindloos flaauwe tinteling
„ Van verre fchijnt dooreen te weemlen
„ Zich zatnenfinelt tot éénen kring. "

„ Ces blanches Incurs, vette vole,
„ Telles qu'un océan ois l'oeil nwortel fe noie ,
„ Sont d'autres dómes étoilés,
Dont la fplendeur fans fin de bien loin étincelle
„ Et que la Sagesfe éternelle
Nous montre comme an cercie et n'a point dévoilés."
elders toont hij echter dezelve nabij te komen , b.

V.:

„ Is 't waar? of faalt mijn zwak Bezigt,
„ Dat ginds een' kring van bleeker licht
„ Meent in uw prachtig zwaard te ontdekken ?
„ Een dunne plek, wier flaauwe fchijn
„ Zich telkens poogt aan 't oog te onttrekken ?
„ Wat mag dat glinftrend wolkje zijn ?"

„ Mais quoi ! ne vois -je pas dans ton glaisve qui brille,
„ L'n foible ces•cle qui fcintille,
„ Et fenzble fair en polisfant ?
,a One tache qui vent à la v>ue incertainc
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„ Dérober par degré fa lumière lointaine ?

Quel est ce nuage luifant ?"
De opmerking van dit een en ander doet ons van verdere
kleine aanmerkingen gaarne afzien.
In de overbrenging van de Gedichtjes voor de Nederlandfche
Jeugd van onderfcheidene vaderlandfche Dichters , waarvan
een derde druk beflaat , is c L A V A K E A U op dergelijke wij
als in die van F. DE B O E ß en van ir. v A N-zewèlgfad,
A T. P H e N. Ook deze hebben in hunne foort hunne betrek
althans de meeste der overbrenging-kelijvrdn,
in de taal der Franfchen waardig doen zijn. — Het eenvoudig naïve en zachte is misfchien niet minder moeijelijk in
eene dichterlijke vertaling te treffen, dan her verhevene en
ilatige; b. v. die natuurlijke aanhef van een Rukje van Mejufvrouw M O R s, waarbij het Franfche wat te droog is:
„ Komt naar buiten, lieve kleinen!
„'t Lentekoeltje omwaalt u zacht;
„ Warmte doet aan bloem en tlruiken
„ Knop en blaadjes wer ontluiken."

„ Mes enfans , la faifon norwelle
flu milieu des champs vous appelle
„ Sentez-vous cet air caresfant ?
,, 4 f'ouvrir le bouton f apprete."
Zoo kan ook in een ander flukje van deze Dichteres dit natuurlijke gezegde omtrent een wees : „ Vader kust vol tee,, liefde Nooit zijn koontjes warm of rood," dit Franfche niet halen : „ Et tout le natin de fa vie S'écoule fans
„ un feul baiter." — Somtijds is het misfchien ook wel
eens te mooi , zoodat de zuivere kindertoon verloren gaat.
Zou alzoo ook morceau de chant voor zangflukje niet te deftig, en niet beter met chanfon of chanfonnette verwisfeld
zijn? Het is ook jammer, dat die zangfiukjes in het Fransch
niet op eenige, zoo niet op dezelfde wijze als de Holland.
fche, gedeld zijn, welk laatste althans bij l'Anniverfaire d'un
père had kunnen gefchieden , indien de voetmaat van het bekende Cueillons la rofe gebruikt ware , die dezelfde is , als
van het Schep vreugd in 't leven. — Op andere plaatfen is
de Vertaler het oorfpronkelijke zeer gelukkig nabij gekomen,
b. v. In het laatfile lieve Avondlied van wax r l 1 N C x , dat
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regt in den trant van VAN AL P FIE N is ; men vergeliike
reeds de twee eer.11e coupletten :
Ik zag de zon verdwijnen
„ En ftatig ondergaan;
„ Ik zie de f arren fchijnen,
„ En ginder klimt de maan.
-

,, Het fchijnfel van haar firalen
„ Blinkt fchoon in beek en vloed ,
„ En glanst door woud en dalen
„ I11ij vrolijk in 't gemoet."

.Tai vu le foleil disparaïtre;
„ 1l fe concha majestueux.
„ Je vois les étoiles renaitre;
„ La tune wonte dans les cleux.
„ Sa mobile et deuce lumière
„ Brille fur le miroir des fists,
„ Et levant mei galinent éclaire
„ Et les foréts et les coteaux."
Met moeite weérhouden wij ons om uit beide meer af te
fchrijven, en prijzen ze in hun geheel aan.
Het gedicht, getiteid la Fiancée cl',lbydos, en gevolgd naar
het Engelsch van B V R ON , van wien er hier een levensberigt voorafgaat, is , volgens de Notes, p. 85, 86, geen letterlijke , maar op verfcheidene piaatfen eene vrije vertaling,
daar C L A VAR E A U eenige bijzonderheden heeft moeten weg
hij geen kans zag om bevailig genoeg over te-laten„di
brengen. Ook verklaart hij , bij deze tweede uitgave van
eenige hem medegedeelde aanmerkingen een dankbaar gebruik
gemaakt te hebben. De eerfle uitgave niet bij de hand heb.
bende , noch ook het oorfpronkelijke van BY R o N , is Ree.
niet in f}aat, om eene vergelijkende uitfpraak over het een
en ander te doen; maar, zoo veel hij uit het hier gegevene
oordeelen kan , fchijnt de Heer C LA V A RE A U ook in de
overbrenging van deze foort van gedichten over 't geheel
niet ongelukkig gefangd te zijn. Tot eene beoordeeling van
het fluk zelf acht Ree. zich hier niet geroepen.
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Handleiding tot het opzetten en bewaren van de ver fchillende
voorwerpen van het Dierenrijk. Te Amfierdarn , bij J. C.
Sepp en Zoon. 1835. In gr. 8vo. XII en 157 bl. f2 - 40.

E

ene Handleiding zoo als deze zal zeker vele jeugdige liefhebbers der Natuurlijke Gefchiedenis in ons Vaderland regt
welkom zijn. Men heeft in de laatfle jaren vele vorderingen
in het bewaren der dieren gemaakt, en onze Kabinetten van
naturalia hebben thars een geheel ander aanzien, dan vóór
vijftig jaren. Het beste is hier in deze Handleiding vereenigd, die wij alleen nog wat minder in prijs zouden wenfchen , omdat zij dan zeker meer algemeen nuttig korde
zijn. Enkele aanmerkingen zouden wij wel hier en daar kunnen maken ; doch over het geheel is deze handleiding alle
aanbeveling waardig. Wij veroorloven ons alleen op te teekenen, dat de wijze, om fpinnen op te zetten, waarbij het
achterlijf van het borsttluk afgefneden, uitgehaald, gedroogd,
opgeblazen, en vervolgens weder aan het borsttuk met Arabifce gom vastgelijmd wordt , (bi. 114) ons niet eenvoudig, maar omflagtig en daarbij onzeker toefchijnt. H A H N,
die zoo vele fpinnen verzameld heeft, geeft (in zijne in 1834

te Nürnberg' uitgekomene flnweifung Kruster-Thiere, Arachniden und Infecten zu fammeln) eenvoudig het droogen bo_
ven kolenvuur op, waarbij de warmte tevens de lucht en
liet vocht uitzet en de huid genoegzaam fpant en opblaast.

Het Koningrijk der Nederlanden, van deszelfs fiichting af,
tot op het oogenblik der affcheiding van de Belgifche ge,vesten , door den Baron DE MONTEMART B 013 S E. Uit
het Fr ansch. Te* Zaltbommel , bij J. Noman en Zoon. 1836.
In gr. 8vo. XII en 76 bl. f1-:
Penfées philofophiques. Nimègue, chez D. J Haspels. 1835.
8vo. 90 pag. f 1-

17orflen fpiegel , naar het Hoogduitsch van j. J. E N GE L. Te Amfferdame , bij J. C. van Kesteren. 1836. In gr. 8vo, I III
en 108 bl. f 1 -:
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i'á'^et bijzonder genoegen lazen wij het werkje, naar het
Fransch van den Baron DE íl7 0 N T E M A R T BOT S SE, waar
voor een' Franschnaan vrij gelukkig en onpartijdig, de-in,
f}aat van ons geCchil met de Belgen wordt opgegeven, en
her betluur van onzen Koning met vuur verdedigd wordt.
Ook vele belangilelling boezemden ons in de Penfées philofop,Iiigues van eenen ongenoemden, IIet valt te bejammeren ,

dat een man van doorgaans zoo vrijen en helderen denktrant
en zulke edele beginfelen tot de dwaalieer van het Dualis;;us
vervallen is , en zoo wel aan de eeuwigheid en oorfpronke
lijkheid der ongevormde flof, als van den Bouwheer des heelals gelooft. De Iezing van niet dan Franfche, of in derzel_
ver geest en taal zich uitdrukkende Wtijsgeeren , met verzuim
van beoefening der Duitfche Philofophie, fchijnt de oorzaak
dier verkeerdheid in des Schrijvers redekaveling te zijn. Indien hij , uit K A N T'S Kritiek der zuivere Rede , zich overtuigd had van de fubjectiviteit van tijd en ruimte, dan zou
hij , zonder daarom Kantiaansch te moeten wezen, (want
ook het ftelfel van dien vermaarden man heeft, in zijn ge.
heel , den toets der tijden niet kunnen doorflaan) echter niet
zijn uitgegaan van een grondbeginfel, dat de abfolute realiteit van tijd en ruimte op den voorgrond fielt , en daardoor
ligtelijk tot de leer van twee beginfelen, een floielijk en een
gees,tel ;k , vervoert.
Nuttiger voor het algemeen , en rijk in lesten, vooral voor
Vorflen en perfonen van hoogen (tand, is de Vor/lenfpiegel
van den achtingwaardigen ENGEL. De aangename en onderhoudende ftijl, zoo wel als de echt liberale denkwijs des
opfellers , verdient onzen welmeenenden lof.

Handleiding orn op aarde gelukkig te leven. Een Gefcenk
voor Nederland/the Huisgezinnen. Te .N jmegee , bij D. J.
Raspeis. 1835.

In 8vo. 156 Bi. In kaartonnen band. f 1 - 80.

äJ itlokkender titel kan zeker een boek niet hebben ! Wie
wenscht niet op aarde gelukkig te leven ? En wie acht geene handleiding daartoe der geringe opoffering van f 1 - 80
waardig? De Schrijver van liet onderhavige nette boeksken zegt, het werk van D R 0 z, flirt d'être heureux, tot
gids te hebben genomen , en vaak letterlijk gevolgd. Dus ,
j,00 Gene foort van vertaling; want daarop zal het dan wel
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goeddeels nederkomen. Wij kunnen hier niet beflisfend fpreken , Lezers ! bij mangel aan kennis van het Franfc /ic gefchrift ; maar Rec. vergenoegt zich met te zeggen , dat hij ,
behoudens enkele aanmerkingen, het lieve werkje met genoegen las ; dat ook het oordeel van zijne Gade -- en op het
oordeel van verflandige en brave huismoeders fielt hij bij
zulke onderwerpen hoogen prijs — gunllig was , en dat hij
dus veel nut wenscht over de lezing dezes gefchrifts in onze
vaderlandfche huisgezinnen , waartoe het zich door goedkoopen prijs den weg helpt banen. Wij geven een paar regels uit
het Be/mit: „ Maar wij fchrijven groote boeken, o:n ons
gelukkig te maken, en toch zeggen wij nits meer, dan
de woorden van c Is R 1 S T US : Bemint God bovenal, en
„ uwe naasten als is zelven. Ziedaar de leer, die ons op de
wegen der gelukzaligheid leidt ; ziedaar de grondtag [grond„ regel] van den braven en wijzen man; ziedaar het doei,
waarheen onze pogingen firekken , om des menfchen leven
gelukkig te doen zijn. 0! mogten wij dat doel bereikt
hebben, en iets bijgedragen, ter bevordering van het gen
luk, al was het dan ook maar van één mensch; dan toch
„ zouden die pogingen niet vruchteloos geweest zijn."

Proeven van een Humorist. Naar het Engelsch van e H.
LAMB, door E. J. POTGIETER. Te Amflerdam . bt H.
Frijlink. 1836. In gr. 8vo. [I, 300 bl. f2 - 90.
_.et is moeijelijk te bepalen, wat een lezer van de gewone
foort , een Ileunpilaar der Leesbibliotheeken en Inteekenings_
lijsten , denkt bij het uitheemfche woordje Humorist. Mogelijk wei niets. Zoo hij er iets bij denkt , is het waar
meestal de voorflelling van eersen vrolijken, aar -fchijnlk
Schrijver, een Auteur, grappenmaker de métier, die-digen
allerhande kluchtén verkoopt. Zoo hoorde Rec. menigmaal
onzen F o K RE een' Humorist noemen, want men bezigt gaarne dit hieroglyphisch woordje. Zeker is het, dat LAMB
alsdan iets geheel anders was, (de man is dood.) Hij is
geen JEAN PAUL, geen STERNE, geen CLAUDIUS, geen
v o s as A ER, maar vereenigt weder, op zijne eigene wijze,
de eigenaardige vormen dezer oorfpronkelijke Schrijvers in
zich. Gij kunt hem niet Ieeren kennen, waarde Lezer ! dan
door zijne werken. Het is nu met Humoristifche fchrif.
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ten tiaar niet anders : men moet dezelve geheel van alle
zijden kennen , doorgronden en doorzien; anders heeft men
niets aan het bonte fpel der verbeelding en de luimen des
gevoels ; men moet leeren lagchen waar hij lacht , weenen
waar hij weent. Het is hier even zoo als in het huwelijk:
er behoort gene beproefde, langdurige kennis en vertrouwde
omgang toe, om de beminde wederhelft regt te kunnen beoordeelen; om te bepalen, of eene XANTIPPE, of CORNELIA,
der Gracchen moeder, aan onze zijde wandelt. — Wat levert
hij ons dan , vraagt gij , deze Sir L A as n? Ik antwoord : een
tamelijk lijvig boek , rijk aan oorfpronkelijke denkbeelden,
fchrandere opmerkingen , diep gevoel , zeldzame menfchenkennis en bevallige inkléeding; een afwisfelend fchilderliuk,
hier in den grootfchen flijl , daar kinderlijk-naïf. — „ Maar
dat vind ik ook in andere boeken ," zegt gij. — Zeer zeker , Lezer maar zó6 niet, en juist alzoo is het even keu
gedacht als gefchreven. Ik weet het wel -rigenfcho,
als gij in den inhoud leest : herhandeling over een gebraden
fpeenvar-ken, Gebed vóór den eten. Heb mij lief en mijn
hond ook. Met de kippen op fiok. Gedroomde kinderen , —
als gij dergelijke opfchriften leest , en gij zijt ongelukkig een
weinig kwalijk gehumeurd , dan zoudt gij ligtelijk kunnen
zeggen : „ Is die kerel maI ?" Juist om die reden zal het
goed zijn , deze en dergelijke hoof lf'cukken te lezen en te
herlezen , en dan te befisfen , of de man wel zoo geheel onregt had , om dergelijke opfehriften te kiezen. — Niet alles
echter draagt den flempel van het echt Humoristifche. Som
Bokjes zijn bloot aardige , welgefchrevene verhalen , die-mige
boeijen,
en hooge achting doen verkrijgen voor het hart
ons
van den verdienflelijken Brit. Onder de juweeltjes rekenen
wij : De Oudejaarsavond. De graze Bloedverwanten. Reden.
daagfc7w Galanterie. Briefwisfelin,; met verre afwezigen. Gedroomde kinderen. Het Hoofdfiruk over ogren, Het zijn kleine
meesterflnkken, welke den geoefenden Schrijver en bovenal
den oorfpronkelijken denker verraden, — Zal het lieve boek
ook aan lieve vrouwen en aan Dames (want er is eene breede
klove tusfchen eene Dame en eene vrouw) bevallen? — Ik
geloof aan fommigen, die iets meer eifchen van eenen Schrijver, dan eeuwigdurende begoocheling der verbeelding; ook
opfcherping van het verftand en veredeling van het hart, dat
wonderlijke, dubbelzinnige ding, hetwelk u, Heeren, Dames
en Vrouwen, dagelijks parten fpeelt. Wij bevelen het boek
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ii allen aan. Neemt het ter 'hand, en zoekt er uit hetgeen
u behaagt, even alsóf gij bij de Heeren S I N RE L Of B A II LM A N (hoe gelukkig voor u , lieve Dames , dat hun magazijn
niet mede verbrand is ; want gij kunt hen nog minder ontberen , dan le ci-devant Sieur c A N o N GET T E) een nieuw
kleerije gaat uitzoeken, nu de Felix- en Concert- avonden
weder aanvangen. Leest het boek, ook omdat het zoo uit
vertaald is door eene even bekwame-muntedvloij
als fmaakvolle hand. Er zijn ook twee lieve plaatjes in ; dus
hebt gij, buiten de letters en de waarheden, nog wat weer
voor uw geld. Wij voor ons gelooven, dar onze wel eens
wat al te hoog opgevijzelde Letrerkun aan dergelijke wer
vernuft en frnaak nog groote behoefte heeft, en dat-kenva
de lezing van een boek, waarin waarheid, wijsheid en diep
gevoed zich vereenigen , iets zal kunnen medewerken , om
goede, vriendelijke, aangename menfchen te vormen; hoewel
wij , om onze aanprijzing des te gereederen ingang te doen
vinden, onvoorwaardelijk aannemen, dat al de befchaafde
lezers en lezeresfen in het leesgierig vaderland daartoe behooren.

Het Slot te Vollen?ioven , of d'rijheidsmin en Heldendeugd.
Eerra [Een] Gefchiedkvndzge Roman , uit de [den] Opfand
der Stelling,verver Th lezen tegen Lisfchop Gui van Utrecht,
in I311 1313. Door A. L. VAN BUBEN SCHELE. Te
llrnf?erdasn,,bzj J. Allart Rietberg. 1836. Isar. 8vo. f3- 20.
-

-

Ije Schrijver van Alagdalena Moons, of het Beleg van Ley.
den , niet lang geleden in dit Tijdfchrift (NO. VI) met bil
onpartijdigheid beoordeeld, heeft thans her thema van-lijke
zijnen Ronran uit een meer verwijderd tijdperk, op den titel
genoegzaam aangeduid, genomen. Reeds deze keus geeft
daaraan een voordeel boven den voorgaanden, dewijl de ver
ruimer fpeI heeft , waar men , onder de zamen(le1_-belding
ling, nier bijna op elke bladzijde bekende gefchiedkundige
bijzonderheden moet raadplegen en met de verdichting in ver
brengen. Veel meer zuiver historifche waarheid, dan-band
wij , omtrent de hier gefchilderde gebeurtenisfen , bij WA G EN A A R (IIIde D. bi. 195 v. v.) vinden opgeteekend , zullen
wij in dit boek denkelijk niet behoeven te zoeken; doch hier
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behoefde zulks ook niet, en gaarne erkent Rec., dat de
lieer V A N B u p E N S CH E LE eene aardige en goed volgehoudene romantifche vinding met deze waarheid verbonden
heeft. De karakters der hoofdperfonen, waaronder waarlijk
edele, zijn wèl bewaard ; de uitkomílen, offchoon gelukkig
genoeg om altijd waarfchijnlijk te wezen, zijn hier en daar
verrasfend ; de fUjl is levendig, op fommige plaatfen zelfs
wat hoogdravend , offchoon minder dan dien van de Mag
en wij gelooven, dat dit werk door velen met ge--dalen,
noegen gelezen zal worden. Op details, den fmaak der motto's, die eene vreemde foort van inhoudsopgave zijn, en wat
dies meer zij , wil Re c. thans geene breedvoerige aanmerkingen maken; maar hij mag zijn leedwezen niet verbergen, dat
een Nederlandsch Schrijver, die zich op de zamenílelling van
vaderlandfche Romans toelegt, — 't welk hij hem, vooral na
deze tweede proeve, niet ontraadt, — zich zoo grovelijk
tegen de eerfle regelen der Nederduitfche taal , zoo wel wat
het gedacht en de verbuiging der naamwoorden , als de ver
werkwoorden betreft , bezondigt ., als hier onop--voegindr
houdelijk gefchiedt, om nu van nieuw gefmede woorden, als
gegrijsde foldaten, blikvolle verachting, ontvlugtiging enz.
enz., niets meer te zeggen. Dit alles kan toch bij geene
mogelijkheid tot de drukfeilen behooren, welke de lezer verzocht wordt te verontfchuldigen. Blijft de Schrijver, vol
zijn oogmerk, het eenmaal ingeflagen pad volgen, hij-gens
zal dan , zoo hij het beneden zich mogt achten zijne moedertaal behoorlijk te leeren fchrijven , een' of anderen vriendelijken Corrector dienen te zoeken , die zijne bladen overziet ,
om ze van deze hinderlijke fouten te zuiveren, Immers geen'
openbaar' Schrijver flaat het vrij , in zulk een haveloos gewaad voor het Publiek op te treden.

De roode Zeeroover; door J. F. C 00 P E K. Naar het Engelsch. III Deelen. Te Amfierdam, bij J. F. Schleijer 1836.
In gr. Svo. 702 B1. f' 7 -20.
I.Jitmuntend in karakrerfchildering, de belangflelling opwekkende en boeijende bij de geheimzinnige verwikkeling, en
zoo wel het gevoel als de nieuwsgierigheid bevredigende, is
deze Roman van C 0 OPER, die, even als zoo vele andere

J. r. e
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kunstgewrochten van dien Schrijver, de eer der vertaling vol
verdiende. Het karakter van den hoofdperfoon zel--komen
ven, dat van den zoogenaamden ronden Zeeroover, is voor.
treffelijk volgehouden en goed geteekend, hoe moeijelijk anders het fchetfen van zulk eene geaardheid zij , en hoe onmogelijk het anders fchijnen mogt, zulk eenen man , in allerlei
omflandigheden, naar zijne inborst, die eene zonderlinge mengeling van goed en kwaad was , te doen fpreken en handelen.
Dit werk zij derhalve aan alle leesbibliotheken en leesgezel
aanbevolen!
-fchapenruimots

Het Leven en de nagelaten Verhalen van W IL M 0 T w A Rw IC K, uitgegeven door z ij n' Vriend u. V E R N 0 N. Naar
het Engelsch. Te Dordrecht, bij Blusfd en van Braam. In
gr. 8vo. 316 BI. j' 3 - 75.

I

)e Heer v ER N 0 N zat op een' namiddag geheel alleen in
zijne eetkamer. Een zacht gevulde armpoel verfchafte hem
aangename rust. Hij verloor zich in weemoedig gepeins. Zijne
matte oogen werden door fluimering bevangen. De toonen der
guitare van een' rondtrekkenden fpeelman troffen eensklaps
zijne ooren. De ffem van den zanger was zuiver, en hij
fpeelde met gevoel. VERNON riep zijnen ouden knecht
toe: „ Geef dien man een' fchelling , AD A M ! en verzoek
hein, om nog iets te fpelen." De arme muzikant liet zich
van tijd tot tijd weder hooren , en ontving dan telkens een'
fchelling. VER N 0 N verlangde iets meer van den onbekenden
perfoon te vernemen , en liet hem te dien einde door zijnen
knecht verzoeken , om in de keuken te komen. Daarop volgde
eene beleefde weigering. De nieuwsgierigheid van VR RN ON
werd des te grooter ; maar de muzikant verfcheen niet weder, Na verloop van eenige dagen ontving hij van denzelven
een eigenhandig fchrijven. VE RN 0 N fpoedde naar hem toe,
en herkende in hem een' oud' fchoolmakker,, den vriend zijner
jeugd, die thans in armoede op zijn doodbed lag. Men vindt
in dit boek het levensberigt van w i L M o T WAR W 1 c K, en
verder den inhoud van meer en min belangrijke papieren,
welke zijne nalatenfchap uitmaakten. Wij twijfelen geenszins, of het werk, waarin luim en ernst afwisfelen, en hetwelk zeer onderhoudend gefchreven is, zal eene aangename
lektuur voor vele Leesgezelfchappen opleveren.
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De kleine Bufon , of Natuurlijke Historie voor Kinderen, Door
R. G. R Ij K EN S. Met 46 Plaatjes. Te Groningen , bij J.
Domkeus. 1835. In 12mo. 132 BI. f:
Het fèhoone Boek der Natuur, geopend voor deJeugd; of Natuurl/ke Historie, loopende oxer de Nederlandfche Zoog
Afbeeldingen. Door R. G. R Ij --diernJogl,.Mt175
E E NS , Onderw zer te Groningen. III Stukjes. Te Groningen, bij J. Oonrkens. 1836. In kl. Svc. 365 Bl. f 1 .25.

D

e Heer [t i1 K E NS wil gaarne de jeugd reeds vroeg met de
Natuur bekend maken. Wie zou zulks niet goedkeuren ? Het
hangt er echter veel van af, hoe zulks gefchiede. No. 1 is
een kinderboekje van zeer geringen prijs. De daarin vervatte
46 plaatjes zijn kleine houtfneêvignetten boven elk hoofdlukje. Dezelve zijn dikwerf geheel onnaauwkeurig , zoodat
niemand ligt een tapir zou herkennen in de op hl. 91
b.
voorkomende figuur. Dat er eene neushorenfoort in Amerika zou leven , gelijk wij bi, 93 lezen , zal wel door eene
drukfout voor t5-ika geheld zijn. Overigens is dit boekje
geen onaardig kindergefchenk; en zoo moge (volgens het
motto , door den Schrijver uit J E A N Y A U L ontleend en voor
No. 2 geplaatst) de Natuurl ke Historie, het fzrikerfnoepgoéd
zijn, hetwelk de Onderwijzer het kind in den beginne in den
zak fleekt, vin er aan te knabbelen.
Dit motto begrijpen wij. J E A IN PA U L vereert daarbij de
Natuurlijke Gefchiedenis juist niet bijzonder, door haar met
bon-bon en ulevelles gelijk te dellen. Maar zou zulk fuikergoed ook den eetlust niet bederven ? Een tweede motto voor
Nu. 2 begrijpen wij minder; het is van R. (veelligt van
den Schrijver zelven ?): De fchoone Natuur worde door
den Opvoeder eene wandelende kinderkerk voor de lieve jeugd.
Lene wandelende kinderkerk ? en dan nog eene kinderkerk
voor de lieve jeugd? Het is pleonasmmmuus en onzin, dunkt
ons ; maar de charades, die bij fuikergoed gevoegd zijn, bevatten veelal niet veel beters.
Om ernflig te fpreken : wij houden Natuurlijke Gefchiedenis voor eene nuttige en leerzame oefening en uitípanning der
jeugd. Eer zij den Onderwijzer, die vroeg den regten zin
voor de Natuur bij zijne kweekeiingen opwekt ! Dank verdient ook eene welgemeende poging, gelijk deze, al kunnen
wij de uitvoering niet geheel billijken, De platen van No. 2
zijn evenwel , althans wat de vogels betreft, veel beter dan
die van No. 1. I let zijn mede houtfneêfiguren, maar grooter
dan die van het kleinere boekje. Overigens vinden wij hier
over leefwijze en huishouding menige voor de jeugd niet on..
belangrijke •bijzonderheid; maar het befchrijvende en weten
ontbreekt , onzes oordeels , al te zeer,, om dit-fchapelijk
werkje eene Natuurlijke Historie te noenen. De vroegere titel,
waaronder de flukjes afzonderlijk uitkwamen, (Vertellingen van
den Onderwijzer Schoolyriend over Nederlandfche voortbrengfels
derAratuurlijke Historie) zouden wij daarom gepaster keuren,
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Elfde tiental Leerredenen door J. H. V A N D n R PA L ax.
Te Leyden , brt D. du Mortier en Zoon. 1836. In
gr. 8vo. 342 Ll. f 2- 50.
et fchijnt , dat wij niet vele leerredenen meer uit
deze milde hand zullen ontvangen. Zijn wij wèl onderrigt, dan heeft de achtbare Grijsaard zijn ontuag, als
Akademieprediker,, gevraagd. De ouderdom en de verliezen , die däarvan eenigzins een natuurlijk gevolg moe»
ten geacht worden, beginnen hem, zoo men zegt, te
drukken. Velen meenen dat ook in zijne leerredenen op
te merken ; wij zelve gaven vroeger te kennen , dat er
welligt minder kracht en gloed in te befpeuren waren.
Wie echter zou willen zeggen . „ al genoeg ! het is
tijd, dat de oude . man uitfcheide ! hij zou zijnen roem
overleven;" die zou in ons de vurig{Ie tegenzeggers ontmoeten. Er is nog niet CCne leerrede bij , die wij niet
met aanhoudende belangftelling , met blijkbare goedkeu
bewondering lazen. Het is nog alles-ringefomst
natuurlijk, helder, gepast en regt !lichtelijk. Vooral
bleek het ons , hoe VAN D E R P AL ax altijd met een
oog op den tijd en deszelfs behoefte preekt ; hoe hem
ook vooral die denkbeelden mishagen , welke men thans
weer met zoo vele luidruchtigheid ter fchouw draagt.
En wie zou zich ook met meer regt en met meer hoop
op goede vrucht tegen dezelve kunnen verzetten ? Zijne
fchriften worden zoo algemeen gelezen , zijn voor elk
zoo verflaanbaar en indringend , en boezeroen niet zoo
veel grond de grootde mate ve: n vertrouwen in. Het
is een grijsaard , het is een geleerde van den eertien
rang , het is een man vol ' gezond verfland en van de
beminnelijk te zeden , die hier fpreekt , veel beproefd en
tot den "rand van het graf genaderd; een man, die de
gematigdheid als Godgeleerde nooit verzaakte , met zijn
no KBrscaz. 1831. NO, 15.
Ss
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geheele hart aan den Bijbel gelooft en aan den Bijbel
hangt , de leer der genade in Christus met ouderwetfche
geflrengheid predikt , ja im m er toont geen' anderen regel
van geloof te kennen , dan die fchriften , aan welker
onderzoek hij , met aanvoering van alle geleerdheid en
fchranderheid, zijn ganfche leven befleedde.
Wij gaan over om eenig verflag van de afzonderlijke
ílukken te geven.

I. David Perkte zich in den I-Jeer zijnen God.
I S A M= XXX: 6e. Bij gelegenheid des overlijdens van
's Hoogleeraars echtgenoote. Over tkerkte in God , als
het eenige en genoegzame middel , om onder weder
gemis onze gemoedsrust nier te verlie--wardighen
zen enz. , en dat zij ontslaat , I. uit de herinnering
van al het goede , dat wij vroeger genoten , en de erkentenis , dat het weldaden waren , door God ons gefchonken ; II. uit waardering van het goede , dat wij
nog bezitten ; III. uit de erkentenis van Gods deugden
en het geloof aan zijne beloften ; IV. uit de hoop eener
milde en genadige vergoeding. -- Velen zullen de gefchiedenis wel een weinig vreemd voor het onderwerp
vinden; maar, na zoo vele treurige gevallen behandeld
te hebben , vordert de afwisfeling ligt zoo iets.

II. Genoegzaamheid van Gods tinoord om den mensch
te bewegen tot beheering. L u e. XVI: 27-31. Dit
onderwerp ligt ten volle in den tekst , het flot der gelijkenis van den rijken man en Lazarus , en is der behandeling overwaardig. Of men bij het verzoek van
eerstgenoemden , om de:n laatsten tot zijne broederen te
zenden , aan eene ingewikkelde befchuldiging moet denken , alsof zijne ellende f echts ten deele aan hem te
wüten was , zouden wij betwijfelen ; het is niet een
genoeg.
-voudig
„ Welke is de reden , waarom hetgeen buitengewoon
„ is, hetgeen flechts op de zinnen en verbeelding werkt,
„ geene duurzame zucht tot verbetering kan te weeg
„ brengen? Ik heb het: u reeds doen gevoelen, het is
„ omdat het den wortel des kwaads niet aantast, omdat
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„ liet de liefde tot de zonde niet uitroeit p en Beene
„ liefde tot God doet geboren worden. Maar, al
ware het ook , dat de zucht tot ongeoorloofd ver„ maak en verboden genieting er voor altijd door on„ derdrukt kun worden , hoe zou daaruit liefde tot God
en zijne dienst kunnen geboren worden ? wat waarde
heeft het , alleen uit vrees te gehoorzamen ? en wat
„ baat het te beven voor God als den regtvaardigen
„ Regter, zoo men IIem ook niet als den liefderijken
„ Vader bemint ?" Op zichzelve achten wij deze geheele redenering fraai en gegrond ; maar of zij tot het
bedoelde oogmerk geheel voldoende zij , lijdt bij ons
Beni en twijfel. Hetgeen vervolgens van de werking des
H. Geestes gezegd wordt , fehijnt ons geheel waar en
behartigingwaardig.
I1I. Liefde de meest kenmerkende eigenfchap des
Christendoms. GA L. V: 22. Inleiding en aanmerkingen over den zin dezer woorden komen ons uitmuntend
voor. 1-let tweede deel is meer gewoon. Het derde
noemt eenige gevolgen, misfchien liever bijzondere aanmerkingen , van welke 2. de noodzakelijkheid van andere deugden , regtvaardigheid , matigheid enz. , als blijken van de echtheid der vrucht , wel wat meer mogt
in het licht doen treden , en 3°. meer de toepasfing
van 2°. is.
IV. De barmhartige Samaritaan, Luc. X: 3035. „ Gelijkenis , welke de natuurlijke ftrekking had,
om aan te toonen , dat bij het bewijzen vats liefda„ digheid geen verftuill van land of volk of Godsdienst
in aanmerking komt , maar dat allen , omtrent wie
„ wij den pligt der menschlievendheid beoefenen kunnen,
„ in de wet van God onze haasten genoemd worden."
Ons dunkt , er ligt meer in ; het is een beroep op het
gevoel van den vragenden Wetgeleerde. „ Doch deze
„ zelfde gelijkenis, waarmede Jezus zijn oogmerk zoo
volkomen bereikte , dat de Wetgeleerde zelf hem zijne
„ toe{Iemming niet weigeren kon;" ja, omdat zijn hart
hem daartoe drong; „ deze gelijkenis behelst tevens het
Ss 2
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„ voorbeeld eener liefdadigheid , die en ten aanzien der
„ bron , waaruit zij gevloeid was , en ten aanzien der
„ wijze , waarop zu benefenj werd , tot een wod(1
„ veril:rekkeu kan ., naar hete ells wij onze bevijzen; vau
„ liefde en hulpvaardigheid omtrent onzen evenmensch
„ behooren in te rigten. — Uit dit oogpunt wilde ik
„ deze gelijkenis met u befchou\ven." — Zoo wel ontvouwing als toepasfing zijn uitnemend, Doch , komen
de Priester en de Leviet er niet wat al te gemakkelijk
af? Is liet zonder oogmerk , dat deze perfonen gekozen zijn ? En moet niet ecnigzins op de tegenftelling
gelet worden ?

V. Het gewigt der verpligtingen , door het bezit
van onderfcheidende voorregeen opgelegd. M A T T H.
V: 13. Uitgefproken den 21 Junij 1835,- de laatfie
vóór het einde des Akademiejaars en tevens de eerf}e
na den gedenkdag van Waterloo. Fraai fpreekt de Hoogleeraar over het zout en de gepastheid van dit beeld.
Nieuw zal welligt voor velen de volgende aani.nerking
zijn : „ Hier zou ligt eene bedenking kunnen oprijzen ,
„ of het zout wel zoo geheel zijn' fmaak en prikkel
„ verliezen kan , dat het tot niets meer nut of dienftig
is ! En echter , zoo men het gezegde moest opvat„ ten , alsof er frond : indien het mogelijk was , dat
het zout fmakeloos wierd , dan zou de waarfchuwing
„ alle hare kracht verliezen. Doch wij moeten het zout ,
hetwelk wij gebruiken, en 't welk klip- of mijnzout
„ is , dat , door vuur gezoden en uitgedampt , zijne
„ kristallen vormt ; wij moeten dit niet verwarren met
„ het zout , wearvan men zich in Palestina bediende ,
„ en 't welk uit de doode zee afkomftig was. Dit
„ zout, dat met harst- en pekdeelen bezwangerd is, is
aan zulk bederf onderhevig ," enz.
Nog een woord , dat onze opmerking trok: „ waar„ om ook een onverbreekbaar verbond een zoutverbond
gehceten werd." Is dit werkelijk zoo ? Recenfent
kent fechts een voorbeeld van later tijd , doch dat indedaad op vroeger voorbeeld fchijnt te rusten. Het
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komt voor in P A N 5 E's CFfc1 iedenis van de verhuizing
del' RvangeliJ7 Scizhurgrcrs. Toen deze eindelijk de
hoop opgaven, om in hein vadereland te kannen verblijven , en eene vergadering belegden , om over de verhuizing te fpreken , toen lezen wij het volgende : „ Nadat
zij rondom eene tafel , op welke een zoutvat ftond ,
waren nedergeknield , doopten zij de natgemaakte
vingers in het zout en hieven de regterhand ten hemel.
„ Den waren en driemaal eenigen God zwoeren zij
enz. . , en namen daarop het zout , als eene heilige
„ hostie , tot zich. Niets was doodelijker voor de
„ zaak der radelooze Protestanten , dan dit zooge„ raamde zoutverbond." (Zie ook het Mengelwerk dezer Letteroefeningen , 1830 , N'. III.) Overigens is de
leerrede vol f}ichting, eerst voor Akademieburgers, daarna voor allen , en wordt er ook liet lot van den Icarus , die bij Waterloo viel , treffend in te pas gebragt.
VI. Gefchiedenis der genezing van den blindgeborenen. Jon. IX: 1-12. „ Dit IXde Hoofdlluk van
„ Johannes Evangelie is , in vele opzigten , ten uiteriie
„ merkwaardig. Het behelst het verhaal eener wonder„ dadige genezing , die eenig is in haar foort. He be„ helst een geregtelijk onderzoek naar de. waarheid en
„ echtheid van het verritte wonder, hoedanig wij elders
„ niet opgeteekend vinden. Het fielt het karakter van
„ , Jezus , en als Leeraar , en als Verlosfer des mensch„ doms , in een helder en belangrijk licht. En het is
eindelijk geschreven in zulk een' eenvoudig natuurlij„ ken trant , niet zoo veel levendigheid en aanfchouwe„ lijkheid der voordelling , dat wij daarvan vruchteloos
een tweede voorbeeld , elders dan bij dezen Evangelist, zouden zoeken. Ik heb befloten , over hetzelve
„ in drie achtereenvolgende leerredenen te handelen.
In het eerfile vinden wij de wonderdadige genezing van
„ eenen blindgeborenen. Het tweede bevat de geregtelijke ondervraging enz. Het derde fielt ons Jezus
„ voor,, die zich aan hein als den Zoon van God
„ openbaart."
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I -loezeer voor de hand liggende, trof ons toch de
aanmerking , dat het heengaan van den blinde niet de
beitrekene oogen natuurlijk aanleiding gaf, om velen tot
getuigen van dit wonder, en wel buiten de te ,cn^.vvoordigheid van den Meester, te maken. Voorts befchouwt
VA N DE R PA L as de wondergebeurtenis 10. als een
Goddelijk werk en 2 0 . als ten uitvoer gebragt door den
van God gezondene. Dank hebbe de íleller , daar wij
wel eens eene kleine bedenking hadden, maar veel menigvuldiger gelegenheid vonden, om met volle, hartelijke
toeftemming te lezen.
VII. Vervolg der Gefchiedenis. j o H. IX: 13-34.
,, I-Ioe men van de waarheid verwijderd is , wanneer men
„ zich in den waan gebragt heeft , van niet te kunnen
„ dwalen, en daardoor voor alle verflandelijke overtuiging
„ oogen en ooren gefloten heeft ;" ziedaar de voorname
leering van dit íluk.
„ Dat dc Farizeën 'hier niet voorkomen als bijzon„ Jere perfonen , maar als Regters , blijkt uit het ge„ fprokene vonnis der verbanning." Wij gever, dit toe,
maar moeten echter bekennen , in het geheele , zoo natuurlijke verhaal niets van liet plegtige en afgemetene
der regterlijke vormen te kunnen vinden. Het Oosterfche
is zeker de 1leutel hiertoe. Wij behoeven niet te zeg
veel leerzaams en treffends deze rede bevat. -gen,ho
VIII, Slot der Gefchiedenis. Jon. IX: 35-4i.. De
Leeraar hefchouwt Jezus hier in zijne menschlievendheid ,
zijne wijsheid en het eigen gevoel zijner Goddelijke
grootheid, benevens zijne handhaving tegen de vijanden.
Hierover zegt hij vele fchoone en hehartigingwaardige
zaken. Ja , buiten te enfpraak maakt dit drietal leerre
een belangrijk geheel ; fchoon wij toch niet dur -den
zeggen , dat elke verklaring , hetzij van ,Jezus woor--ven
den , hetzij van den blinde , ons even gemakkelijk en
voldoende is voorgekomen , en dat ons inzonderheid de
taal des laatften van alle bitsheid vrijgepleit fchijnt te

kunnen worden,
IX. jezus de voeten zijner discipelen was/chef/de.
Jo 11. XIII: 3-15., Wat er in dezen tekst op te hel-
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deren viel , dat is uitnemend opgehelderd. De wijze ,
de bedoeling , de gemoedsllemming van Jezus zijn daarbij naauwkeurig nagegaan , en, hoe bekend het onder
zij , wij vonden er nog al het een en ander , dat-werp
ons trof. Ten flotte wordt aangetoond, dat Jezus ook
in deze handeling het oogmerk zijner hemelfche zending
enz. treffend aan den dag legde. Deze toepasfing heeft
hare zeer belangrijke zijde , maar ik weet niet hoe het
kwam , dat dit ons niet zoo terílond in liet oog viel ,
dat wij deze toepasfing niet verwacht hadden. Komt
het misfchien ook hierbij toe, dat wij door zeer bevoegde lezers zoo zeer gunflig en min gunílig over deze
leerrede hebben hooren fpreken ?
X. Jezus ter kruifiging weggeleid. L u c. XXIII:
26— 32. Een lijdenstekst , en wel een gewone. Het is
niet onbelangrijk , eenmaal een' zoodanigen door VA N
D E R PA L nz behandeld te zien. Eerst ontwikkelt hij
de gebeurtenis ; daarna de gevoelens en overdenkingen ,
die daaruit voortvloeijen. In het eerst trof, maar bevreemdde het ons toch eenigzins, dat Simon van Cirene
zoo ftellig voor een' aanhanger van Jezus wordt uitgegeven. De aanmerking , dat het woordje zij niet in
men moet veranderd worden , maar regtflreeks op de
Romeinen ziet , is niet onbelangrijk. De toepasfing is
zeer flichtelijk.
Op het gefchrevene terugziende, moeten wij erken
juiste waarde weinig te-ne,dfukirzlve
hebben doen zien. 1\1aar wie heeft dit ten aanzien van
's mans werk noodig, daar wij reeds betuigden , den
ouden man , die af is en flechts nog op het lang bekende kan terugkomen , hier geenszins gevonden te heb
Neen, het is nog altijd dezelfde helderheid, juist--ben?
heid , gematigdheid en klaar inzigt in het woord van
God, die wij er aantreffen. En zoo wij hier en daar
op kleinigheden aanmerkten , het is omdat flechts deze
den loop onzer gedachten fomtijds fluitten. Ja, ook
grootere kwamen ons wel eens bedenkelijk voor, en
kunnen zeker anders befchouwd en anders behandeld wor-
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den. Maar,, wie zegt , dat het beter zou zijn ? VAN
DE R P A L M heeft onze aanwijzing " in geen opzigt noodig; heeft zij eenige waarde, dan f'crekke ze Hechts om
den jeugdigen beoefenaar door zoo groot een voorbeeld
niet al te. onbepaald te laten wegslepen. Wij eindigen
deze met den voortreffelijken man al het goede toe te
wenfchen , dat hij aan duizenden , al fprekende en fchrijvende, moet gedaan hebben.

Het Christelijk geloof van S C H L E I E R M A C H E R in
verband tot het Rationalismus befchouwd, door J. H.
R E D. D IN G I U S, G Z. , Theol. Doct. en Predikant
te Hoogeveen. Te Groningen, bij W. Zuiderra. 1836.
In gr. Svo. 85 Bl. f : - 75.
Godsdienflige waarheid en dwaling. Kan de eer/le ge
nuttig wezen ? Een belangr ijk-varljk,dei
woord voor onzen tijd. Te Leeuwarden , bij L.
Schierbeek. 1836. In gr. 8vo. 31 BI. f : - 40.
De Christelijke vrjheid', eene uitboezeming van het
hart, b ij gelegenheid, dat de Doopsgezinde Gemeenten in ons Vaderland het eerfte Eeuwfeest harer Kweek
te Amflerdam gevestigd, op den 6 Dec. 1835,-fchol,
godsdienflig vierden. Met eene Bijlage. Door R.
P O S T H UM US, Leeraar der Hervormden te Waaxens en Brantgum. Te Groningen, bij J. Oomkens.
1836. In gr. 8vo. 32 Bi. f:-30.
dJ it het werk van wijlen den Berl jnfchen Hoogleeraar
S C H L E I E R M A C H Ii R, der Christliche Glaube, heeft
de Heer J. H. RE D D I N G i us eerst voor zichzelven
bijeengezameld , en nu ook ten dienfte van anderen uit
wat het refultaat is van deszelfs befchouwing-gevn,
van het Christendom, en aangetoond, dat deze een uit
Rationalismus , in zijnen ganfchen-vloeifwasnht
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omvang genomen. Ree. vindt er juist geen groote behoefte aan, dat zulks voor ons Publiek, althans in onze taal , gefchiede, want niet voor iedereen is het noodig of nuttig; en de Godgeleerde kan, des verkiezende,
er zich door het werk van SCHLEIERMACHER zelf
mede bekend maken. Hij acht dus ook niet noodig, een
breeder verflag van dit flukje te geven ; maar verklaart
nogtans naar zijn inzien gaarne , dat RE D D I N G i us de
opgenomene taak ordelijk en duidelijk , voor zoo veel
dit bij de zonderlinge en dikwijls duistere voorftelling
van S C H L E I E R M A C HER gefchieden kan , volbragt ,
en er ten flotte te regt bijgevoegd heeft, dat wij het
model van wijsgeerige befchouwing van de Godsdienst
niet bij S C H L E I E RM A C HER , hoe goed hij het-ler
ook moge gemeend hebben , behoeven te zoeken , zoo
lang wij zulke Wijsgeeren , als B 0 R GE R en v A N
H E v s D E , kunnen volgen , gelijk hij met eenige plaatfen uit de Disp. de Mysticismo en uit de Socratifche
School bewijst.
Het flukje, onder N°. 2 voorkomende, is ontleend
uit de Allgemeine Kirchenzeitung van B R E T s C H N E ID E R en ZIMMERMANN, en door den eerstgenoemden
opgefteld. Het is een welgefchreven en nuttig flukje
waarbij nog wel iets te wijzigen of te voegen zou zijn ;
maar het geheel verdient behartiging , vooral ook in
eenen tijd, waarin het voorgewende gezag van fymbolifche fchriften ook bij Protestanten zoo dikwijls ter fprake
komt. Liever dus , dan een dor uittrekfel te geven , wil
Ree. , die het reeds vroeger met genoegen in het oor
las, de lezing van het vertaalde aanbevelen.-fpronkelj
Het flukje, bij N. 3 opgegeven, bevat 1. eenen
Brief van den Schrijver aan zijnen Vriend, den Heer
J. H. HALBE R T S MA, Leeraar bij de Doopsgezinden
te Deventer, over de waarde der menfchelijke, en bijzonder der Christelijke vrijheid, met een' enkelen wenk
op het vrije Kerkgenootfchap der Doopsgezinden, en op
de kerkelijke gebeurtenisfen des tijds. 2. Een Gedicht,
nagenoeg van denzeifden inhoud , waaronder wij wel hier
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en daar, gelijk onder den Brief, met den Maker zouden
fchrijven : non ex arte (niet naar de kunst) , maar
nogtans gaarne gelooven , dat liet is ex animo (uit het
hart) , en dat er althans die goede zin in heerscht, dat
hij er bijvoegen logt : uti et verytatis ac libertatis
Christianae ergo, (zoo als ook ter zake van Christelijke waarheid en vrijheid.) 3. Als bijlage, eene Voorlezing van wijlen den Blyafchen Predikant , P. B R 0 UWE R , r z. , in het laatst der achttiende Eeuw gedaan,
over de vrijheid in godsdienflige en burgerlijke gevoelens en begrippen, of eigenlijk over het onregtvaardige
en fchadelijke van de vervolging om dezelve , thans ,
vooral ten aanzien van het politieke , gelukkig minder
belangrijk dan in die dagen , en in zichzelve , hoe goed
ook gemeend, juist niet van die hooge voortrefFelijkheid , dat zij ons der uitgave waardig zou hebben toegefchenen.

De flem des wondermans uit de grot van het woud
Brozeliand. Eene korte herinnering uit de gefchiedrollen der Ridders van de ronde tafel. Door D. P.
MANVIS , W I L L E M S Z. , Art. Veter. P. Te Zutphen, bij W. C. Wansleven. 1836. In gr. 8vo.
21 ]31.f:-20.
Jezus Christus, de Gekruifigde op Golgotha, is onzer
aller vr ijbrief naar de oorden der onverderfeli kbeid. Een woord tot alle Christenen. Door D. P.
WANVIS, WIL.LEMSZ., Art. heter. P. TeZutphen , bij W. C. Wansleven. 1836. In gr. 8vo,
17B1.f:-15.
]Ree. zit waarlijk verlegen , wat hij van deze flukjes
zeggen zal : in het eerfle vooral is alles hem zoo duister ,, zoo in elkander gewikkeld , zoo raadfelachtig , dat
hij niet zeker durft zeggen , wat er de Schrijver mede
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gewild heeft. Misfchien is zelfs naam en titel des Auteurs mysterieus : de beide flukjes zijn wel gedagteekend
uit .Loeven op de Ueltiwe; uit Art. Tleter. P. kan men
wel Artis heterinariae Practicus of Profes_l'or, (TFeearts , of Iloogleeraar in de heeärtfenijkun,de) maar
ook welligt eene geheel andere praxis of profesfie lezen : wie weet ook , (het zou het eeríie voorbeeld niet
zijn) of de naam zelf niet verdicht is ? — Maar nu
de inhoud dan ? — Ja, lieve Lezer ! die is zoo ingewikkeld ; fcherts en ernst , fabel en waarheid fchijnen
daarin zoo dooreengemengd , dat Referent het geheele
íiukje grootendeels zou moeten uitfchrijven. — Maar
de bedoeling dan ten minfle ? — Ja, nog eens, befcheiden Lezer ! Referent weet het niet regt: hij meent
wel op een paar plaatfen eene of twee belangrijke waar
eigenlijk, de andere allegorisch inge--hedn,
kleed , voorgefleld te zien; maar hoe die met het ge•
heele fprookje, zoo als het daar is, zamenhangen, het
ligt misfchien aan zijne zwakke oogen, dat hij dit niet
ziet. Hij heeft er wel niet tegen , dat de fabel de
naakte waarheid fomtijds onder haar kleed bedekt ; maar
dat kleed moet dan toch niet van al te donkere flof of
te digt toegemaakt zijn ; want anders zou men de waarheid wel eens kunnen miskennen , en der fabel toeroepen : „ Non digna es legi , griae non vis intelligi ,"
d. i. (Wilt gij niet verflaan zijn , dan verdient gij ook
niet gelezen te worden.) Hij wil ook het goede van
des Schrijvers vernuft en fchrijfflijl niet miskennen, zoo
min als deszelfs ernflige bedoeling ; maar juist hierom
ware het welligt te wenfchen , dat deszelfs vertelfeltje
wat minder raadfelachtig geweest ware.
Het tweede (lukje is, ja, over 't geheel duidelijker van
inhoud : evenwel die benaming van „ vrijbrief naar de
oorden der onverderfelijkheid ," waarmede „ j E z u s
C H RI T LT S , de Gekruifigde op Golgotha ," (*) hier

(*) Bij deze gelegenheid eens eerie vraag : Waarom noemen toch fommigen, bij hun gewagen van het lijden en iier-
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benoemd is , komt Ree. vrij gezocht en niet zeer Bij
voor , zoo als hij ook de fpreekwijzen , dat-belmatig
J E z us kwam , om „ onze fchuld wet God te verefenen ," om „ God met z^ne kinderen te verzoenen ;"
dat ,, Hij het hoogfle voorwerp onzer hartelijkfle vereering is , op wien onze liefde onverdeeld moet gerigt
blijven ," en eenige dergelijke , er liever niet in gezien
had, als zijnde, naar zijne meening, noch naar de letter
noch naar den geest des Evangelies. — Het flukje zelf
is hoofdzakelijk eene foort van preekje over 1 JOAN.
II: lb. Aan de daarin uitgedrukte bedoeling des Schrijvers, om geloof en liefde , en vereeniging aller Christenen in de hoofdzaak des Christendoms, zonder aanzien
van, en vooral zonder haat om verfchillende denkwijze
of vereeringsform, te bevorderen, doet Ree. gaarne hulde , en is het in de hoofdzaak wel genoeg met hem
eens , offchoon hij de noodzakelijkheid der uitgave van
dit ftukje tot dat einde niet inziet.
ven des Zaligmakers , den naam van Golgotha zoo dikwijls ?
Ook deze Schrijver is er mild mede. Wij vinden in de nagelatene redenen en fehriften der Apostelen geen ééne plaats,
(behalve in de gefchiedenis) waar zij aan die .Teruzalemfche
hoofdfchedelplaats zoo veel eer bewijzen: en waarlijk te
regt! zij hadden met gewigtiger zaken te doen; maar helaas ! de Christenen liepen maar al te dikwijls klanken, en.
kel klanken na.

Heelkundige Mengelingen , door J. F. KERST , Chir.
Doctor , etc. iWet Platen. Te Utrecht, bij J. G.
van Terveen en Zoon. 1835. In gr. 8vo. XVI en
258 bl. f 2-60.
Bidrage tot de behandeling der Ophthalmia purulenta, door Dr. KERST, Chirurgin Majoor enz.
Te Utrecht , b j' C. van der Post, Jr. 1836. In gr.
8vo. 40 BI. f: - 50.
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achter elkander zien twee lettervruchten van
Sdenpoedig
het licht. Over onderwerpen van
IIeer
KzKST

denzelfden aard handelende , kunnen zij gevoegelijk te
zamen aangekondigd worden ; te meer , dewijl de Schrijver in het eerst vermelde boek , bl. 226, eenige opmerkingen omtrent de oogziekten der legers heeft medegedeeld , van welke de waarnemingen als het vervolg
kunnen befchouwd worden. Bij deze gelegenheid befchrijft hij deze oogziekte als „ eene eigenaardige atmos.
pherisch-epidemifche ziekte , (even als de cholera , de
griep of influenza, de pokken (?), mazelen (?) enz.)
» die in eenige landen ílationair of endemisch geworden
„ is , en die , wat haren aard betreft , duidelijk (?) ca„ tarrhaal is ; zij is daarenboven contagieus hoofdza„ kelijk echter dan , wanneer zij den meer purulenten
„ vorm heeft aangenomen." De Schrijver tracht van
bl. 227 deze ftellingen nader toe te lichten. Het zoude
te verre heenleiden , hem bij elke ílelling op den voet
te volgen. Toegevende , dat de oogziekte door de lucht
gewijzigd wordt , is het echter gewaagd dit zoo ikellig
te bepalen , omdat geene der oorzaken , die men voor
deze ziekte opgegeven heeft, den toets heeft kunnen
doorflaan. Uit het oogpunt der zoogenaamde compres
bl. 228) die alles overdreven, heeft de Schrij--fionste,(
ver gelijk ; maar wanneer men niet op één ding alleen ,
b. v. de ftropdas , let , maar geheel de uitrusting ,
kleeding en leefwijze van den foldaat nagaat, dan
valt er veel op zijne Helling af te dingen. De Heer
RE KS T is der waarheid meer nabij , wanneer hij , bl.
234, behalve de atmospherifche oorzaken, ook nog eeni,

ge omflandigheden aanneemt, die, zoo zij niet de ziekte kunnen te weeg brengen , de verfpreiding vooral zeer
bevorderen. Zij is uit het eeríle oogpunt in het geheel
niet in overeentlemming met „ wat tot de nofologie ,
„ vooral wat tot de aetiologie en fymptomatologie de„ zer ziekte behoort." Dit loopt inzonderheid in het
oog, wanneer de Schrijver van haren catarrhalen aard
fpreekt. Deze wordt door de ondervinding dikwijls ge-
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logenflraft. Zij vertoont zich catarrhaal , wanneer dit
karakter heerfchende is ; zij komt anders gewijzigd voor,
wanneer een ander ziektekarakter gastrisch of rlieumatisch dc bovenhand heeft , hetwelk door Geneeskundigen
zal bevestigd worden , wier ondervinding bij den Schrijver mede wel van Benig gezag zal zijn.
Het ware
te wenfchen, dat zij , die deze oogziekte op Bene ruime
fchaal hebben gadegeflagen , hunne bevindingen niet
terughielden. Zijn wij wèl onderrigt , dan heeft het
hieraan in het Hospitaal te Utrecht niet ontbroken.
Zij , die met de behandeling aldaar belast waren , zijn
zeker niet ongelukkiger dan anderen geflaagd. Vat het
flationaire en endemifche betreft, — woorden , die niet
hetzelfde uitdrukken , --- zij heeft in Engeland, .Italië
en Pruis/en tot nog toe even min opgehouden als in
ons land. Omtrent het contagieuze (D) is de Schrijver
thans van gevoelens , welke hij vroeger niet fchijnt om
te hebben , — dat de oogontfteking be finettelijk-helsd
is. Teregt zegt hij , dat zulke fprekende gevallen , de
vrucht der ondervinding, geen nader betoog behoeven.
Vat de voorbehoedingsmiddelen betreft, is de Schrijver
zeer kort; — wat zal men veel van deze verwachten
na het met waarheid door hem gezegde, bl. 231 : Al
--

deze eigendommeljkheden z fn b ij uitfluiting aan het
beroep van militair verbonden, en kunnen de Gouvernementen of de Chefs der korpfen , met den besten evil,
den foldaat aan deze oorzaken niet onttrekken • Intusfchen zoude een en ander in heeding , vooral wat
het hoofddekfel aangaat , nog voor vele verbetering vatbaar wezen. De Schrijver zal , wat de heelkundige behandeling aangaat , flechts ééne geneeswijze opgeven ,
door hem in 1830 reeds beproefd , tot dusverre evenwel
als remedium anceps befchouwd , en niet zonder reden
hoeroisch (heroïsch) genoemd. Zij beftaat in het branden Sian het zoo zeer ontjloken oog met lapis infernalis. De aanwending van dit middel wordt reeds in dezen bundel door met gunstig gevolg behandeldé gevallen
geflaafd. De Bijdrage dient daarenboven , om door
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meerdere waarnemingen den goeden dunk van dit middel
te bevestigen. Tevens wordt hier de behandeling volgens deze geneeswijze omfchreven. Mogt zij op den
duur door den Schrijver zoodanig bevonden worden,
dat zij nog eens den roem wegdrage , de methode te
zijn, in flaat om ook den meest verivoestenden vorm
der oogontfleking met vrucht te be/Irjden, zonder dezelve daarom als onfeilbaar op te geven! (B j'dr. bI.
27.) Waarfchijnlijk zal tot dusverre geen der Genees
leger dien naam-helkundig, tNerlandfch
verdienen , en die wezenlijk genoegzame ondervinding
gehad hebben , zich beroemen , dat de door hen gevolgde geneesw ijze onfeilbaar is. De niet door den bril
der onfeilbaarheid zienden zullen gaarne met K Ii s T
het navolgende onderfchrijven : Even als zulks bij andere epidemifche ziekten plaats vindt verheft zich de
oogontfleking op zekeren tijd , zonder bepaalde oorzaken; en nu is het, dat onze beste pogingen fchipbieuk
lüden ; zulks is mij ten minfle meermalen voorgekómen.
(Bijdr. bl. 27.) Tegen zulk gevaar wordt deze methode als vooral behulpzaam opgegeven. De Schrijver
zegt, bl. 239 , dat hij haar in de handen van een'
ondervindingrijken en gooefenden Heelkundige gerust
durft aanbevelen. Waren er flechts vele van deze! In
des Schrijvers geoefende hand, bij zijne ondervinding,
zij dit zoo ; maar, lettende op de veranderingen , welke
de cornea door de aanwending van den helfchen fleen
kan ondergaan , Bijdr. bl. 16. l.) achten wij deze
geneeswijze eene gewaagde methode, vooral in de hand
der genen , die tot dusverre door zoo veel tijdelájks nog
tot niets degel jks hebben kunnen of willen komen.
Laat ons na deze befchouwing der Bijdrage tot de
Heelkundige Mengelingen terugkeeren. De bijval, aan
des Schrijvers beknopt Verflag, in het jaar 1830 uitgegeven , gefchonken , moedigt hein aan, ook deze Mengelingen het licht te doen zien, ter vervanging van hetgeen hij toen befloten had jaarlijks te zullen vervolgen.
De tijdsomilandigheden hebben hem hierin verhinderd.
,

(
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Hij fchhnt hiervan echter ook voor het vervolg af te
zien, ten einde zijne waarnemingen liever mede te deeleii
aan de Genootfchappen, welke denSchrijver met het lidmaatfehap vereerd hebben. Wanneer men uit het Voor
verneemt, in welke betrekkingen-berigt,l.XnI
de Heer K E R S T elders vooral federt het jaar 1830
heeft verkeerd , moet men zich. grootelijks verwonderen
over de onnaauwkeurigheid, welke in zeker berigt over
het Rijks-Hospitaal te. Utrecht heerscht. (*) Die, vol
dit bergt, eene-gensdwchvaftelérn
gefchiedenis van dit Hospitaal zoude willen fchrijven ,
zoude wèl doen , zich vooraf van betere bronnen. te
voorzien en naauwkeuriger In zijne mededeelingen te
wezen.
Deze Mengelingen worden geopend met een overzigt
van het meest belangrijk voorgekomene in de heelkundige afdeeling van het Rijks Militair Hospitaal ter inftructie te Utrecht, gedurende het jaar 1830, 1831 de
drie eerfle, 1834 de twee laatfte maanden. Wanneer
de Schrijver geruimen tijd kon befteden aan het van
vroegere jaren verzamelde, fchijnt er groote fpoed gemaakt te zijn met de twee laatfile maanden van 1834:
waartoe deze ?- Hij behoefde zich immers, bij de terugkeering tot zijne vroegere betrekking , niet als op
nieuw aan te bevelen ? Het is waarfchijnlijk aan deze
overhaasting , dat het groot aantal zinftorende, drukfouten toe te fchrijven is, nog meer in getal dan de aan
opgeeft. Van bijzondere onachtzaamheid-teknigslj
getuigt onder anderen in de Voorrede, bl. X, de aanhaling van n A G L I V I us, alwaar filium in plaats van
filum gelezen wordt. Dit Hoofdfluk is in meerdere
S S verdeeld. Nevens bedenkingen over het beenbederf,
worden eenige der voornaamile verrigte kunstbewerkingen befchreven; § 2. de vorming van eenen nieuwen weg
voor de tranen ; § 3. wijziging van de kunstbewerking
(*) Verfraaijingen , veranderingen en verbeteringen van
Utrecht na I820.
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der zakwaterbreuk door onderbinding, (methode van den
Heer VAN 0 N s E NO OR T ;) 5 5 de wegneming (refectio) van deh buiten - enklaauw. Dewijl het geval van
den Hoogleeraar NI U L D E R geene gelukkige uitkomst
had , ware liet wenfchelijk geweest , dat de Heer K E R S T
dit geval ten einde toe had kunnen gadefaan, want zóó
doet het ter vergelijking weinig af,, daar het einde den
Schrijver flechts van hooren zeggen fchijnt bekend te
wezen. Belangrijk ware het insgelijks, den geheelen afloop der exJiïrpatio van het os cuboideum , met de twee
laatfle navoetsbeenderen en teenen van den linker voet ,
aan den fufelier H. It E N A U , te vernemen. Waarnemingen van zulk een' belangrijken aard moesten niet dan
in derzelver geheel medegedeeld worden. Het is toch
niet alleen te doen , of en hoe eene operatie is verrigt ,
maar vooral, met welk gevolg zij is bewerkfielligd. Daarom
moet men zich te meer verwonderen over den grooten
fpoed in de mededeeling der waarnemingen van de twee
laatfile maanden des jaars 1834 , ten ware er bijzondere
redenen voor wogten bellaan , die de Schrijver echter
niet geraden fchijnt geoordeeld te hebben wereldkundig
te maken. In § 8 wordt over den doodelijken uitgang
eener gonarthritis gefproken. De uitweidingen , of eenig
gezwel aan de gewrichten den naam van breuk verdient,
vervallen nagenoeg door het zeggen van den Schrijver,
dat zij niet in alle opzigten aan de defanitio der hernia
voldoen (bl. 47). Voor de verandering , waardoor
dit geval doodelijk werd • waren geene oorzaken te vinden, in zoo verre men hier niet aan eene ftofverplaatfing
zoude kunnen denken, bij gebreken van dien aard, uit
rheumatifche oorzaken voortvloeijende, niet geheel zeldzaam. Wenken, door WARDROP te dezen opzigte medegedeeld , verdienen zeer de aandacht. § 9 behelst
eene waarneming van otorrh^za cerebralis, niet de lijk opening ; zeer belangrijk vooral door de laatfle. Den
practicus zal dit geval geene bijzondere oplettendheid
leeren; maar het zal den wetenfchappelijk gevormden
Arts indachtig maken , dat de aandoeningen der ooren
Tt
BOEKBESCH. 1836. No. 15.
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des te meer de aandacht verdienen, naarmate de bewerktuiging en de verrigtingen van het oor nog meerdere
nafporingen behoeven. In § 10 wordt eene zeer uitvoerige ziektegefchiedenis , met lijkopening, van eene
vermeende aderontfieking medegedeeld. Dix geval is
hoogstbelangrijk, maar niet geheel uit het gezigtpunt,
waarop de Schrijver zich plaatst. De vaataandoening
in het bekken was waarfchijnlijk een gevolg der zieke
aandoening van de genitalia, en kan ook in ver-lijke
ziekelijke gefteldheid der lever. Op-bandflmet
bl. 177 komt de Schrijver op dit onderwerp terug, vermoedende , dat de koortien , door hem waargenomen,
met eene aderontfteking in verband flonden. Hij voegt
daarbij : dat de ondervinding beflisfe , of de aderontJieking zich meermalen onder eenen tusfchenpoozenden
vorm voordoet. Men zie intusfchen de leververrigting
niet over het hoofd. Bij vele verwondingen en andere
uitwendige beleedigingen fchijnt dit ingewand ligtelijk te
lijden , en de geíloorde verrigting der lever is van grooten invloed op het overig gefiel; hiervan itrekke ten
bewijze de geelzucht, met hare foms fchromelijke gevolgen. De uitwendige overeenkomst van het lijk met
die aan gele koorts bezwijken wijst reeds daarheen. De
meeste der bl. 79 aangehaalde bewijzen duiden niet afdoende op aderontfheking; vooral is het opgegeven onderfcheid tusfchen de concretiën in gezonde en ziekelijk
geftelde aderen niet zeer duidelijk (b]. 79, noot a). Eerder fchijnt hier eene eigenaardige bloedsontaarding aan
bijna overal heerfchende gele kleur.-wezig,tbarnd
Schrijver
op , dat de roode kleur van
BI. 84 geeft de
imbibitio fchijnt te moeten afgeleid worden; de gele
kleur werd echter noch 'door water, noch door alcohol
uitgetrokken, een bewijs voor de innige vereeniging van
zulk beginfel met het weeffel. De tijdsbepaling omtrent
de vorming des knobbels, hl. 85 a, is al zeer ftellig. Dit Hoofdfluk wordt door eenige korte aanteekeningen
gevolgd, voor geen uittrekfel gefchikt.
(Het vervolg en /lot hierna.)
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Bedenkingen over de Korentivetten , door J. ACKER SD Ij C K. Te Utrecht, bij N. van der Monde. 1835.
In gr. 8vo. 58 BI. f : - 75.
Zou de tegenwoordige Graantivet door geene andere kun

worden vervangen, waardoor de bedenkingen, daar -ne
konden weggenomen en de Landbouw-tegnibra,
meer regtflreeks kon onderfeund en verbeterd vorden? Door J. VAN OUWERKBRK DE VRIES.
Te JImflerdam , bij ten Brink en de Vries. 1836. In
gr. 8vo. 47 BI. f : - 60.
is door geen onzer landge.
EI et ftelfel der korenwetten
Staathuishoudkunde gefchreven

hebben,
nooten, die over
van JAN DE WIT af tot GIJSBERT KAREL VAN
HO GE N D 0 R P toe , aangeprezen. „ Zal het desniettemin bij ons worden ingevoerd ?" Met deze vraag eindigt de bekwame Schrijver van het eerfee der boven vermelde werkjes zijn opílel. De vraag is beflist , en de
uitkomst zal leeren , (of heeft reeds geleerd) of de Landbouw bij de invoering dier wetten dat voordeel heeft,
't welk de voorflanders derzelven er zich van beloofden.
Het komt ons voor, dat men niet wel overtuigender
eene zaak behandelen kan, dan de IIeer A C K E R S D IJ C K
in zijne Bedenkingen gedaan heeft. Vooringenomenheid
alleen met eenig ftelfel kan de kracht dezer redenen mis
Deze wetten zijn alleen in het voordeel van-ken.
niet in het voordeel van den landbouw ;
landeigenaar,
den
klasfe van burgers ten nadeele van
eene
bevoordeelen
zij
landeigenaar
heeft eene bezitting, die
andere. „ De
„ uit haren aard zeer ongelijke inkomften oplevert ; nu
„ heeft de korenwet ten doel, om de .ongunflige kanfen
op rekening der natie te brengen en de gunflige aan
den eigenaar te laten." (BI. 32.) Geen middel is
gefchikter, om het graan fleeds op een' middelprijs te
houden , dan vrije en onbelemmerde handel. Dien midTt 2
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delprijs, als gevolg van vrijen handel, vond men in
Hol/and, ook volgens getuigenis van Franfche en Engelfche Schrijvers. „ Is het niet alsof wij ons fchaam„ den verfiandiger gehandeld te hebben dan anderen ?"
(Bi. 27.)
Mogt men er toch meer en meer van overtuigd worden, dat geen maatregel van Staathuishoudkunde aanprijzing verdient, dan die in het belang van allen is ! Alle
burgers hebben er belang bij , dat zij de eerf'e levensbehoeften zoo goedkoop mogelijk bekomen. Een jaar van
fchaarschte is voor het algemeen Bene ramp , al bevor
ook de belangen van eenen landeigenaar, die-derth
zijn koren tegen hoogere prijzen verkoopen of meerder
pacht van zijnen huurder erlangen kan. De korenwetten
zijn , dunkt ons, belastingen op de zegeningen des Hemels.
Voor zijn eigen bijzonder belang moet elk in 't bij
zorgen. Geeft de tarwe geen voordeel , welnu -zond,er
men vervange dezelve , zoo veel mogelijk , door andere
gewasfen , die meer voordeel opleveren. Wij verwijzen
naar de Gedachten over den Landbouw van den Heer
p o us, waarvan wij vroeger verflag gaven , (Letteroef.
Jan. 1836 , bi. 41 , 42) en welke evenzeer door den
Heer A C K k R S D IJ C K geprezen worden, als zij ons
alle aanbeveling en behartiging overwaardig toefchenen.
Wij weten hier niets beter bij te voegen dan de woorden van B u L w E it : „ Sir Harry Hargrave geeft ei
honderd en twee brooden aan de armen. Het-kenwitr
is goed , dat de werkman nu en dan een brood voor niet
heeft ; maar,, Sir Harry I zou het niet beter zijn , hem
in de gelegenheid te fellen altijd goedkoop brood te bekomen ? Goedkoop brood ! wat zegt gij daar ? Sir Harry

thinks of the rents , and confiders you a revolutionist
for the question." Zoo ver zal het bij ons ook nog
kunnen komen , wanneer men op den nu ingeflagen weg
voortgaat. Korenwetten zijn aristocratifche , geene populaire wetten.
N°. 2 is, gelijk reeds de titel aanwijst, gefchreven ná
de aanneming der Graanwet. De Schrijver fielt het mo-
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gelijk , dat men er van terugkoine , en wil haar dan door
eene andere doen vervangen. Hij erkent, de eerfle aan
zijn ontwerp aan het meergemelde werkje van-leidngto
den Heer i^ o us verfchuldigd tr zijn. Wij kunnen ons
niet weerhouden , het volgende (mogt het alzoo nog
meer algemeen bekend worden en nut fichten !) af te
fchrijven : „ IIoe is het mogelijk , dat menfchen , die liet
„ bedrijf des Landbouws in den grond verftaan en met
„ gezond veriland en oordeel zijn begaafd , zulke edel„ moedige voorlichtingen , teregtwijzingen en aanbiedin„ gen kunnen in den wind flaan , en niet liever zelve
„ de handen naar liet werk uitfieken, om daardoor de
eer hunner eigene onafhankelijkheid te handhaven, dan
te dulden, dat er ten hunnen behoeve eene belasting,
die op de geheele Natie drukt , wordt afgevorderd ,
om daaruit Toms anders welgeftelde, zoo niet zelfs
vermogende , familiën te alimenteren ? Een welinge„ rigt Armbelluur zou weigeren toelagen tot onderfleuning uit te reiken , zoo lang er voor hen, die bedeelingen verlangden, nog zoo vele uitzigten en mid„ delen voorhanden waren , om zich zelve een eerlijk
„ beslaan te verzekeren. Het karakter van den Hollan„ der is niet laag genoeg , dat wij den nijveren , eerlij„ ken Landman, en nog minder den vermogenden Land„ eigenaar, het opzet zouden toefchrijven, om met eene
„ onkiefche zorgeloosheid het er maar op te laten aan„ komen , bij de gedachte : wat er op den prijs onzer
„ landprodukten te kort fchiet , mag de Natie er bij leg,, gen ! Die verdenking komt bij ons niet op , en wij
„ hebben de vergelijking van armenbedeeling dan ook
„ alleen voor dat derde aangevoerd, om het eergevoel
van onafhankelijkheid in de borst van elk braaf Land„ bouwer of Eigenaar op te wekken , door hem de kleur
„ te laten zien , die zijn onderftand verkrijgen zou , wan,, neer eigene bereikbare wegen en middelen verwaarloosd
werden." (Bi. 14, 15.) Het ontwerp van den Schrijver
zou dan ook meer een' regtflreekfchen onderftand te weeg
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brengen , welke afhankelijk zou zijn van de vervulling
van zekere voorwaarden, waaraan elk eigenaar of pachter
zich onderwerpen moest. Hij zou zijne bouwlanden
door eene Commisfie moeten doen onderzoeken. Reeds
dit onderzoek zouden velen niet verlangen , en de onder
zou daardoor flechts aan een betrekkelijk gering-ftand
aantal landeigenaars en landbouwers behoeven verflrekt
te worden. Bij lage prijzen zou men premiën tot fuppletie aan hen uitreiken. De ge'L_den daartoe zouden door
opcenten op het patentregt der zeehandelaars in het algemeen en der handelaars in granen in het bijzonder en
op den accijns van het gemaal kunnen gevonden worden.
De Heer VAN OUWERKERK DE VRIES geeft dit
ontwerp flechts in groote trekken en in het algemeen
op. Of het in de uitvoering zoo gemakkelijk zoude
zijn, durven wij niet beflisfen. Maar wij gelooven niet,
dat men zoo ligt van de thans door de Regering ingevoerde Graanwet terug zal keeren; en wij vreezen bij
dat de Schrijver van N°. 1 het ontwerp van den-kans,
I Ieer D E VR I E S rekenen zou tot die maatregelen , welke
het gewenschte doel niet bereiken kunnen : „ Geene
„ wetten, geen dwang kunnen den loop der jaargetijden
veranderen, of de aarde noodzaken om Reeds gelijken
„ oogst op te leveren. Daarentegen heeft de ondervin„ ding geleerd, dat, waar men de natuur in haren loop
„ niet floorde, maar den handel in granen volkomen
vrij liet , de ongelijkheid van voorraad en prijzen het
minfee plaats vond." (Ac RE R SD IJ C K, bl. 14.)
Intusfchen laten wij de beoord'eeling van het ontwerp
van den Heer D E v R I E s aan liet meerder doorzigt van
hen over , die met de Staathuishoudkunde in haren geheelen omvang bekend zijn. Aan de zoodanigen onder
onze Volksvertegenwoordigers zagen wij gaarne deze zaak
dringend aanbevolen , opdat men nog in tijds , zoo men
werkelijk gedwaald heeft , waaraan wij ook na de lezing
dezer beide flukjes bijna niet twijfelen , van den ver
weg terugkeere; hoezeer het niet waarfchijnlijk-kerdn
„
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is , dat een daartoe ftrekkend voorftel der tweede Kamer
genoegzamen onderhand in de eerf'e vinden zou , om
aan den Koning te kunnen worden aangeboden.
Aanhangfel op het dIgemeen Woordenboek van Kunflen en
»etenfehappen van G. N I E u w E N H u I s, bijeenverzameld
en in orde gerangfehikt door een vaderlandsch Geleerde.
Ilde Deel. C—F. Te Nijmegen, bij J. F. Thieme. 1835.
In gr. $vo. 712 Bl. f7 -:

M

et genoegen zien wij, dat dit aanhangfel op het Woorden.
boek van wijlen den Heer NIE U W EN H U I s niet ijver wordt
voortgezet, zekerlijk op eene wat groote fchaal, want twee
Deelen voor zes letters is voor een fupplenient ruim genoeg;
doch alles hangt af van het denkbeeld, dat men zich van
zulk een fupplement maakt. Was inderdaad het oorfpronkelijke werk van dien aard, dat het aan alle vorderingen van
den befchaafden, maar ongeleerden lezer voldeed, en hield
zich de aanvulling of het aanhangfel (gelijk het op den titel,
misfchien minder gelukkig, genoemd wordt, want voor een'
Jlaart is het te lang en te dik) alleen met beuzelachtige,
met moeite bijeengeraapte, nalezingen bezig, dan, ja dan
zou het beflek ongetwijfeld te breed zijn. De behoeften van
den gezelligen omgang aan de eene, van de kennis aan landen,
lieden, andere eigennamen en kunsttermen, die zelfs in de ge
dag , laat flaan in meer wetenfchappelijke-fchritenvad
fcukken voorkomen, aan de andere zijde, zijn zoo groot, dat de
fchaal van acht Deelen , waarop de Heer N I E U W EN II U I s
zijn werk had aange'egd, toch wel wat te bekrompen was,
en er veel is achterwege gebleven; terwijl ook in de 16 of
17 jaren, die federt het begin of het einde van het tijdperk
der uitgave verftreken zijn, zoo veel is voorgevallen, zoo vele
fierfgevallen hebben plaats gehad, zoo vele nieuwe ontdekkingen in onderfcheidene vakken gedaan zijn , dat reeds dit alleen
zulk een fupplement bijna zou wenfchelijk maken. Aan deze
dubbele behoefte wordt nu zeer goed voldaan. Wij hebben
hier weder eene menigte Artikelen van meer of min, doch
doorgaans van eenig en fomtijds van groot belang en niet
weinig waarde. Onder de vaderlandfche eigennamen of woorden vinden wij hier CAMPER (A. G.) , CANNE G IETER
(Vader en Zoon), de Admiraal VAN DE CAPELLEN, VAN
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CA P PEL L T (de in 1829 overleden Hoogleeraar) , de Gou.
verneur- Generaal C AR PEN T I E R, de portretfchilder CA SP AR I, Celebes (eene zeer lezenswaardige befchrijving van
het nog weinig bekende Loewoe op dat grootendeels Neder
eiland, en aaufporing aan onzen landaard , om be--land/the
trekkingen daarmede te openen ) , C H A L M 0 T, C H A U D OIR,
(Hoogleeraar te Franeker), T H E 0 DO RU S ADRIANUS C L A R IS SE (eene levensfchets , grootendeels uit de eigene mededeelingen des nog levenden beroemden Vaders overgenomen),
CLIGNETT (j. A.), COORNHERT, CORVER (de beroemde tooneelfpeler), P. C U N IE u s (geleerd Oosterling),
D. VAN C L O O N(Gouverneur- Generaal van Neêrlands Indië) , Curacao (een zeer uitgewerkt en zaakrijk Artikel , vooral voor de gefchiedenis en den handel van dat eiland belang.
rijk) , D A E N D E L S, D Al NE (indien deze vervalfcher en
verrader, wiens vroegere misdaad met f 43000 beloond is,
en hem dus tot nieuwe heeft aangemoedigd , een Nederlander mag heeten) , de natuurkundige D A M E N, de oudheidken .
ner en verzamelaar P 1 ET ER V A N D AMME, de aardrijkskun..
dige OLFERT DAPPER in de 17de Eeuw,, wiens werken
nog altijd waarde hebben, en zelfs door vreemden worden
aangehaald (de verzamelaar oordeelt er minder guntlig over),
PETRUS DAT HEN US , moetende eene foort van Apologie
voor dezen woelgeest zijn, hoewel alle de feiten, waardoor

hij de Hervorming, door overmaat van revolutionaire beweging,
In België in een' kwaden reuk gebragt en bijna heeft uitgeroeid, daarin moeten erkend worden. Indien men de fpreuk
des Zaligmakers : Met welk oordeel g j oordeelt, zult gij geoordeeld worden, voor waar erkent, zoo kan de uitfpraak
der Gefchiedenis omtrent dezen lasteraar van den verlichtflen
en liberaaljlen man van zijnen tijd , W I L^ L E M I, bijna niet
fterk genoeg zijn. Tot de rampzalige Pfalmberijming van
dezen omwentelaar toe neemt de verzamelaar in zijne befcherming ; men moet in een' berijmer der verizevene Pfalmen
een voljlagen gemis van dichterf en aanleg niet ten kwade
duiden , want de man werkte in haast ! Maar

Le tems ne fait rien à l'afaire !
zeggen wij met A L CE S T E S . ,. Wij willen niet gispen,"
dus eindigt het verlag. Wel nu, fchrijf dan geene Gefchiedenis, zoo gij beloten hebt, alles, wat u voorkomt, te
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prijzen 1 Bij D B L LE B A R R E, den vermaarden gezigtkundige, kon men hebben opgemerkt, dat hij zijne laatste
jaren bij zijnen zoon te Leyden heeft doorgebragt. Voorts
vinden wij hier Delf<and, VA N DE V E N T ER, de Hollandfche Graven D I R K , Dokkum , Domhurgfchie Oudheden (uit
oordeelkundig) , Dordrecht (opgave van den han -voerign
Dordfche tras (bewijs van deszelfs-delin1832 ),
groote voordeelen boven het zoogenaamde kunst - cement
van CA SI u s) , Drenthe (uitvoerig) , R. K. DRIESSEN
(met geleerde aanteekeningen) , Vrijheid der Drukpers
(in de Vereenigde Nederlanden), Duinen (een geleerd en
landbouwkundig Artikel) , CORNELIS FRANSEN VAN
ECK , de Eem , Eendracht (rivier tusfchen Tholen en
Bergen op Zoon , welke fiad daarbij echter niet genoemd
wordt) , Eendragt (der Nederlanders federt 1830) , een Artikel zoo vol eigenlof, dat wij het eerst voor ironie hielden.
„ De eer, een Nederlander te zijn, werd met den dag grooter ;
„ het zoogenaamde Engelfche volkskarakter zonk weg bij
„ het onze ; hun opgevijzeld Patriotismus was wind bij het
onze, en de hooggeroemde Duit/che vaderlandsliefde was
„ klatergoud bij de onze." Dus ook de heldenzangen, de
opoffering en de dood van K ö RN ER en zoo vele heldhaftige jongelingen, die zelfs NAP 0 LEON te Lutzen,
Bautzen, Leipzig enz. durfden onder de oogen zien? Waar
dit is overdrevene vaderlandsliefde! Anders is het Ar--lijk,
tikel wèl en naar waarheid gefield. Daarop volgen van onze
landgenooten E l s I N G A, EE AMA, E P KEMA (uit het
verflag des Heeren S I EG E N B EE K bij de Maatfchappij van
Ned. Letterkunde) , St. Eufathius (eiland) , BAAR T D E L A
FAILLE (Hoogleeraar te Groningen)
F E IT H, Ferwerd
(Friesch dorp) , Fyenoord (Maas- eiland bij Rotterdam , met
eene groote Roommachine - fabriek), F OR S T EN V E R S c H U IR
(Hoogleeraar in de Geneeskunde te Groningen) en Friesland.
Onder de andere Artikelen hebben wij vooral opgemerkt
CA P O D'I S T R I A S, als minder uitgewerkt, en wiens moord
daaraan wordt toegefchreven, dat vele zijner handelingen minder goed moeten geweest zijn. Dus zijn ook HE N D R I K IV
en w ILL EM I zekerlijk om hunne zonden vermoord ? C AP 0 D'I S T RIA S viel als flagtoffer eener woelzieke partij ,
die hij tot orde en pligt en rust brengen wilde, maar die
niets van dat alles begeerde. De Charruanen (fchildering
van Benen merkwaardigen Zuid-1lmerikaanfckeu volksdam),
,
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China (keurige nalezing der jongfle berigten over dat land
en volk.) C H I- T S o u wordt genoemd de eerfle Tartaarfche
Vorst, die den Chinefchen troon belleeg, een tijdgenoot van
LODEWIJK XII. Dit gaat niet zamen. De Tartaren (dit
woord in den ruimflen zin genomen) hebben tweemaal China
veroverd, de eerde maal in de dertiende, de tweede keer in
de zeventiende Eeuw; de eeríte maal werden zij na een hon.
derdjarig bezit daaruit verdreven, en L OD E WIJ K XII leefde
op het einde der vijftiende en het begin der zestiende Eeuw:
het zal dus LODEWIJK IX of L o D E w IJ K XIV moeten
zijn. Het Artikel Cochenille is omtrent de gefchiedenis van
dat infekt merkwaardig. Een Nederlander ontdekte eerst in
Europa, dat het een dier en geene plant was. De overplanting van deze kostbare verwflof (het infekt met de Nopalplant) naar Java wordt daarbij verhaald. Het Colifeum te
Londen is thans eene plaats van vermaak, met een Panorama
vereenigd, en de oude Vauxhall oneindig in pracht van aanleg te boven gaande. Cu VIER, de groote natuurkundige,
wordt naar verdienfien gefchilderd ; de Dagbladen, vooral
in Engeland en Noord-dmerika, in derzelver onbegrijpelijke
vermenigvuldiging gefchetst; het tegenwoordige danfen zeer
donker afgemaald, waarin ook inderdaad al het kunstmatige
door wilde en woeste walfen en galopades wordt Verdrongen.
Aan Koning DA V ID, gelijk aan den Schilder van dien naam,
is een Artikel toegewijd , (het eerfie gansch niet in den geest
van n A Y L E.) De Deenfche, gelijk de Engelfche en Franfche
Letterkunde in den jongtlen tijd worden befchouwd , alsmede
Deenemarken over 't algemeen , en de Fran/eke Geleerden
DENON en DESSAULT; DIEBITSCH en de, Czarewitsch CONSTANTIJN worden vergeleken. Men ver
-vaart op den Donau. De affchaffing der-meldtfob
doodJlraf wordt aangeprezen door het voorbeeld van Otahiti.
De - doorgraving van Imerika wordt in derzelver moge
Dat de Elbe eigenlijk Halbe zou hee--lijkhedbfcouw.
ten, omdat zij. Duitschland midden door fnijcjt, is hoogst
Romeinen noemden haar Albis, en-onwarfchijlk;eds
toen waren de grenzen van Duitschland toch geheel anders
dan thans. Op het woord Eleufas vindt men een zeer goed
beredeneerd onderzoek naar de Mysteriëx der Ouden en derzelver eigenlijke bedoeling. De bevolking van Europa maakt
bet onderwerp van een ander belangrijk Artikel uit. Op
DA N ILL D E F o E vindt men eene aardige gefchiedenis van
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het ontflaan des beroemden R OBI NSON c R u s o è's : de tijd
echter wat in de war; want ALEXANDER S E L--reknigs
K I RK leefde in den, aanvang der achttiende Eeuw,, dus nog
niet in 1691, op zijn onbewoond eiland. Het iets over Frankrijk is van niet weinig belang.
De lezer ziet uit het bovenllaande, in weerwil van eenige
aanmerkingen, dat wij dit Deel met veel genoegen hebben
doorgezien. Wij hopen, dat de volgende Deelen daaraan zul
-lengijkbv.

Eeuwzang op het tweehonderdjarig beffaan der Utrechtfche
Hoogefchooi, toegeëigend aan derzelver krjgshaftige Voedflerzonen , door G. A. C. W. Marquis nit T fl .0 DABS. Te
Utrecht, bij L. E. Bosch. 1835. In gr. 8voc 44 Bi. f: - 30.

B

ij het lezen van dezen Eeuwzang, heeft Ree. in de voorafgaande Toewijding aan de Utrechtfche Studenten, en in de
drie laattle bladzijden van den Zang zelven, als het meest ter
zake dienende, en het meest in duidelijken en vloeijenden
dichtflijl voorgedragen , het meeste behagen gevonden. In
het overige ontbreekt het ook wel niet geheel aan goede en
vloeijend gedichte plaatfen; maar er komen te veel uitweidingen over allerlei zaken in voor,, die te ver van het onder
verwijderd zijn, hetzelve te veel verdonkeren, en als-werp
loci communes op zichzelve ílaan; zoo als die over de dooden en over het verledene , bL 18-27; over de zorg van
God in het algemeen en voor Nederland, bí.29, 30, en nog.
1naals bl. 36, 37, waar naauwelijks met een paar sregels aan
de Utrechtfche Hoogefchool gedacht wordt;. over Gods on,.
veranderlijkheid, bi. 33, 34; over NAPOLEON , bi. 35,
van wien reeds vroeger gefproken, was ; over de krijgsdapper=
helld der Utrechtfehe .Studenten, bl. 39, dat daar veel minder
in verband met het overige ftàat, en minder te pas' komt, dan
in. de Toewijding, waar er reeds gepaste melding van'getnaakt
was. — Ook diet Rec. hier op verfcheidene.plaatfen, die
hem duister, en uitdrukkingen,• die hem min. gepast voorkwamen. Tot. de eerf#e behoorén b. v., bl. 20, de „ fcha„ ren van barbaren ," die zweven heden in. dit Edens wls
„ gefalten voor zijn" (des Bards) fchreên;" die zwaarden
„ en flandaarden," die weemien op dit gloriefèest;" die
„ heldentallen en va/allen ," welke „ flaken beurtlings d'af-

„

,,

„
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„ fcheidsgroet;" bl. 30, God, „ die vervuldigt 't eeuwge ißt
„ d' eeuwgen Almachtsvloed;" bl. 32, al die nackten,
(welke ?) „'t dierbaarllVeêrland toebedeeld;" bl. 33, ,, want
„ geen Eeuwgeest Leidt ons Eeuwfeest , Maar Gods vleklooze
„ Englenwacht," en dit wel als eene reden van de onmiddellijk voorgaande opwekking: „ Feestgenooden! Ook de doo„ den , die daar" (bij Quatrebras enz.) „ vielen , thans her„ dacht ;" bl. 38, „ ddls een regen Neérgezegen" (voor neér
„ Op den dorjend"' (voor dorflenden ?) „ akker--gedal?)
„ grond, Moog'" (voor mogen ?) „ uw teugen Ons verheugen
„ In den bl dflen rnorgenflond;"' en verder: „ 't Mocht hier
klaatren, Langs de waatren , God der Vaadren, U ter eer!"
Wat wogt er klateren? er gaat niets vooraf, dan „de feestzon, die veel fchooner klimt dan weleer;" bl. 40, „Waar
r bij 't knoppen De eer jfe droppen Fan den doopdaauw ne
(moest het misfchien nederzegen zijn, doch dat-„derzg,"
hier om de voetmaat niet kon? maar ook dan nog is de plaats
duister.) — Tot de laatfie (de min gepaste uitdrukkingen)
fchijnen onder anderen de volgende te moeten gebragt worden : in de Toewijding, Gods Bondsvolk, dat wel op Israël,
maar niet op Nederland past, gelijk elders , bl. 36, op Jezus
zoenbloed pleiten , dat niet naar het Evangelie is , hetwelk
ons meer geldt dan BILDERDIJR, op wien DE TaoUARs
zich tot verdediging van deze fpreekwijze beroept, in zijne
Aanteekeningen op de Citadel van 2ndwerpen , D. IL, bl. 195,
196, en aldaar Slangverworger, en bl. 38 Nachtverneêrder,
dat zeer ongepast van God gezegd wordt; ontploken voor
uitgebreid, en elders „ door den gloed gebloosd," misfchien
te oud, om algemeen verftaan te worden: in den Eeuwzang
zelven, bl. 20, woeling en krIoeling, te plat, om „ d' ont.
„ gloeiden Bard geboeid te houden;" bl. 29, Alverzorgeraar,
voor Alverzorger, die „'t koeltje in ßormen kiemen deed,"
onnatuurlijk zamengevoegde beelden ; zoo ook bl. 31: „ On„ genetslijk bloedde, o Schoolt uw hart-kwetfuur ," en ongeneeslijk ! maar dan bloedt zij nog?! N A P o L E o r, „ Vrij„ heer van 't befpraakt metaal," (hoe zot!) Kan men „een
„ altaar ontrnantlen, (bI. 35) gelijk eene vesting? („'t veir
„ van laakbren eigenwaan ,” bl. 43 , is waarfchijnlijk eene
drukfout voor 't vier of 't vuur.) Indien D E T u o U AR s, in
zijne zoo even gemelde Planteek. t. a. p. bl. 196, niet betuigd
had, „ dat hij om des lieven rums wille nooit iets levert,"
dan zou Ree, geneigd zijn , ors verfcheidene ilaaltjes uit de-
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zen Eeuwzang bij te brengen, die het tegendeel fchíjnen te
bewijzen, b. v. bi. 25, waar gefproken wordt van menfchen,
„ die Gods vinger, D'eeuwgen flinger Van hun uurwerk, hul„ de biên ," en verzekerd wordt • dat „ S CH E LT F.:VI A Lost
„ reeds juichend Nederbuigend 't Raadfel op van Golgotha;"
of bl. 32, waar men omtrent NAP OLE ON leest: „ Tot de
Heiland" (dus j E Z U S C H R IST U s?) „ Hem een eiland
Aanwees tot zijn kerkerkot(?); of bi. 33: „Heel de fchep„ ping Dreigt. verlepping:" bij deze en dergelijke zegswijzen
zou Ree. lust hebben, om uit te roepen: „ 0 dat rijm t
„ dat lieve, of beter, dat booze rijm! "... Hoe gaarne
hadden wij gewenscht, dat bij zoo fchoone gelegenheid, als
het UtrechtfcheAkademiefeest, de geheele Eeuwzang van den
Heer DE TH o U A R s, die alwat vaderlandsch is bezingen wil,
in dien trant geweest ware, als de coupletten der drie laat
bladzijden!
-fte

Macbeth, Treuz fpel van w. S H A K E S P E ARE, uit het Engelsch, in de voetmaat van het oor fpronkelijke , vertaald
en opgehelderd door J URRIAAN M 0 U L I N. Te Kampen,
bij W.. J. Tibout. 1835. In gr. 8vo. IV, 120 bl. f 1- 50.
-

Tegen den Heer A. VAN HER HOOP, J R. als Beoordeelaar
mijner Vertaling van Macbeth, door J. M 0 U L I N. Te Kampen, bij K. van Hulst. 1836. In gr. 8vo. 18 Bi. f: - 25.
Proeve eener metrifche Vertaling van w. s H A K(E)S P E A RE S
Tooneelfpel de Storm , door J. M 0 U L I N. Te Kampen, hij
de Erven ]Eg. Valckenier. 1836. In gr. 8vo. 35 Bi. f : _ 40.
Hamlet , Treuz/pel van w. S H AK ES P E A RE, uit het Engelsch, in den vorm van het oorfpronkelijke, vertaald
door P. P. R O O R D A VAN E Y S INGA , Indisch Ambtenaar
enz. Met eene Inleiding en een Aanhangfel van j. rz.
Te Kampen, bij K. van Huist. 1836. In 8vo. XII, 142
bi. f t-40.
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loemen en gewasfen van eenen vreemden bodem op eenen
anderen grond over te planten en op te kweeken , is iets,
dat aan veel moeite en zorg onderhevig is. Veel oplettend_
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held en eene niet geringe kennis wordt er vereischt , om de
frisfche kleuren in al hare levendigheid te behouden , en den
oorfpronkelijken aangenamen geur niet te doen verloren gaan ,
welke hun in hunne eigene luchtfireek die hooge bekoorlijkheid fchonken; en flechts zelden mag het den overplanter
gelukken, hierin naar wensch te flagcn. Even zoo is het gelegen met het overbrengen van dichterlijke werken uit de
eene taal in eene andere ; de oorfpronkelijke gloed, het waas,
over dezelve verfpreid, verdooft en vervliegt maar al te
dikwijls. Juist oordeel, fijne fmaak, een hooggeftemd dich
gevoel, en eene naauwkeurige kennis der taal, zijn-terlijk
bij ondernemingen van dergelijken aard een onmisbaar ver
zelfs het bezit van al deze voorregten is niet-eischt;n
altijd voldoende, om het voorgeftelde doel op de gewenschte
wijze te bereiken. De taal, waarvan de dichter zich bedient, het tijdvak, in hetwelk hij fchreef, geven dikwerf
aan zijne voortbrengfels eene eigenaardige kleur, welke bij
verfchillende zeden en gewoonten, bij eene geheel andere
taal niet dan bezwaarlijk gebezigd kan worden. Moeijelijk
derhalve, maar eervol is de taak dier verdientelijke mannen, welke het fchoone uit de letterkunde van andere volken
in hunne moedertaal trachten over te brengen, om daardoor
den eigenen fchat te verrijken, en hunne landgenooten met
het voortreffelijke bekend te maken, dat andere landen opleveren.
Het ontvangen der bovengenoemde vertalingen van den in
zijne foort éénigen S HAKE S P E A R S konde uit dien hoofde, in het afgetrokkene befchouwd, den Recenfent niet dan
hoogst welkom zijn. De meesterílukken van het onfierfelijk
Genie, welks groote verdienflen door geheel Europa naar
waarde gehuldigd worden, bleven reeds te lang aan het
grootfle gedeelte van ons lezend publiek onbekend ; en , terwijl ieder ander volk zich op eene of meer vertolkingen kan
beroemen , was Nederland alleen nog van eene den onnavolgbaren dichter waardige overzetting verfloken. Met eene
gunfiige vooringenomenheid namen wij den arbeid der Heeren MOULIN en ROORDA VAN EYSINGA ter hand, vergeleken dien met het oorfpronkelijke, en zullen nu trachten,
naar onze wijze van zien, een onpartijdig oordeel over denzelven te vellen.
De Heer MO U L I N geeft ons hier eene vertaling van het
bekende meesterftuk Macbeth, benevens eene proeve van
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eene metrifche overbrenging van het tooneelfpel the Tempest,
of de Storm. In een Voorberigt wordt ons iets aangaande
SHAKESPEARE'S leven, en den geest, die in zijne hukken,
bepaaldelijk in den Macbeth, heerscht, medegedeeld, doch
Hechts ter loops , zonder in bijzonderheden te treden. Naar
ons gevoelen is deze opgave niet vrij van gezwollenheid.
Tot eene duidelijke voorhel ling van s H A K E s P E A RE'S geest
in zijne tukken zijn hoogdravende uitdrukkingen, dikwijls
niet meer dan ijdele klanken, geenszins genoegzaam. Beter
heeft de Vertaler, onzes inziens, gehandeld, door bij de
vertaling van the Tempest alleen den inhoud des fluks , op te
geven, zonder in noodelooze en .voor den met het oorfpronkelijke niet bekenden lezer onverfaanbare uitboezemingen
zich toe te geven.
De vertaling zelve is getrouw; dat is , de woorden van
S H A K E S P E A R E, de versmaat, de figuurlijke fpreekwijzen
worden alle met de grootfie naauwkeurigheid wedergegeven ,
zoo zelfs, dat men zich ter naauwernood kan voorítellen,
Hollandsch te lezen. Of dit nu echter voldoende zij voor
eene vertaling, die niet alleen op eene bevallige en vloeijende wijze de fchoonheden van het. oorfpronkelijke moet teruggeven, maar ook den dichter in diervoege doen fpreken,
als hij zelf gefproken zoude hebben, wanneer hij in de Ne
taal gefchreven had, meenen wij zeer te moeten-derlanfch
betwijfelen. Dit toch is , naar ons oordeel , de toetsfieen van
iedere overbrenging, dat men kan zeggen : „ Aldus zoude
de oorfpronkelijke fchrïjver ook zich uitgedrukt hebben, bij.
aldien hij zich van onze taal had bediend." En kan dan
eene vertaling als deze, waarin het Nederlandfche taaleigen,
in lederen regel bijna, geweld aangedaan, waarin de Neder
geheel Engelfche wijze ver-landfchevritop
bevallige zwier geheel verwaarloosd wordt,-wronge,dlsf
eenige goedkeuring verdienen? Kan onjuistheid en fmake-.
loosheid in het kiezen der gefchikte woorden, de hoogst mogelijke ftroefheid,van versbouw, eene dikwerf onverfaanbare
woordvoeging in ílaat zijn , den Nederiandfchen, met het Engelsch onbekenden lezer een gun(tig denkbeeld in te boezemen van sit A K E s P E A RE'S grootheid ? Men leze en ver.
gelijke hechts den aanvang van den Macbeth, het gefprek
der helfen :
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life Ileks. Wanneer komen we elkafr wear tegen,
Bij donder, blikfem of in regen?
2de Heks. Als het krijgslot is bepaald ,
Als de winnaar zegepraalt.
ade Heks. Eer de zon. in 't wesr.en daalt.
1t1e Heks. Waar zal 't zijn ?
Op gindfche hei.
2de Heks.
3de I-leks. Macbeth komt daar ook voorbij.
ltie Heks. Ik kom, ik kom , Graauwpietje !
Alle drie. Paddeke roept, — komt , voort! —
Schoon is leelijk, leelijk fchoon.
De taal , welke door hekfen gevoerd wordt , behoeft zeker
niet zoo gekuischt te zijn; maar het is er echter verre van
daan, dat in het oorfpronkelijke eene zoo grove platheid en
zoo algeheel gemis aan poëzij zoude heerfchen.

When fhall we three meet again
In thunder, ligthning or in rain P
Het platte: „ Wanneer komen we elkaar weêr tegen ," is
geenszins eene den fmaak voldoende vertaling van het eerfle
vers. „ Als de winnaar zegepraatlt," is veel minder dan het
krachtige: When the battle's lost and won. Hoe kan de Heer
M o U L I N: There te meet with Macbeth , door het niets beteekenende en geheel onjuiste: „ Macbeth komt daar ook
voorbij ," overzetten ? De laat(le regel is door het weglaten
van een vers bij S H A K E S P E A R E: Hoger through the fog
and filthy air , (misfchien echter is dit eene glosfa) waardoor de zin duidelijk wordt , geheel van allen zin ontbloot.
Nog erger is de vertaling der rijmelooze jamben van den
F,ngelfchen dichter in insgelijks rijmelooze vijfvoetige jam.
ben, naar ons oordeel de minst gefchikte van alle versmaten
in onze taal, die in haren bouw zoo geheel van de Engelfche
verfchilt. Deze laatíle toch , door eenen grooten overvloed
van woorden, die in ééne fyllabe worden uitgefproken, door
het bijna geheel gemis van fpondeën en trocheën, door de
kortheid, welke zij in hare woordvoeging toelaat, fchikt
zich gemakkelijk, ja zelfs met bevalligheid, naar den vijf
wiens fombere, afgebroken rhythmus in En--voetignjambus,
eigenaardige uitwerking doet , welke hij
eene
verzen
gelfche
in geene andere taal kan te weeg brengen. Vandaar wordt
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deze versmaat dan ook algemeen in het Engelsch gebezigd
bij elk dichtfcuk, dat eenen meer plegtigen, indrukmakenden
versbouw vereischt; en welk gebruik MILTON , TH O M PS ON, Y O VNG van denzelven maakten, kan aan geenen beminnaar der Engelfche letterkunde onbekend zijn. Zeer gepast is deze jambus ook voor de Rukken van S H A K E S P E AR E, daar hij door zijnen fomberen ernst evenzeer voor het
hoog tragifche gefchikt is, als door zijnen kuniteloozen,
eenvoudigen rhythmus in den meer dagelijkfchèn toon van
het gefprek kan aangewend worden. Hij vervangt derhalve
in de Engelfche taal, eenigermate althans, den fchoonen
jambus der Griekfche treurfpeldichters. In onze taal, echter,
is het hiermede geheel anders gelegen : de trochaeus heeft
bij ons dezelfde regten als de Jambus ; beide geven daardoor
aan onze verfificatie eene aangename afwisfeling, die haar
een beflisfend voordeel boven de Engelfche taal verleent.
Waarom heeft de Heer M O U Li N hiervan geen gebruik gemaakt? Vond hij onzen deftigen en afgemeten alexandrijn
te regt minder gefchikt voor SHAKESPEARE'S korte,
krachtvolle taal, waarom dan niet den viervoetigen jambus genomen, met gedurige afwisfeling van andere versmaten, naar
den eisch van het onderwerp? De verzen, door hem nu
gekozen, kunnen, onzes inziens, aan niemand behagen, die
voor de welluidendheid en buigzaamheid onzer fchoone Nederlandfehe taal eenig gehoor heeft ontvangen.
Wilden wij elke plaats aanhalen, waar• de korte, krachtige
uitdrukkingen van SHAKESPEARE door wel korte, maar
tevens lage, platte- woorden worden wedergegeven, waar de
woordvoeging geheel Engelsch is, waar ftroef proza foute
poëzij vervangt, dan zouden wij bijna regel voor regel kunnen overnemen , en zoo de geheele vertaling nagaan. De Heer
MOULXN fChijnt SHAKESPEARE zeiv', wat den zin betreft,
wèl te verftaan, doch mist geheel de bekwaamheid, om deszelfs woorden en gedachten in een Nederlandsch gewaad te
kleeden. Zonde in deze onbevoegdheid zelve ook misfchien de
reden te vinden zijn, dat hij, zelf geen dichter zijnde, het
gewaagd hebbe, eenen der grootfle, der oorfpronkelijkile
en daardoor moeijelijkfte dichters onder handen te nemen?
Maar, wie kan eenen dichter waardig vertolken, dan hij,
die zelf dichter is? Daarom vindt. H OM ER UI, daarom
vindt SH AILESP EARE mis-fchien nimmer iemand, die hen
Uu
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op eene hun waardige wijze vertolkt, zonder te verre beneden zijn voorbeeld te blijven : hij, die dit met vrucht wilde
ondernemen, zoude een Genie moeten zijn, aan deze beide
alleenítaande , nooit geëvenaarde meesters fchier gelijk.
Over de vertaling van het stuk the Tempest te (preken,
zoude overtollig zijn, naardien deze op dezelfde, naar
ons oordeel zoo geheel verkeerde wijze is ingerigt, fchoon
ons de jambus minder droef en de woordvoeging ook niet
zoo ineengeperst voorkwamen.
Het belangrijkile is dan wel de bijdrage tot de litteratuur
van den Engelfchen dichter, door de opgave der overzettingen in verfehillende talen. De achteraan gevoegde aanteekeningen, fchoon verre van geheel nutteloos ce wezen, bevatten
zeer veel noodelooze geleerdheid; en op den ftijl en den
toon, in dezelve heerfchende, zoude nog al iets aan te merken zijn.
Van het gefchrijf tegen den Heer v A N D ER H o OP zeggen wij, ons niet in dien twist willende mengen, alleen,
dat hetzelve op hoogen en bitfen toon gehemd is, en dat
wij op iets foortgelijks niet zouden antwoorden.
De vertaling van den Hamlet door den Heer R 00 RD A
VA N E V S I N GA is op dezelfde hoogst ondichterlijke wijze
aangevangen, voortgezet en voltooid. De Voorrede, voor
dezelve door den Heer M 0V L I N gefchreven , bevat niets
anders dan twee befchouwingen van den Hamlet door A. W.
s C It LE GEL. en K. W. F. S o L GE R; inderdaad het eenige,
wat in dit boekje lezenswaardig is.
Wanneer zal eens een Nederlandsch dichter zijne krachten
aan eene taak beproeven, die, zoo ooit eene , nog meer de
hulp der poëzij dan die der geleerdheid behoeft ?

De Student, of Verhalen en Sehet/én voor Vernuft en Smaak.
Naar het Engelseh van E. L. B U L WER. Te 's Cravenhage ,
by A. Kloots. 1836. In gr. 8vo. 269 Bl. f 2-80.
Luchtige fchetfen en verhalen, die menfchenkennis bevorderen, tot alwat goed is aanfporen, tegen alwat kwaad Is
affchrikken of waarfchuwen , en in den vorm van novellen
de hand des meesters verraden , mogen wel den titel van
Student voeren ; zij geven aanleiding tot nadenken en íiof
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tot onderzoek van het menfchelijk hart, en hebben dezelfde
bevalligheid als de fludiën uit het album van eenen bekwamen teekenaar. Wie derhalve eenvoudigheid, levendigheid,
nu en dan met luim afgewisfeld of door fantastifche fchildering gefchaduwd, bemint, dien kunnen wij dit werkje van
BV LW E it, tot verpoozing van ernfliger lektuur,, gerust
aanbevelen, en voorzeker zal hij het niet onvoldaan uit de
hand leggen; zijne kennis zal vermeerderd of verlevendigd
worden,

en aan flof tot nadenken zal het niet ontbreken.

Trudefinde van Friesland. Door H. N . S I E B U R G H . II Deelen. Te Amfierdam, bij H. J. Poelders. I835. In gr. 8va.
536 BI. f 6-:
hem, die uijen in zijne foep begeert, kan knoflook niet
ongevallig wezen: of wenscht hij peper, dien hem die van
„ Cayenne voor.
„ Ik houde van paarden-middelen. Wilt gij eene aderla.
„ ting, goed! Ik tap eene geheele fleekkan af.
„ Radikaal zijn, is welligt geene deugd; doch het is iets
„ wezen, en dat iets te zijn, was het doel mijner poging,
„ toen ik mij waagde aan het malen van dit tafereel;'
Ziet hier het grootlie deel van de Voorrede des Schrijvers, of, zoo als hij zelf het noemt, van zijn Argument
Het geheele werk beantwoordt aan dezen grilligen aanloop.
Wij voor ons kunnen den reuk van knoflook bezwaarlijk

verdragen, branden ons het gehemelte aan Cayenne-peper,
nemen liever manna dan jalappe, zijn tegen het bloedvergie•
ten , en hebben een' affchuw van het tegenwoordige radikalisme: maar de fmaken zijn verfchillend; wij betwisten niemand den zijnen, en wie VICTOR HUGO, JULES JANIN

en alle de Corypha^ën der nieuwe romantifche fchool in een
oorfpronkelijk Nederlandsch gewaad wil zien verfchijnen,
ontbloot echter van hunnen piquanten, wegfiependen flijl;
wie lust in moord, verraad, krijg, wilde vrolijkheid, woeste
uitfpattingen , en in al het leven en rumoer heeft, dat de
Schrijver goedvindt ons op te disfchen, die koope, leze,
ja verflinde dezen Roman! Voor velen zal dat alles een
prikkel zijn. Wij gelooven echter, dat ons lezend publiek
dien nog kan ontberen , om op eene aangename wijze bezig
Uu 2
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gehouden, al is het dan niet geleerd of geflicht te worden.
En wanneer de Schrijver, die zeker jong en levendig is
dat alles op rijperen leeftijd nadenkt, zal hij gewis ons gevoelen billijken. Hij toont aanleg, belezenheid, vinding,
en is niet van fludie ontbloot, maar koos zich verkeerde
modellen. Om van deze te zwijgen, volgt hij zelfs v o ND E L, wiens Gijsbrecht van denifiel hem dikwerf voor den
geest zweefde, juist dáár, waar bevoegde kunstregters hem
berispen; en bet gefchiedkundige is zoo zonderling met
waarheid en logen, anachronismen en blijkbare onwaarfchijn.
lijkheden doormengd; de flijl is op vele plaatfen zoo gemeen, en het indécente met zulk een dun gaas bedekt, dat
wij den Schrijver op den door hem ingeflagen' weg niet mogen aanmoedigen. Het flot, of de ontknooping, is zoo gruwelijk, afichuwelijk, ijfelijk en akelig, dat het met het
meest befaamde in dat genre mag wedijveren, en de Schrijver ten minße toont aan zijn llr uinent getrouw gebleven te zijn.
De Uitgever heeft den eerfteling, dien hij het licht deed
zien, in een fraai pak gedost. Zindelijke druk, goede correctie, best papier, twee fraaije flaalgravures van den bekwamen C O U w E N B R G en een bevallig omflag onderfchei_
den dit product te dezen zeer voordeelig onder de menigte
Romans, die dagelijks de drukpers , foms al vrij ongehavend ,
verlaten. Eere dus , wien eere toekomt !

Het Huis te Ilpendam en deszelfr voornaamJle Bezitters. Uit
echte be/cheiden, door G. VAN ENST KONING, Lid der
Maat/ch. van Nederl. Letterk. te Leyden. Te flmflerdaro ,
bj/ H. J. Poelders. 1836. In gr. velin 8vo. 75 BI. f2. 20.

I)e bekwame Zoon van eenen bekwamen Vader vergast ons
hier op een ftukje, dat wij lang gewenscht hadden te ontvangen, en wij zeggen hem dank, dat hij der drukpers zijne
voorlezing in het Tweede Amflerdamfche Departement der
Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen niet heeft onthouden.
Het zoogenaamd Ilpendannsch Archief bevat bouwftofï'en voor
de Gefchiedenis , die onbekend en ongebruikt zijn , en die
nu door den Schrijver aan de opmerking der Geleerden zijn
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aangewezen. Wij zullen gaarne zijne belofte vervuld zien,
om van tijd tot tijd iets belangrijks uit die flukken mede te
deelen , en prijzen hetgeen nu reeds geleverd is gaarne aan ,
betlaande in eene gefchiedenis der flichting van het Kasteel
te Ilpendam , met vermelding der oudfle en merkwaardigfie
voorwerpen aldaar te vinden, waaronder het afbeeldfel van
eene N EH A LEN N IA, bij de bedijking van de Purmer in 1612
aldaar gevonden en op het Huis bewaard; en in eene fchets
der belangrijktle voorvallen in ons Vaderland federt de komst
van den Hertog v A N A L V A tot aan het laatfle gedeelte der KVIIde Eeuw, waarbij gebruik is gemaakt van flukken uit het' Archiéf, bevattende fommige nog onbekende
bijzonderheden, en firekkende tot herinnering der dien lien,
welke het gefacht van D E G R A E F F, welks eigendom het
Kasteel thans nog is, der had 4mflerdam en den lande in
het algemeen bewezen heeft.
Een 24 tal aanteekeningen dient tot opheldering of bevestiging van fommige daadzaken. Bijlage A bevat de lijst
der voornaamile Manufcripten op het Huis gevonden ; Bij
B de ílukken, die nog niet zijn teruggevonden; die-lage
onder C een Extract uit het Dagboek van den Heer pi ET ER D E G RAE F F van 1672 tot en met 1701; D levert de
Bijfchriften van VONDEL op de Afbeeldfels van DIRK
JANSZ., JACOB, ANDRIES, CORNELIS en PIETER
DR G RAE FF; E de Naamlijst der Predikanten. bij de Hervormde Gemeente te Ilpendam federt 1582; terwijl eindelijk
Bijlage F de namen bevat van de opgevolgde bezitters van
de vrije heerlijkheid Ilpendar2 , federt de lichting van het
Kasteel Ilpen<lam tot op heden.
Hij, die weet, welk een verdrietig en foms ondankbaar
werk het is, uit eene menigte oude papieren, het onbeduidende van liet bruikbare, en dit laatíte van het voor de geleerde wereld belangrijke te fchiften, zal zich aan den vlij_
tigen verzamelaar verpligt rekenen, en gaarne deze lettervrucht zich eigen maken , die door den Uitgever op groot
velin papier en op de pers van den bekwamen Drukker
SPIN is bezorgd. Aan het hoofd prijkt eene fmaakvolle
lithographifche teekening van het Huis Ilpenflein in de 18de
Eeuw. Het werkje vereenigt alzoo alles in zich, wat fmaak
en belang(ielling kunnen vorderen.
.
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Bijzonderheden betrefende den Heer HE NR I MARTIN en
zijne Diergaarde. 's Graveniaage, bij A. P. van Langen
In kl. 8vo. 23 Bi. f.: - 20.
-huyfen.
.luit boeksken, in eenigzins zwellenden flijl gefchreven , is
toch den kleinen prijs wel waard, en nog bovendien met
een vignet vóór en achter verfierd. Wij willen er eenige
minbekende merkwaardigheden uit aantlippen. Wij laten
aan zijne plaats, wat er zijn mag van de vermelde bijzonderheid , dat as AR TIN, nog tijdens zijn verblijf te Imfterdam,
genoodzaakt is geweest, den leeuw Nezo, met eene tijgerin
in dezelfde kooi opgefloten, van zijne gedwongene gezellin
te fcheiden, „ omdat laatstgemelde, niet togtig zijnde, de
amours van haren doorluchtigen medgezel niet wilde gedoo_
gen;" alsmede, dat „ de kleine beer Glouton des avonds zijnen meester met den naam van papa begroet." (!) Meer
geloofwaardig, en daarom ook meer belangrijk, is ons het
navolgende voorgekomen: Te Brunswijk, 8 Aug. 1823,
wierp eene leeuwin drie jongen. De leeuw wilde die ver
moeder verdedigde ze tegen hem. MARTIN-flinde;
fnelt in de kooi, beveelt den leeuw zich te verwijderen,
grijpt de jonge leeuwen, in fpijt van de woede der leeuwin , en neemt ze met zich ; terwijl hij , vier maanden lang ,
zulks tweemaal daags herhaalde , telkens nadat ze gezogen
hadden. — Te 4mfterdam, 9 Sept. 1825, gebeurde hetzelfde met eene andere leeuwin, die, in het tijdsverloop
van drie dagen, drie jongen werpt; in welke moeijelijke
verlosfing MARTIN bij het derde jong, naar aanwijzing
van (nu wijlen) Dr. BENE K E R , de zoo gevaarlijke rol
van Accoucheur vervult! De eerst woedende kraamvrouw
erkent weldra de haar bewezene weldaad, rigt zich op, en
fireelt haren meester. Een dier welpen, levend ter wereld
gekomen, werd door eene teef gezoogd, en leefde, als het
makte huisdier, een jaar lang in de kamer van MA R TIN,
eik vermakende door zijne kuren, tot dat het, op zekeren
tijd met een paar oude pantoffels fpelende, aan de gevolgen
van het verzwelgen van een eiuk vilt omkwam. — Op eene
reis naar Göttingen met zijne Menagerie werd een zijner
leeuwen ongepeld. Levende kiekens , anders zoo heilzaam
bevonden, konden zijnen trek niet opwekken; lavementen,
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ter kele Ingefpoten , baatten even min. Dr. B L UM E N B A C 11
flaagde niet beter in zijne beproefde kuur. MARTIN Valt
op het denkbeeld , dat eenig vreemd voorwerp zich in den
anus van het dier vastgenesteld hebbe. Zijn befluit is ge
Hij gaat in de kooi, vat met kracht den koning-nome.
van het woud bij de manen, brengt de andere met olie befirekene hand, ondanks den brullenden wederfland, in het
intestinuno , maakt voorzigtig een been van een te gulzig
verfonden aas, zich daar bevindende, los en naar buiten,
en de leeuw is gered. Ook dit beest betoonde hem de le.
vendigtle erkentenis. — Den leeuw Kobusg gebeurde iets
foortgelijks. (Sedert voert M A R T I N met vleesch , ontdaan
van de beenderen.) Een fluk wervelbeen blijft hem achter
in den muil, gedurende 24 uren , onbewegelijk vastzitten.
Ontfleking, verzeld van geweldige pijn, openbaart zich weldra. MARTIN wapent zich met een' ijzeren bout van een'
zijner wagens, treedt in de kooi, opent met beide handen
des diers muil, onderzoekt denzelven, plaatst de punt van
den bout tegen het been, flaat met de andere hand op het
andere einde, en het been fpringt los. — In Nov. van
1828, eindelijk, brak, digt bij Frijburg, een der reiswagens. Het herfiel veroorzaakte een lang oponthoud, en de
togt werd tot na middernacht voortgezet. Door eene begane onvoorzigtigheid en het fehokken op een' flechten weg
was intusfchen de kooi eens tijgers opengeraakt. Te midden
der duisternis komt een der voerlieden, óp eene pleisterplaats, met eene lantaren zijnen mantel halen, en — ziet
eensklaps den tijger, die zijne kooi had verlaten , op het
achtereinde des wagens voor zich flaan! De voerman beeft
de tegenwoordigheid van geest, om het licht van zijne lantaren, terwijl hij langzaam achterwaarts treedt, in de oogen
des tijgers te laten fchijnen, die, daardoor als verbijsterd,
onbewegelijk blijft. Zoo bereikt hij de deur, opent dezelve
krampachtig, en valt in onmagt neder. MARTIN, ter hul.
pe toegefchoten , verneemt, wat er gaande is, aarzelt niet,
fnelt naar buiten, ziet het ondier, geeft het een' zwaren
vuistflag op den muil, dwingt het achteruit te deinzen tot
in de kooi, en fluit het dadelijk daarin op.
Wie dit alles, en nog al meer, breedvoeriger verlangt te
lezen, kan voor eene kleinigheid lijnen lust boeten.
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Het Leven, de voornaamße Daden en Lotgevallen van GE R RIT VERDOOREN VAN ASPEREN, Vice- Admiraal in
Koninklijke dienst, enz. voor de .Teugd bewerkt; door j. A.
0 0 S T K A M P. Met Platen. Te Deventer , bij A. J. van
den Sigtenhorst. 1836. In kl. 8vo. 120 Bi. f 1 -:
I'Vonderbare Verhalen van den Rijn, ter bevordering van goede
zeden bij de opwasfende .Jeugd ; van K. B L U MA U ER. Met
Platen. Te Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. In
kl. 8vo. 199 BI. f 1Het nieuwe Rad van Avontuur, of boertige en vermakelijke
Voorfpellingen. Eene bijdrage tot gezellig onderhoud. Te
Deventer, bij A. ter Gunne. 1836. In 12n.o. 80 BI. f:-50.
Drie werkjes voor de jeugd welke wij gaarne aanbevelen. — No. 1 fchetst het leven, de daden en lotgevallen
van V ERD 0 OREN , wien te regt de eigenfchappen van bedaarde dapperheid, grondige kennis, tegenwoordigheid van
geest, ware menschlievendheid en onbezwekene trouw , bij
veel ondervinding, worden toegekend. De vorm der zamen
heeft niet altijd dat ongedwongene en die natuurlijke-fpraken
naïveteit, welke de vragen en invallen van kinderen behooren te kenmerken; maar het boekje heeft eene te nuttige
en vaderlandlievende llrekking, dan dat wij het niet in han.
den onzer aankomende jongelingfchap, boven vele andere,
zouden wenfchen.
No. 2, niet den geest des onderfcheids gelezen, kan der
jeugd een aangenaam onderhoud verfchaffen. „ Verfcheidenheid vermaakt," zegt de Vertaler, die haar hier een 35 tal
Duitfche dusgenoemde Volkslegenden opdischt, welke mee
erlangen. Wij door--rendlszkuigtoepasfn
bladerden het boekje met vermaak, hetwelk de nieuwsgierigheid prikkelt, zonder het bijgeloof te voeden.
No. 3 is een vernuftig uitgedacht fpel, dat, in de lange
winteravonden, de doorgaans laffe pand- en andere fpelletjes
wel mogt vervangen. De gegevene antwoorden op de gedane vragen zijn meestal welgekozen, altijd kiesch en fomwijlen geestig. Eene enkele maal zijn dezelve vervat in
eene aangehaalde Bijbelplaats ; jets, dat wij hier ongepast
keuren.
;

BOEKBESCHOUWING.
herhandelingen en Leerredenen over de Openbaring van
den ddpOS tel J 0 A N N E S , door P. J. LAAN , rustend
Predikant bij de Hervormde Gemeente te JImersfoort.
IIIde Deel. Te Utrecht, bij J. G. van Terveen en
Zoon. 1835. In gr. 8vo. 284 en 364 bl. f 5-25.
Het laatfe gedeelte ook onder den afzonderlijken titel:

Leerredenen over het laatfle Gerigt en het eeuwige
legen , enz. door P. I. LAAN , enz.
Onze lezers , voor zoo verre zij geene eigenlijke Godgeleerden zijn , hebben waarfchijnlijk onze beoordeeling
van het tweede Deel dezes werks (*) tamelijk langwijlig
gevonden. Zij was dan ook inderdaad, naar den aanleg
van dit Tijdfchrift , breedvoerig genoeg , en wij weten
er niets beters op , dan , in vergoeding daarvan , dit ver
derde of laatste Deel zooveel mogelijk te-flagvnhet
bekorten ; waartoe wel inzonderheid dienen kan , dat wij
de uitlegging , welke de Schrijver van de acht laatfte
Hoofdflukken der Openbaring geeft, noch vermelden
noch toetfen ; dat wij , met voorbijgang van alles , wat
wij daaromtrent aanteekenden , alleen den hoofdinhoud
van dit boekdeel opgeven , en verder ons met eenige algemeene opmerkingen vergenoegen.
Het voor Ons liggend Deel beflaat eigenlijk uit twee,
ook door de paginering onderfcheidene boeken ; het
eerde, in vijf Hoofdhukken, eene verklaring gevende
van Openb. XV—XX ; het andere, elf Leerredenen bevattende, in welke Openb. XXI, XXII wordt opgehelderd. In een XIXde Hoofdil. handelt L A A N over het
gezigt ter inleiding tot de zeven Fiolen of Schalen,
naar Openb. XV; welke Schalen in Hoofdff. XX deels
(*) Zie boven, No. IX en X.
BOEKBESCH. 1836. NO. 1G.
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worden verklaard , deels derzelver vervulling , gelijk
L A A N die in dc Kerkelijke Gefchiedenis meent te vinden ,
aangewezen wordt , even gelijk hij zulks vroeger met de
Zegelen en Bazuinen gedaan heeft. Aan Label en deszelfs val, Openb.-XVII, XVIII, mede op dezelfde wijze
behandeld , is het XXlfle H.00fdß. toegewijd ; terwijl
het XXIILIe loopt over liet Duizendjarige R.ájk. , en wel
in drie Afdeelingen. De eerfle verklaart Openb. XIX ;
de tweede Openb. XX , en de derde fpreekt over de leer
der andere Profeten aangaande dit onderwerp. [)e Schrijver neemt hier de volgende stellingen op ten betooge
Alle Heidenfehe volken zullen zich , nog vóór den heer
foodfclae natie zal dit-lijkenIrfat,b.2De
ve:íirooijing
van dit volk
De
bijzonder
doen.
3.
in het
zal ophouden ; het zal weder in zijn Vad.erland wonen ,
en zichzelven aldaar befturen. 4. Het is niet duidelijk ,.
of het dit voorregt niet eenmaal met bloedflorting zal
moeten handhaven. 5. Er zal voorts allerwegen buitengewone vrede , liefde en eendragt op de aarde zijn. 6.
Er zal eerre, nooit te voren gekende , Godsdienstkennis
en Godzaligheid heerfchen. 7. Er zal allerwegen cene
Mesfiatifche (?) Godsregering zijn. S. Mogelijk zal er
nog eene zoodanige meer bijzondere regering over Is..
raël wezen. 9. Alle zedelijke onvolkomenheid en ver
zullen in dien tijd niet geheel ophouden -kerd,hi
bedwongen worden. — Ilet XXIIIfte
flechts
maar
H.00fdit. , eindelijk , fpreekt over de allerlaatfic tijden
der tirereld , naar Openb. XIX, XX , ook in vergelijking met andere Bijbelplaatfen. Immers op het Duizend
Rijk zal, naar LA A N'S verklaring, de algemeene-jarige.
oordeelsdag en de flooping der wereld niet oogenblikkelijk volgen, daar tusiclien beide nog een akelig tijdvak
van ongeloof, bijgeloof en vertivarring komt. „ De Sa„ tan fchijnt ten laatfle nog geheel de overwinning te
„ behalen , eer onze Zailgmaker hem voor eeuwig te niet
„ doét." De ontwikkeling daarvan gefchiedt in twee
Afdeelingen : 1. over de laatile vijanden der kerk ,
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hunne maatregelen en eerílen voorfpoed, en 2. over

derzeiver verdelging..
De verklaring en ontwikkeling van de beide laatste
Hoofditukken der Openbaring gefchiedt , geIijk wij reeds
zeiden, in het andere gedeelte dezes boeks , ook een
afzonderlijk verkrijgbaar werk , in elf Leerredenen ;
t. w. twee over Openb. XX; 11-15 ; over XXI: 1, 2;
twee over XXI: 3-8 (na welke eene korte Leerrede,
of eigenlijk toefpraak , bij het einde des jaars , over
XXI: 6b.) ; over XXI: 9-23;. over XXI: 24—XXII:
5 ; over XXII: 5*, in welke naar de Bijbelleer de zaken worden uiteengezet , die het in de vorige Leerrede
verklaarde, naar des Schrijvers uitlegging, bevatte, en
die daar, wegens tijdsgebrek , niet konden ontwikkeld
worden over XXII: 6-15, en over XXII; 16--^1.
Schoon wij ons, gelijk gezegd is, kortheidshalve voor
ditmaal onthouden van het mededeelen der bedenkingen ,
die wij tegen de opheldering van meer dan ééne plaats
hadden , en ons moeten vergenoegen met in het alge
te zeggen, dat de Eerw. L .& 4.N dezelfde wijze-men
behandelen
volgt als in de voorgaande ; zoo kunvan
nen wij echter niet voorbijgaan op te merken, dat de
geleerde man niet zelden te verre gaat its het overbrengen
van de beelden, in den -Bijbel voorkomende. Zelfs liet vallen der Herren , Matth.. XXIV: 29, meent hij eigenlijk
te kunnen opvatten, namelijk 'gezigtkündig, „ indien
„ eens de helling onzer aarde tot de zon alsdan (te we„ ten, na het Duizendjarige Rijk) veranderd werd." Bij
deze gelegenheid moeten wij aanmerken , dat de Heer
L, A A N op meerdere plaatfen toont , van de wetten , die
het heelal in orde houden , geene heldere denkbeelden te
hebben. Bladz. 278 zegt hij : „ De Natuurkundigen
„ en Sterrekundigen, al zijn zij juist geene Bijbelvrien„ den , komen daarin met de leer der Heilige Schrift
„ overeen , dat zij des aardrijks,Ingewanden vol genoeg
„ van falpeter, zwavel en. lava vinden , om deszelfs
„ buitenfle korst te kunnen vernielen , en dat zij de
„ verwoesting , die een .Komeet ooit zou kunnen verVv2
;
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oorzaken, niet durven berekenen ; zoodat men zich
„ eerder verwonderen kan, dat de aarde het zoolang
heeft kunnen uithouden , dan dat zij eens verbrand zal
Bladz. 79 der Leesredenen : „ Flare poolsworden."
„
„ helling tot de zon kan anders , dan nu wezen • indien
de Schepper zulks voor de volgende Huishouding
„ noodig oordeelt. Hij , die dat , met eene magtfpreuk ,
„ voor ongerijmd verklaart , geeft duidelijk te kennen ,
dat hij lage gedachten van de almagt zijns Formeer„ ders koestert , en in de Nattu urkunde , Sterrekunde en
Wijsbegeerte geene groote vorderingen, gemaakt heeft."
Dit laat{Ie is juist eene „ mar;tfpreuk" van den Sclirijver. Ree. wil den Eerw. L A A. N niets toegegeven hebben in onbepaalden eerbied voor den Bijbel en in geloof aan de oneindige nagt des eeuwigen Scheppers ;
maar hij vergunne hem , over dit onderwerp , bij deze
gelegenheid , het volgende in he l,_ midden te brengen.
De Almagtige , die ook aan alle de hen^elligchamen
het aanzijn heeft gegeven , heeft derzelver orde en bewegingen onderworpen aan vaste wetten , die de wiskunde
— immers ten deele -- leert berekenen , en zonder welke
wij ons het beflaan en de regelmaat der fchepping evenmin kunnen denken , als floffe zonder aantrekking. Vragen wij , of dan de oneindige Bcheerfcher der natuur aan
deze wetten gebonden zij ; het antwoord is : neen ! Maar
zijne diepe wijsheid heeft het heelal aan die wetten onderworpen, en het kan noch uit den aard der zaak, noch
uit de Heilige Schrift bewezen worden , dat hij de ítofffe
daarvan zal doen afwijken , of datgene vernietigen , lietgeen eene conditio fine qua non van het beflaan der dingen fchijnt tewezen. Wanneer b. v. de Almagt het
wilde, kon zij ongetwijfeld de algemeene zwaartekracht
wegnemen , en door onmirddellijke werking , indien men
liet zoo verkiest te noemen , de orde der gefchapene wereld in fiand houden ; naar tot dat denkbeeld is in den
Bijbel geen grond, en DAAROM (om geene andere reden)
is het zedelijk ongerijmd , te beweren , dat b. v. de hel
equator op de ecliptica anders zal worden -lingvade,
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dan de wankeling tusfchen de grenzen , door L A P L A C E
uit de theorie der perturbatiën aangewezen. Van welk
eenen verbazenden invloed zou het b. v. op de beweging
der maan zijn , indien de pool der aarde eens eene helling hadde , zoo klein als die van Jupiter, of zoo
groot als die van Uranus ! En of wel de omloop van
onzen wachter met zulk eene veranderde ligging der
aard -as beflaanbaar ware, zou eerst de analyfo moeten
beflisfen. Zoo is, op dezelfde gronden, de fl.elling,
bladz. 79 der Leerredenen voorgedragen: „ Waarom
„ zoude onze Planeet dan ook niet zonder zee kunnen
„ wezen ? Het water des Oceaans behoeft daartoe niet
vernietigd te worden , maar kan de holligheden der
„ aarde vullen , even gelijk wij , die het drooge bewo„ nen, eene zee (?) onder onze voeten hebben, die
„ wij de wel noemen, en door de aarde bedekt is," —
niet van ongerijmdheid vrij te pleiten. Het is hier de
plaats niet, om zulks aan te toonen ; even min , als wij
hier wederleggen kunnen het op de aangehaalde plaats
gezegde aangaande de verwoesting der aarde door eene
komeet , en meerdere. Wij merken alleen aan , dat er
een onderfcheid moet gemaakt worden tusfchen het Gode
in abflracto en ira concreto onmogelijke ; tusfchen hetgeen de Almagtige niet zou kunnen doen uit onvermogen , en hetgeen Hij niet doet als wijze Onderhouder
en Befluurder der fchepping (*) ; terwijl het in geenen
deele noodig is, eene verkrachting van alle natuurwetten
aan te nemen , om eene natuurkundige uitlegging te geven van hetgeen de Bijbel aangaande het einde van de
tegenwoordige huishouding der dingen leert. Gods almagt behoeft alzoo niet tot eene magtfpreuk gebruikt te
worden, evenmin als het geloof in die almagt verzwakt
(*) Gods almagt zelve wordt in de dogmatiek befchreven
als het vermogen — niet , om onbepaald alles te kunnen

doen; want dan zou God b. v. ook eenen anderen, even
oneindigen, nevens zich kunnen fcheppen, zichzelven vernietigen enz., hetgeen ongerijmd is, maar — om te kunnen.
doen, wat Hij kan willen. Ree.
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is geworden door K E P L E R'S ontdekking van de wetten van beweging der hemelfche ligchamen en NE WT 0 N'S àheorie der algemeene zwaarte. Dat echter de
Schrijver — het zij gezegd met allen eerbied voor
's mans geleerdheid — zich hier eenigzins op een vreemd
grondgebied bevond , moge wel alleen daaruit blijken ,
dat hij , na de latere ontdekkingen in Geologie en Scheikunde , nog naar S C riß U C H z E R'S B bel der Natuur als hoofdbron verwijst ; en wij hebben deze ganfche aanmerking met geen ander oogmerk gemaakt , dan
omdat het ons fmarten zou , wanneer de Natuur- en
Sterrekundige , die „ juist geen Bijbelvriend is ," uit
dergelijke redeneringen , als op de Heilige Schrift gegrond , aanleiding nam , om over het eerwaardigfte aller
boeken min gunílig te denken. Het zal den lezer niet
berouwen , na het Iezen onzer aanmerking , de Letteroefeningen voor een oogenbllk neder te leggen, en het
gulden boeksken van L I T T R 0 w over de Kometen ,
bladz. 225-240 , op te slaan , waar hij, om naar geene
andere fchriften te verwijzen, zich kan overtuigen, hoe
de tegenwoordige hoogte der wetenfchap tot diepe indrukken van de almagt des Oneindigen leidt.
Verbood onze beperkte ruimte liet niet , dan zouden
wij wel lust hebben , om eene en andere bedenking te
maken tegen uitdrukkingen , als bladz. 87 der Verhandelingen : „ Zalig hij , die zijne kleederen bewaart
., (Openb. XVI: 15) te weten het kleed van des Heilands eeuwige geregtigheid door het geloof aangetrokken ;" bladz. 36 der Leerredenen, dat het laatflè oor
als over de ziel gaat;"-del„zowvrhtigcam,
heet „ ter ontwawaar
j
E
z
us
geílorven
bladz. 20 aid. ,
„ peeing van Gods ílrafende regtvaardigheid;" bladz.
153 der Verhandelingen , waar hij K 0 H L B it u o G E 'S
Disfert. de Ps. XLV lectu dignisfi'raa noemt. Ja, hoogst
lezenswaardig , om te zien , hoe weinig de kennis der
Oosterfche talen vrijwaart tegen het verwringen der Hei
Schrift ten einde ílelfelzucht door te drijven, en te--lige
,
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gen eerie wijsheid , die gaat boven (of zelfs buiten) hetgeen er gefchreven is
Een enkel woord nog over de Lcerreclenen. Daar dezelve ter opheldering van de inderdaad niet gemakkelijke
twee laatfase I-loofd(lukken der O erabaring , in verband
tot het gehcele werk , dienen , ligt het in den aard der
zaak , dat er veel in is , hetwelk wij boven de bevatting
van de meeste toehoorders zou.len rekenen ; gelijk ook
wel hier en daar het een en ander gevonden wordt , dat ,
naar de tegenwoordige wijze van zien , ftrijdt tegen de
deftigheid van den kanleiflijl. Ontíiieren de Latijnfche
groten liet Nederduitfcha werk , zij doen dit den bundel
der Leerredenen nog meer, en vooral, wanneer, zoo als
bladz. 194, eene enkele aanteel ening ten deele in onze,
ten deele in de Latijnfche taal gefchreven is.
Eindelijk kunnen wij niet nalaten op te merken , dat
het fllphabetisch Register van eenure zaken , B bel
tinoorden , die in het werk korter-platfen,ro
of uitvoeriger behandeld en toe g elicht worden , zeer onvolledig is. 1)e Schrijver erkent dit zelf, maar wilde
zijnen arbeid niet kostbaarder maken , dan noodig was.
Wij zouden gedacht hebben , en denken dit nog , dat
een uitvoerig Register wel degelijk noodig was , en dat
het bij een werk van drie zulke lijvige hoekdoelen op één
enkel blad druks niet zoozeeraaankwarn.
Wij eindigen alles , wat wij aangaande dit werk van
den Eerw. L n n N gezegd hebben , met hem te danken
voor deze veelzijdig fchoone , belangrijke en nuttige opheldering van een zeer moeijelijk , zoo niet het aller
Bijbelboek. Hij koude ons de nu en vroe--moeijlkf,
ger gemaakte aanmerkingen ten goede , als bewijzen van
de aandacht en belangulelling, met welke wij zijn gefchrift hebben gelezen en overwogen. Wordt onze har
bede vervuld , dan fmaakt de vaardige-telijkwnsch
man het genoegen , dat de erailige lesten en vermaningen , hier door hem gegeven , neer en meer worden opgevolgd ; dan fchenkt hij aan zijne land'get:ooten nog
meerdere vruchten van zijne geleerdheid en zijnen ijver ;
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dan ondervindt hij in zijnen ouderdom overvloedig den
zegen des Heeren, en aanfchouwt eenmaal de vervulling
der heerlijke beloften, in het laatfle Bijbelboek, voor de
eeuwigheid gedaan aan allen, die de verfchijning van onzen Heer hebben liefgehad en gehoord, wat de Geest
tot de gemeente zegt !

Kortbondig onderfoeck en bergt, Jirekkende tot een
regtskundig bew ijs , dat de hedendaegfche facmenkomJlen en oefeningen van de zoogenaemde fijnen enge
zijn ; en diensvolgens door de tijdeljcke Ove--orlft
righeit geweerd en de hal/lerrige over haere enge
bevinden geflraft en tot haerch-horfaemitn
pligt gebragt behoren te werden. Door Mr. Jo H A N
S C H R A S S E R T. Vierde Druk. Te Groningen , bij
J. Römelingh. 1836. In gr. 8vo. 66 bl. f: - 50.
van het jaar 174'2, waarvan „eene nieuwe
E en flukjezonder
verandering van taal of fpelling ,"

„ uitgave ,
aangeboden wordt , alleen met uitlating van eenige perfoonlijke bijzonderheden , den Schrijver zelven betreffende. Hetzelve toont liet ongepaste en ongeoorloofde van
zulke feparatistifche zamenkomflen aan, als te dien tijde, bijzonder, zoo het fchijnt, in Gelderland, plaats
hadden ; en het grondt zich daarin „ op defe vijf grond„ Hagen, de Forme van de Gemeente , de ordre van de
„ Kérck, het gevaer van den Godsdienst, het nadeel
,, van het Burgerlijcke., de Wetten ende openbaere Or„ donnantiën van den Lande." — Offchoon nu hier
wel veel noodelooze geleerde omhaal is , alle hier voor
bewijzen en manieren van redenering niet even-komend
zeer geldig zijn , en de thans anders gewijzigde betrekking van Kerk en Staat de bewijsvoering uit het vorige
niet allezins toepasfelijk maakt ,, is er nogtans ook het
een en ander in, dat nog wel behartigd mag worden
door „ alle ," (gelijk in de oude editie van het Avond-
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maalsformulier der Hervormden íl:aat) „ die tweedracht,
„ fetten ende muyterije in Kercken ende wereltlicke Re„ gimenten begeeren aen te richten." Het moge ook
den lofredenaars van den goeden ouden tijd doen zien,
dat het ook in vroegere eeuw niet ontbroken heeft aan
onvergenoegde en onbillijke klagers en waanwijze woel
zielen der geloovigen zochten af te trek--gestn,di
ken ; maar ook niet aan regtfchapene en kundige Goden Regtsgeleerden , die bij waarheid en regt ook orde,
liefde en vrede liefhadden , en dus ook fpraken en fchreven , opdat , naar de Apostolifche vermaning , alle dingen in de Gemeente welvoegelijk en met orde zouden
gefchieden.

Redevoering, ter godsdienfdige inwijding van het tweede Eeuwfeest der Utrechtfche Hoogefchool , gehouden
door HERMANNUS BOUMAN. Te Utrecht, bij
J. G. van Terveen en Zoon. 1836. In gr. 8vo.
39 BI. í : - 50.

E

ene voor het oogmerk zeer gepaste, in netten f ijl
geflelde , voortreffelijke Redevoering, waarin „ de Spre„ ker kortelijk herinnert , hoe onveranderljke trouwe,
„ hoe aanhoudende weldadigheid de Heer aan de glich„ ting onzer vaderen bewezen heeft," en dit vooral doet
opmerken in de oprigting , bewaring en uitbreiding
van Utrechts Hoogefchool , en verder in eenige „ bij„ zondere omftandigheden, als Heeds aan haar heil
„ dienstbaar gemaakt , en uitnemende zegeningen , als
„ haar ten allen tijde gefchonken werden ;" waarna dezelve met eene ernlllige en minzame toefpraak tot betamelijke feestviering beíloten, en door een hartelijk en
ootmoedig Gebed gevolgd wordt. — Eenige historifche
aanteekehingen , ter toelichting van fommige gezegden
in de Redevoering , zijn hier gepast achtergevoegd. —
Liever , dan eerie breedere dorre fchets van dit Ifuk te
geven, wil Referent dcszelfs lezing aanprijzen, die het
-
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ook na de feestviering allez;ins verdient ; en hiertoe
fchrijft hij liet volgende uit de inleiding over : „ Wel,
„ wel hebt gij gedaan, van alom ter viering van dezen
99 hoogtijd zamenkomende ! :Die belangftelling toch en
„ die eere verdient dezelve grootelijks. Geene zegepraal
„ doet ons jubelen, die de menschheid weenen deed,
den grond met bloed en tranen drenkte. Eene zege„ praal veeleer , waarover zelfs uw teêrgevoelig hart ,
beminnelijke Maagden en Vrouwen ! met onvermengd
„ genot , zich verblijden mag;, de overwinning , die onze Hoogefchool uwe vaders en zonen , uwe broede„ ren en vrienden behalen deed over ziekten van lig„ chaam en ziel, over onkunde en bijgeloof, over on„ regt en wanfmaak. 0 ! geloofd zij Hij ., wiens gunst
„ ons zulk een heerlijk gedenkfeest vieren doet , dat de
„ menschheid vereert , maar veel meer nog der Goddelijke hulp eene nederige gedenkzuil poogt te flickten !"

Hollands Roem in Kunften en i eten/chappen , met
flanteekeniz7gen enz. , door II E ND R I K, Baron c o LL o T D'E s c U R Y, .Heer yan Hcinenoord. Tilden
Deels ].fte Stuk , (het t»eede der LT%etenfchappen.) 's Gravenpage en flz;zfterdanz , bzj de Gebr.
van Cleef. In gr. 8vo. t/III en 423 bl. f 4-20.

D C voortrel"iclijke Schrijver valt dit werk , die , zoo in
's lands Vergaderzaal , als in het Gemeenebest der Letteren , de eer van ho /lands Adel zoo uitnemend weet
te handhaven , had in het Vele Deel van zijn veelomvattend werk , na de behandeling d^,r Iiunílen " en Letteren ,
die der Weten/chappen met Godgeleerdheid en Vijsbegeerte begonnen. Thans gaat hij over tot de wiskundige
wetenfchappen ; een vak , hetwelk , volgens zijne betuiging in de Voorrede , eigenlijk het zijne niet is , en hetwelk hij dus met zekere huivering heeft onder handen
genomen. Zoo veel te grooter is de verdienftc des geachten Schrijvers , dat hij zich daarvan op eene zoo al-
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lezins uitmuntende wijze gekweten heeft ; en het is mis
gelukkig voor liet groote Publiek, dat een ongc--fchien
Pwijcle voet (gelijk de Baron zich bl. VI der Voorrede
uitdrukt) dat gebied is ingetreden , omdat daardoor onze
veroveringen in dat meer of min fteile gebied op eene
aangename , algemeen verflaanbare en onderhoudende wijze ook aan ongews den worden bekend gemaakt ; terwijl
de gew jden doorgaans flechts de heilige taal voeren ,
die alleen hunne medebroeders verflaan. En wat naauwkeurigheid en volledigheid betreft , zoo is dit boek van
den 1-leere D'E s C CRY, over dit vak in het algemeen
befchouwd , zekerlijk het meestomvattende , hetwelk wij
in onze taal over de Gefchiedenis onzer wiskundige ver
bezitten. Wij kunnen dit gerustelijk zeggen -dieníl
daar de Bijdragen , zoo van Prof. r i o L L als den overleden' Prof. V A N C A P P u L LE, flechts bijdragen zijn ,
waarvan men dus geen volledig overzigt mag verwachten.
Voor een geregeld uittrekfel is dit werk , zoo als van
zelve fpreekt , niet vatbaar. Wij zullen ons dus flechts
bepalen tot eenige hoofdtrekken. In het eerie gedeelte
vindt men Wiskunde , d. i. zuivere en toegepaste. Volgens de vroegere gewoonte des Schrijvers , gaat hij tot
in de hooge Oudheid terug , en befchouwt de Gefchiedenis der Mathefis bij Grieken en Romeinen , waarbij
weder een zeer groot aantal wetenswaardige bijzonder
voorkomen , die te beter en te aangenamer in 't-hedn
oog vallen , daar de geleerde Schrijver die thans , met
Gene kleinere letter , niet achter , maar onder den tekst
heeft geplaatst , hetwelk zeer veel naliaan en ook plaats
uitwint. Dezen ongemeenen rijkdom aan geleerde kennis
vindt men ook bij de vermelding onzer eigene Wiskundigen , te beginnen van n A U L u s van Middelburg , in
1445 geboren. Te regt worden de verdienfien van
n A u R r T S , als Wiskundige , en van zijnen leermeester
S T E V 11\1, hoog geroemd , en dan de aandacht des lezers op Friesland, als liet verbliif van zeer vele beroemde Wiskunilenaren , gevestigd , zoo inboorlingen
als Hoogleeraren te Franeker , onder welke A D R i-
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(wiens wiskundige bloedverwanten mede niet worden vergeten) en F u L L E N I u s reeds in de
l7de Eeuw uitmunten ; terwijl later de beide y P EI s
(zelfs de Geneesheer) dat fpoor drukten. Alkmaar,
het vaderland van ME T I us, had ook zijnen DR E BB E L, waarvan hier zoo veel wordt opgenoemd , dat hij
ons de minachting, waarmede hem wijlen Prof. VAN
CA P P E L LE behandelt, niet fchijnt te verdienen. —
Gelijktijdig met ME T I u s bloeiden te Leyden W I L L EBRORD SNELLIUS en VAN SCHOOIEN; welke
laatlle vooral , daar hij minder bekend is dan de eerfle ,
in zijne waarde wordt voorgelleld. Na dus over de
Wiskunde in 't algemeen te hebben gefproken, wordt
tot de Stelkunst of Algebra overgegaan, en, na over
hare uitvinding iets te hebben gezegd, de verdienflen
van HUDDE, JAN DE WITT, REES, WASSEN A A R, V LA C Q (den grooten berekenaar der Logarithmen), VAN SWINDEN, IENEJE, FLORIJN en
VAN C A P P E L L E opgenoernd. Wij vernemen hier tevens eene zeer opmerkelijke bijzonderheid , ten bewijze ,
hoe hoog zelfs vreemdelingen vroeger onze Wiskundigen Belden. De Vader van den beroemden Hoogleeraar
in de Oosterfche talen , VE P, s c H u IR , te Franeker,,
bekleedde den nederigen post van fchoolmeester te Lopper/urn in Groningerland, en werd , wegens de oplosfing van een allermoeijelijkst vraagftuk , te Parijs tot
Hoogleeraar in de 1/7ijsbegeerte geroepen ; welk ambt
hij , als fchoolmeester , van de hand wees , deels uit
gehechtheid aan zijn Vaderland , deels omdat hij aldaar
zijne Godsdienst niet openlijk kon belijden ; een treffe
voorbeeld van het overwigt van godsdienftigheid en-lijk
vaderlandsmin boven eer- en rangzucht ! (Zie bl. 119.)
Van de levenden fpreekt de vcorzigtige Schrijver niet.
Tot de .Sterre- en algemeene lardr jkskunde overgaande , wordt eerst weder van de groote Ouden gewaagd, de heillooze verbastering dier wetenfchap door
de flerrewigchelarij vermeld, en dan van hare herleving
d00r COPERNICUS, TYCHO BRAH] en REP-
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gefproken. (Want de Schrijver is geenszins zoodanig door vaderlandsliefde verblind , dat hij aan groote
vreemdelingen den verdienden lof zou onthouden.) Bij
TV C HO B a A H i wordt het verhaal in tekst en noten
door allerlei kleine Anekdoten verlevendigd. G E Ivi MA
Fri fies , of j E m nI E de Fries , wordt , als de oudf'e
onzer vermaarde Sterrekundigen en verbeteraar van het
Astrolabitim , eenigzins uitvoerig behandeld. De Sterrekunde werd op de Zeevaart toegepast door M A A L s 0 N,
PL A NC I U S en R E A E L ; welke laatfile , hoezeer tevens Staatsman, Bewindhebber in Oostindie, koopman
en dichter, ook over den zeilfteen fchreef. P L A N C I U S,
Predikant te .ilm flerdan; , en ijveraar tegen de Remonftranten , was tevens groot Sterre- en Aardrijkskundige
en bevorderaar onzer vroegíle ontdekkingsreizen, even
als MAALSON. PREDRIK HOUTMAN en PIET E R D I R K S Z ontdekten zeer vele fterrebeelden in
het zuidelijk Halfrond; de eerstgemelde was tevens fchrijver ,, geletterde , en , met zijnen broeder,, de grondlegger onzer vaart op Oostindié. B L A E U maakte voor
VA RE NI us , C L U--treflijkHmnAadgobe.
V E R i us en M E R u LA waren groote Aardrijkskundigen : de Geographia generalis van eerstgemelden werd
door den grooten N E W T O N uitgegeven. De Predikant
L A N S BE R GE N, in het laatst der zestiende Eeuw,,
die (volgens de gewoonte dier tijden , wanneer men eenen
Predikant nmoede was) naar eene lagere frandplaats ver
werd , troostte zich daar met de beoefening der-wezn
Sterrekunde , en ijverde voor het ftelfel van C 0 P E R N Ic us, hetwelk zelfs T I C HO B R A H É niet had durven
doen. Zou dit misfchien reeds vroeger door hein geuite gevoelen ook de reden zijner verplaatfing geweest
zijn, en dus de Hervormde Kerk op eene kleinere fchaal
een' tegenhanger leveren tot de vervolging van GAL IL nI in de Roomfiche? LANSBERGEN had vele beftrijders , die ook hij niet zacht behandelde. Zijn leerling H O R T E NS I US (TEN HOVE) , Hoogleeraar te
Am flerdam , werd op zijne beurt de leermeester van
PLER

690

COLLOT D'ESCURY

tv I T T. De Nederlanders waren niet ongevoelig
voor de groote verdieníler van GAL IL E I. Zij zochten hem aan tot het vinden der lengte op zee, en poogden hem , na deszelfs fnooc!e vervolging, tot 1Ioogleeraar
naar Jlrnflerdana te doen overgaan, hetwelk hij van de
hand wees om zijne vergevorderde jaren. Met bijzon.
dere liefde en ijver wendt zich nu onze Schrijver tot
den .Hollandfchena GALILEI, tot IlUYGENS., wiens
Grootvader reeds den Staat in eene netelige -omflandigheid (die men bij onzen Schrijver moet nazien , bl. 208
—219) eene gewigtige dienst had bewezen, en wiens vader als een onzer eerf}e dichters en letterkundigen in de
17de Ecuw bekend Raat. Hij zelf was uitvinder van
de flingerkracht (die van zoo onbedenkelijk veel nut
voor de uurwerken en daardoor ook voor de fterrekunde
geweest is) en van den nlikrolneter, verbeteraar der telesl:open, vinder van den ring om Saturnus en cenen
wachter van die Planeet, en. van de wetten der dubbele
ftraalbreking.
Daarop tragt de Sterrekunde geene
mannen van gewigt voort , tot dat L U Lor S , in het
midden der achttiende Eeuw • in weerwil der toenmalige
karigheid aan hulpmiddelen , niet alleen voor den ti 'aterflaat, maar ook voor de Sterrekunde veel deed, in wel
beide o.pzigten K L I N Ii E N B E R G met hem wedijver--ke
de, die ook in 1743 den overgang van Mercurius over
de Zon waarnam. De vele toen van 1743 tot 1759 ver
Kometen werden ook door bekwame Sterre -fchijn-ed
kundigen waargenomen , waarin ook K L I N K E N B E R G
uitmuntte. S T R U Y C K gaf eene goede algemeene Aard
; K E Y z E R leide zich op de prak tifche-rijksbefchvng
Sterrekunde toe; E I s E. E I s I .N GA, een geheel ongefludeerd man , vervaardigde een Planetarium , door VA N
3 W I N D E N bewonderd. Van dezen laatflen grooten man
wordt, tot onze verwondering, hier weinig gefproken ,
maar wel van zijnen grooten leerling, den jonggellorvenen NIE U W LAN D (wie kent hem niet ?) en van VAN
B E E C K C AL K 0.E N, eerst Floogleeraar te Leyden en
daarna (om familiebetrekkingen) te Utrecht. C A LDE
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was verdediger van de Godsdienst tegen het nsisbruik, hetwelk DU P U IS en VOL NE y van de Sterrekunde gemaakt hadden, om het Christendons uit de oude
Sterredienst te verklaren.
Omtrent de Zeevaartkunde zijn de verdienften der
_Nederlanders vooral onbetwistbaar. Eerst wordt de
prai;tifche zeevaart of de zeereizen , van de vroegf c
tijden af tot op dc uitvinding der kompasnaald , befchouwd , (omtrent welke laat%e de onderfcheidene ge
worden ten toets gebragt, en betoogd, dat-voelns
dezelve ouder is dan de veertiende Eeuw.) Een kort
overzigt onzer voornaamfle , en zelfs van eenige hoog
maar minbekende zeehelden , ( waaronder-verdïnftlijk,
wij ook, b]. 304, R 0E nt E R VLAK vinden , alsof
hij in I677 , bij het in de lucht vliegen van zijn fchip,
was omgekomen , daar hij toch destijds wonderdadig gered en eerst veel later gefneuveld is) wordt gevolgd
door een kort verflag van onze handelreizen en ontdek
algemeen bekende togten naar Nova-kinge,vad
Zembla af,, tot op de ontdekking van het Nederlands eiland in 1825 toe. Wij moeten hier eene kleine misvatting van den edelen Schrijver verbeteren. Hij zegt,
(bl. 322) dat de bekende Engel/ehe Zeekapiteinen R o s s
en PARRY het (1818-1 820) nog zoo ver als BAR E N D S Z en de z ij nen geenszins hebben kunnen brengen. Dit duldt geese vergelijking : want genen zochten
den Noordwester- , dezen den Noordooster- doortogt
en de Engelfchen zijn in liet Noordwesten zekerlijk althans zoo ver en verder van hunne havens doorgedrongen , dan wij in het Noordoosten. (£ene uitvinding
over 'het ulorten van olie in zee tot het bedaren der golven , hoewel geenszins onbelangrijk , komt ons voor ,
hier een hors d'oeuvre te zijn.) Onder de landreizigers (die eigenlijk bij de Aardrijksk:e'nde behoord hadden) worden COOTwIJCP, MEERMAN, WOUTER
SCHOUTEN, BOSMAN, DAPPER (die echter zelf
niet gereisd heeft), NIE U i-I OF, VAN BR AA ai FI O U C KG it it s T, V AL E N TIJ N (wiens werk in het Fransch
K 0E N
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vertaald wordt ten koste van het Ministerie van Ma
rine), CORNELIS DE BRUYN en WITSEN opgenoemd ; dus in geene chronologifche orde. E G M O N D
VAN DER NIJENBURG is vergeten.
Nu wordt de theoretifche S terrekunde befchouwd , en
wel eerst de Stuurmanskunst , waaromtrent L u C A s
WAGENAAR,DOUWES, VAN NIEROP, ALLARD,
KINSBERGEN vooral`, BIJLANDT en VAILLANT
worden opgenoemd, gelijk bij den Scheepsbouw (die mede van oude tijden af wordt opgehaald) W IT S E N,
VAN IJK en ALLARD , allen in de 17de Eeuw, waaronder vooral aan w I T s E N de verdiende lof wordt gefchonken , gelijk aan M. M. B A K K E R, uitvinder der
kameelen tot het ligten der fchepen over Pampus. Het
koperen der fchepen werd door de Franfchen uitgevonden , doch door ons fpoedig nagevolgd en verbeterd.
Wij verlangen naar het vervolg van dit voor onzen
roem belangrijke werk.

Heelkundige Mengelingen, enz. Door J.
Doctor, etc.

F. KER ST, Chir.

(Fervolg en Jlot van bl. 654.)
In het tweede Hoofdfluk geeft de Heer it E R s T verflag van
hetgeen in de heelkundige afdeeling van het Militair Hospitaal te Antwerpen gedurende de maanden September en October van het jaar 1830 is voorgekomen. Voorwaar een
merkwaardig tijdvak in het leven des Schrijvers , voor de
heelkundige dienst bij ons leger, en in het algemeen voor
de gefchiedenis. Hij treedt hier tot in de kleinfle bijzonderheden , en de wijze , op welke 'hij elk vermeldt, die daar
aanwezig was , moet hem in ruime mate de uitkomst doen
ondervinden van het bekende fpreekiwoord : Obfeguium amicos —. Hij heeft bij deze gelegenheid zich doen kennen als
onvermoeid en ijverig in de vervulling zijner pligten, en,
waar dit van hem afhing, kundig en vaardig in het aanwen
gepaste red• en hulpmiddelen. Hij behoort onder-denr
die genen , welke de orde van verdienfien door waarachtige
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verdiensten verworven hebben, geholpen door gunst noch
toeval, waardoor zij , die verdienflen misfen , zoo dikwijls
op den voorgrond geraken. -- Het zonde hier niet wel voegen vele kritiek te pas te brengen, dewijl in zulke gevallen
en onder zulke omftandigheden zoo veel van tijd , plaats en
gelegenheid afhangt. Echter eene enkele aanmerking. Op
bl. 133, gewag makende van den Chirurgijn F n L i x w Ü R T z,
vervalt de Schrijver in eenen kluchtigen, ook door anderen
reeds beganen mistlag , hem noemende F. w, w KY LAND.
Deze Heelkundige heet, wij herhalen het, F. W Ü R T Z ; terwijl
weyland hier wil zeggen : wijlen , of bij zijn leven , Chirurgus
te Bazel. Te regt beftrijdt de Schrijver bl. 117 het gevoelen, dat wonden van het aangezigt Heeds als gewigtig moeten befchouwd worden. Op bl. 133 keurt hij het onbepaald
infnijden of dilateren der gefchocene wonden af: de niet gedilaceerde wonden genezen doorgaans fpoediger, onder eene
anders doelmatige behandeling. lntusfchen worden er nog vele
zulke liefhebbers van onnoodig infnijden gevonden, om toch
maar te kunnen. zeggen , dat ook zij gefneden hebben 1 Zeer
juist is ook het aangemerkte over de verwijdering van vreemde
ligchamen. Ook is de aanmerking zeer gegrond over den
zak , waarin de kogels na eenigen tijd als befloten zijn. Die
deze ondervinding mist, doet dikwijls vruchtelooze en voor
den lijder pijnlijke en nadeelige pogingen, en flaagt niet.
Rec , verwijderde fomwijlen, na eenigen tijd, zijns ondanks,
deze vruchtelooze pogingen van betweters aangezien te hebben, door het openen van dezen zak, in weinige oogenblikken, den fchijnihaar te voren onbewegelijken kogel. Het
baart verwondering , bij zoo vele aanhalingen van beroemde
militaire wondartfen , vollirekt geen gewag van s c is as u cK E R, dieps in der tijd zoo verdienflelijken wondarts , ge
te zien. De Schrijver doet zich hier voor, geen-makt
voorstander van de genezing door de onmiddell ke vereeni-.
ging te zijn. Elk zijne wijze, vooral wanneer de onder
Doorgaans zal de gemengde de voor -vindgebuflt.
verdienen boven die , welke zij bezigen , die van geene-keur
genezing per ps•inaayn intentionesn willen weten. Geene methode, welke die ook zijn moge, is overal en ten allen tijde
aanwendbaar of onfeilbaar. Met regt wordt de exarticulatio van den opperarm eene van de fchoonfle en voor den
geoefenden gemakkelijke kunstbewerkingen der Chirurgie
genoemd, en wel in tegenoverf}elling van die van het dijeWw
BOEKBESCH. 1836. NO. 16.
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been. Zij wordt meestal door een gelukkig gevolg bekroond ;
terwijl de laatfte dikwijls door eenen zoo fpoedigen dood
gevolgd wordt, dat men den lijder kan houden onder de ope.
ratie bezweken te zijn. Ten opzigte dezer kunstbewerking,
die, volgens den Schrijver,, 37 of 38 malen verrigt zoude
wezen en eene enkele maal wezenlijk met gelukkig gevolg,
llrekt zij ten bewijze van de floutmoedigheid van den wondarts , die voor een oogenblik alle bedenkingen vergeet , om
een laatfle redmiddel, vooral bij hoogstgevaarlijke verwon_
dingen, te beproeven. Wanneer men echter let op den ge
indruk, welken het zennwflelfel op het oogenblik-wigten
der kunstbewerking ondervindt, hoe nabij het ruggemerg
eerie der grootste zenuwen moet doorfneden worden, welke
de reflexie der beleediging van deze bewegingszenuw op alle
de wortels, die ter beweging dienen, zal wezen; zoo is het
niet te verwonderen , dat ílechts in enkele gevallen het gefiel des lijders dezen hevigen fcliok wederstond. De Schrijver fchijnt dit zelf te gevoelen in zijne redeneringen bl. 203;
verg. ook de waarnemingen van T H OM S O N en c o o r E R.
Er moge dan ook geene kwaadfappigheid beílaan hebben,
bl. 186, (verg. evenwel de lijkbefchouwing, bl. 194) en de
gefteldheid van den lijder, van het aangedane deel, bi. 187,
zoodanig geweest zijn, dat de exfliapatio van het dijebeen
het eenig mogelijke redmiddel fcheen, het was evenwel anders , om te kunnen zeggen: zoo ooit, dan kon zeker hier
alle hoop op eenen goeden uitflag verzekerd worden , ook ondanks de vooraf gehondene raadpleging, De hectifche koorts
moge hier in een' geringen graad aanwezig geweest zijn ;
maar welke zijn de herkenningsmiddelen , waardoor men de
gewone hectifche koorts duidelijk van die kan onderfcheiden ,
waar abforptie van etter, knobbelflof enz. daartoe aanleiding
geeft? (BI. 196, n. ifchiaticus, I. ifchiadicus.) Het twee_
de geval, bl. 196, maakte deze kunstbewerking meer onv ermijdelijk.
Het derde Hoofdiluk bepaalt zich tot een verflag van het
belangrijke, den Schrijver gedurende zijn verblijf bij het leger te velde voorgekomen. Dit gedeelte kan met regt den
naam van Mengelingen dragen. 'Van dit Hoofdhuk wordt
een groot gedeelte aan de befchouwing der reeds vermelde
oogziekte gewijd. Een nafchrifc over de aanwending van
he Decoctum Zittrnanni befluit dit werk, benevens eenige
nalezingen over reeds behandelde gevallen. Billijkerwijze
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moest men den uitslag van elke behandeling eerst afwachten,
eer men die bekend gaat maken. Een oud Nederlandsch
heelkundige heeft gezegd: de Heelkunst strekt zich inzonderheid uit, om de gebreken , die het ménfchelijk ligchaam
kunnen treffen, op eerie kundige en zachte wijze, met behoud van leden en leven , te brengen tot een heilzaam ge
Dit alles kan Hechts uit den geheelen afloop-nezigsd.
der behandeling blijken. — Drie Platen zijn bij deze Mengelingen gevoegd. De tweede vooral heeft geene bijzondere
flrekking, om hetgeen zij moet ophelderen duidelijk voor te
Rellen.
De Heer K ER SF heeft hier en daar zijn leedwezen betuigd, dat, door tijdsverloop, denkbeelden, hem bijzonder
eigen , door anderen federt zijn medegedeeld. Wat zegt dit ?
Een denkbeeld, eene vinding verliest voor hem, bij wien zij
opkwam , niets in waarde ; de eer der oorfpronkelijkheid
blijft dezelfde. , Het nadenken over één bepaald onderwerp
kan aan denkende wezens , offchoon zij niets van elkander
weten , dezelfde rigting geven. Het voornaamfte doel blijve
echter heeds , elke vinding ten algemeenen nutte dienstbaar
te maken ; en dit doel kan niet te fpoedig bereikt worden.
Men komt hiertoe langs verfchillende wegen, waarbij de
oorfpronkelijkheid desgelijks behouden kan blijven.
Hier en daar had de íäj1 meer gekuischt kunnen zijn.
Zoo klinkt het woord kop voor hoofd dikwijls vreemd; bracherium had zeer wel door breukband uitgedrukt kunnen
worden ; obfiakel door beletfel ; autoriteiten door gezag ,
enz. Eerie lijst van belangrijke drukfouten tot bl. 234 zoude
met meerdere uitgebreid kunnen worden ; na deze komen er
ook nog voor exfciflo voor excifio, haemopthi/is voor haemoptyfis, isnbitutio voor imbibitio, enz.

Herinneringen , gedurende eene Reize naar het Oosten , enz.
Door A. D E L A M A R T I N E. Ilde Deel. Te Breda en Im ferdanz, bij F. P. Sterk en L. van Bakkenes. In gr. 8vo.

370 Bl. f 2-90.
Drie Weken in Palestina en op den Libanon. Naar den vierden druk, uit her Engelsch vertaald. Te Schiedam, bij de
Munnik en Wijnands. In gr. 8vo. 182 bl. f 1- 80.
Ww2
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B et tweede Deel der Herinneringen enz. van

L AMA R T 1 NE,

waarin hij ons de voornaamfte bijzonderheden en ontmoetingen op zijne reis naar het Oosten mededeelt, is over het algemeen nog belangrijker dan het eeríle. In dat eerfle Deel
befloegen des Schrijvers befpiegelingen wat te veel plaats , en
dit is hier minder het geval, zoodat zij hier meer tot aangename verpoozing , dan tot oponthoud van den lezer flrek.
ken. Met onafgebrokene belangstelling hebben wij derhalve
dit tweede Deel gelezen, en zien verlangend uit naar het
derde of laatfte , hetwelk ons des Schrijvers waarnemingen
te Damascus, Balbek enz. zal doen kennen ; terwijl daarentegen het voor ons liggende zich geheel tot den Libanon en
Palestina bepaalt.
Niet onbelangrijk is het , met het verflag van L AM ARTIN E te vergelijken dat van een' ongenoemden Engelfchen
Schrijver, getiteld: Drie weken in Palestina en op den Libanon. Ook dat werkje zal men met genoegen lezen , al is
de ilijl niet zoo grootsch en fchoon, niet zoo levendig en
fchilderachtig, als die van L A BI A R T I N E. Pilatus, voor
Paulus, (bl. 178 van dat uit het Engelsch vertaalde ftuk)
is eene hinderlijke druk- of fchrijífont. — Daar zoo wel de
Reis van LAMAR T INK, als die van den Auteur der drie
weken, in bijna aller handen zijn of komen zullen , al ware
het ílechts door middel van leesgezelfchappen en leesbibliothe.
ken, zullen wij geene uittrekfels mededeelen; te minder , daar
de keuze, wegens het veelvuldige fchoone en ixet algemeen
belangwekkende, zoo moeijelijk valt. floe ongekuniteld en
waarheidlievend echter de Engelfche Schrijver is , zal de• reis
dat opstel anders noemen wil, van-befchrijvng,om
kroon
(pannen : vooreerst om het
uleeds
de
LAMA RTI NE
meer uitgewerkte en veelomvattende van het plan; ten andere om de menigte bijzonderheden, welke hij mededeelt,
door dat de vriendfchap met Lady S T A N H op E en andere
betrekkingen hem in gunfliger gelegenheden flelden tot het
doen van opmerkingen en den omgang met onderfcheidene
volksstammen en perfonen, meer dan zulks bij eenig ander
reiziger het geval kon zijn ; en ten derde om het heerlijke
en boeijende van den fchrijfftijl , waarin LAM AR TI NE zeker
een meester is. Bij hem ligt een Oosterfche gloed over het
geheel verfpreid , en dit is zoo welkom bij eene reis door
het Oosten.

J. KOPS , HULDE , ENZ.
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ACoBUs
toegebragt, door JAN IKoPs, Hoogleeraar
te Utrecht. Te Utrecht, bij van Paddenburg en Comp.
1836. In gr. 8vo. 40 Bi. f: - 50.

Hulde, aan de letterkundige verdienflen van Mr. J
sCHELTEMe

Redevoering, uitgefproken door Mr. x. 0. F E IT H, bij de
viering van het vijftigjarig beflaan der Maatfchappij: Tot

Nut van 't Alo-emeen , door het Departement Groningen ,
enz. Te Groningen , bij J. Oomkens en R. J. Schierbeek.
1836. In gr. 8vo. 74 Bi.
Redevoering over den gouden tijd van Nederland, door F. H.
B A T E N B U K G, Conrector der Latijnfche Scholen te Middelburg. 's Gravenhage , bij S. de Visfer. 1835. In gr.
8vo. 49 BI. f: - 50.

D

eze drie verdienitelijke Redevoeringen , alle gehouden door
en voor Leden der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen ,
voegen wij in onze beoordeeling zamen.
De eerde is eene waardige hulde aan den beroemden
s CH EL TE MA, wiens veelzijdige verdienflen behoorlijk in
het licht worden gezet; wiens veelvuldige fchriften, met
korte opgaaf van den kenfchetfenden inhoud, worden opgefomd , en wiens beeld , als beoefenaar van Nederlands gefchiedenis, oudheden en letterkunde, ons als voor oogen
gefreid wordt.
Weigeflaagd is ook de Redevoering van Mr. a. 0. F EI TH,
waarin hij vooral betoogde, dat de Maatfchappij , die door
NI EU WE N Ii U YE EN gelticht is , niet alleen tot de befchaving der Natie, maar ook tot de ontwikkeling der menschheid zelve leidt , ja tot de gefchiedenis dezer laatfle behoort.
De welfprekende en krachtige Redevoering wordt opgevolgd
door lezenswaardige aanteekeningen , en het geheel befloten
met eenige tafelliedjes door Mr. A. M OD DER MA N, die in
den echten geest gedicht en voor de gelegenheid ongemeen
gefchikt zijn , doch die fraaijer en keuriger zouden wezen,
indien de opfteller zich geene vrijheden had veroorloofd,
als b. v. op bl, 66: Schuim' de bokaal, en: Ells ,nn niet

onder 't zingen drinkt.
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Gelukkige vinding, gloed en kracht van fijt , onderfcheiden en kenmerken de Redevoering van den Heer B A T E NB URG. Na eene, gelijk hij zelf in zijn Voorberigt erkent,
veel te wijdloopige, maar anders goede en ter zake dienende
inleiding , felt hij zich voor, (lat, na ruim honderd jaren,
aan iemand in een' letterkundigen kring de taak was opgelegd, om over den gouden tijd van Nederland het woord
te voeren, en de fpreker het tijdvak van 1830 tot 1835 als
zoodanig fchildert. Dat doet dan die alzoo ingevoerde Redenaar met de hoogfl:e geestdrift, en toch, als men Hechts
op het meest uitkomend goede en loffelijke hecht, met waarheid. Het doel van B A TEN B U R G was , te betoogen , hoe
verkeerd het is, feeds alleen het verkeerde en gebrekkige
in onzen eigenen leeftijd op te merken, en daarentegen in
vroegere tijdvakken alleen het voortreffelijke en gezegende
te willen zien; en hij bewijst, dat men in volgende eeuwen
met niet minder regt onzen tegenwoordigen den gouden tijd
van Nederland zal kunnen noemen`, als wij thans wel eens
dien naam aan dezen of genen tijdkring uit de gefchiedenis
onzer vaderen geven. Het bijgebragte fchijnt ons ter zake,
en dus het oogmerk van den Redenaar bereikt.

Èugenius van Kroonfiein,, of de verborgene drijfveren van's menfchen daden. Door C. S P I N D L E R. Te .4mJlerdam , b j
C. L. Schleijer. In gr. 8vo. 272 BI. f 2-90..
1L.en allerlieffie Roman, waarin alles gevonden wordt, wat
men in foortgelijke hukken verlangen kan ; levendigheid van
ítijl, aardig gefponnene inwikkeling, welgeteekende karakters
en bevredigende uitkomst. Wij kunnen denzelven dus ruim
aanbevelen, wanneer men lectuur tot verpoozing na-fchots
ernítiger arbeid begeert. De Vertaler berigt ons, dat het
werkje de eerfie l:ettervrueht van den Schrijver is, die zich
bij de uitgave, onder den naam van Spinalba verborg: als
zoodanig heeft het voor hen , die den bekwamen. Schrijver
vele genoegelijke oogenblikken danken, eene aantrekkelijkheid te meer. Wij herhalen alzoo onze aanbeveling.
,

H. C. DR ES SELHIUY S, EMMA EN BERTHA.
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Emma en Bertha. Historisch-romantisch Tafereel uit het Leven van KAREL DEN GROOTEN. Door H. C. DRESS E L H U Y S. Te Amfeerdam , bij J. C. van Kesteren. 1836.
In gr. 8vo. 232 Bl. f 2-40.

D e Schrijver van dit Tafereel verplaatst ons in den tijd van

KAREL DEN G ROOT E N, en fchetst vrij wel de zeden van
dien buitengemeenen Keizer en Veldheer. Het huwelijk van
zijne belde dochters met mannen, wier geboorte hun daarop
hoop noch aanfpraak konden geven, is eene daadzaak, door
overlevering tamelijk bevestigd , en leverde aan Vader c AT s
reeds de ítoffe tot zijne mandragende maagd. Wij willen dit
oorfpronkelijke product niet flreng beoordeelen, noch fouten
tegen den tijd, de zeden en het costuum opzoeken en aanwijzen . Het werkje laat zich wel lezen , en zal in de winteravonden geene vervelende lectuur opleveren. Voor leesgezelfchappen is het dus allezins gefchikt, en kan , zoo al geen
nut , althans geen kwaad nichten. Wij beleven toch geen
tijd meer, dat de Geheimfchrijvers van het Hoofd des Staats
kans hebben om op Prinfesfen van den bloede te verlieven,
veelmin om die door huwelijk te verkrijgen, en alzoo kan
ook de kracht van het voorbeeld niet nadeelig werken. — De
jonge D R E S S E L H U Y S, bet zij door gewin- of door roemzucht gedreven, zorge flechts geen Veelfchrijver te worden;
lets, hetwelk doorgaans eindigt met eer en winst beide te
verliezen.
•

Selma's romanti/che herhalen van ware Gebeurtenisfen. Uit
C. A P P E N Z EL LE R. Te Haarlem, h j de-gei'ndorJ.
Wed. A. Loosjes, Pz. 1835. In gr. 8vo. 232 Bi. f 2.50.

De

naam van den Schri'°ver dezer Verhalen is bij ons lezend publiek te gunllig bekend, dan dat met _ zou kunnen
vermoeden, dat dezelve geene l-eerzame en aangename lectuur zouden opleveren; en zoo is het ook inderdaad. Uit
het werkelijke leven ontleend en, gelijk ons verzekerd wordt,
op ware gebeurtenisfen gegrond, ontvangt men hier een
viertal verhalen, die alle firekken om het goede te bevorderen. De vaderlijke woning des jongen - Reizigers is een hui
tafereel vol van hartelijke onderlinge liefde, en leert-felijk
ons , hoe de fmart bij het rampfpoedig verfcheiden van be.
minde bloedverwanten gelenigd en gedragen moet worden,
en hoe die beproevingen moeten medewerken tot de innige
overtuiging des harten, dat, wat de Heer doet, wcél gedaan
is. De onnatuurl ijke Moeder, waarop het fraaije titelvignet
betrekking heeft, het Feest der tehuiskomst en de Echtgenoote
zijn alle drie in andere opzigten even belangrijk, en leeren
door tegenflelling en waarfchuwing ware godsvrucht en echte
levenswijsheid. Ons bel}ek gedoogt niet, den hoofdinhoud
daarvan op te geven: aankondiging en aanprijzing zullen,
,

700

J.

C. A P P E J2EL LEE , SEt,',IA'S VERHALEN.

hopen wij , wel genoegzaam zijn, om aan dit werkje een
ruim debiet te verzekeren.
Bonaccia. Nachtvertellingen op een' Scheepstogt in de Middellandfche Zee, door C. S P I N D L E R. Te dmflerdain, bij
J. C. van Kesteren. 1836. In gr. 8vo. 310 BI. f 2-75.

L en Napolitaansch brikfcheepje, bemand zoo als dat in de

Italiaanfche havens veelal gefchiedt , en beladen met ver
Livorno naar Napels gevoerd-fchilendpasgr,v
worden, en die bij de telkens invallende windililte (bonaccia) elkander den tijd verdrijven niet verbalen, ziet daar de
lijst van dit boekdeeltje, dat zich in 'een uur van uitfpanning wel lezen laat. De bekwame, Schrijver (hij moge
S P I ND L ER heeten of niet) heeft gezorgd voor eene leven
karakters en handeling, waar--digefchlrnvapo,
toe het fcheepsleven overvloedige- aanleiding geeft; terwijl
de verhalen trapswize in belangrijkheid winnen en de aan
gaande houden , zonder de zedelijkheid te kwetfen.-dacht
Een allerliefst vignet geeft het af beeldtel van de eenige
vrouw aan boord, en is een uitlokkend titelblad. Wat wil
men meer van een boekje, dat tot verpoozing in banden genomen wordt? 1-let zal zu publiek wel vinden en den
Uitgever voor zijne kosten fchadeloos ileilen.
Badverhalen. Door A. LE WA L D en R. C U T S K 0 W. Uit
liet Iloogduitsch. Te flnrflerdain, bij J. C. van Kesteren.
1836. In gr. 8vo. 280, BI. f 2 -75.

I

ndien men geen brikfcheepje wil gebruiken., om vertel li ngen tr.sfchen Livorno en Napels te boeken, en een deel van
het Zuidelijk. Europa te doen kennen, (laat den dichter het
middel ten dier.(le, om, het Noorden te baat nemende, bij
gure regenachtige dagen een gezelfchap op Ilelgoíand of
Swinemr.'inde bij de zeebaden te befpjeden , de voorvallen op
te teekenen en de verhalen na te vertellen , die de tijdverveling , aan zulke plaatsjes eigen, zoo al niet verbant , althans lenigt. Daaraan zijn wij dit boek verfchuldigd, vol
opgave des Vertalers zamenge(leld uit de belangrijklle-gens
1lukken , voorkomende in den Bad-zilmanak voor 1836, door
LE WALD uitgegeven. Behalve deze verhalen, die door een
fraai ge:leendrukt vignet opgeluisterd worden , ontvangt de
lezer een toegift van gefchiedkur.dige herinneringen van
1806-1813, in Koningsbergen gefchreven, tusfchen welke
eene lieve familiegefchiedenis is ingeweven. Ware de ver
niet minder haast gefchied, het werk zou er bij ge--taLling
wonnen hebben, dat nu echter ook i el, als een welopgetuigd
feheepje, op den stroom der romanwereld mag medevaren,
zonder dat de Uitgever voor averij behoeft te vreezen:
daartegen verzekeren hem de lange winteravonden, en niet
de asjurartie- maar wel de veelvuldige lees- compagniën.
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Menfing en van [Festreenèn.

221

F.
Fabelen enz. voor Kinderen. Gron. bij T. van Boe keren.
228
Feen , (Z. H. van der) Brief. Anift. bij J. H. den
Ouden.
283
Feestviering van het 50jarig Beftaan tot Nut. Amtl. bij

ten Brink en de Irries.
221
Feith , (II. 0.) Redevoering. Gron. bij J. Oomkens
en R. J. Schierbeek.
697
Finn Magnnfen, De eerfle November. Leeuw. bij L.
Schierbeek.
122
Fockens, (G. R.) De Zonsverduistering. Utr. bij j.
G. Andriesfen.
602

G.
Gedachten over de Opvoeding. Gron. bij T. Oomkens. 582
Gefken, (J. F.) Pleitrede. Amtl. bij tW Mesfchert. Girl

R E G I S T E R.
Geist (Der) J. Gensfleisch's. Utr. bei R. Natan. 221
Geld en Geldzaken. Amil. bij Gebr. Diederichs. 476
Gelder, (J. J. de) M. T. Ciceronis Cato Major. Leyd.
bij J. C. Cifveer.
170
Glaftus, (B.) Gefch. der Christ. Kerk, enz. IIde D.
Leid. bij S. en J. L!ichtmans. 413
Gods Voorzienigheid. Amtl. bij J. C. van Kesteren. 105
Graaf, (1V. de) Het Evangelie de Weg der Zaligheid.
11 Deelen. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
141
---- (C. N. de) Levens ;efchiedenis van Simon Petrus. Haar]. hij de Wed. A. Loosjes , Pz.
330
Graauwe Man. (De) I11e tot Illde St. Amtl. bij J. C.
Sepp en Zoon.
506
Groen van Prinflerer, (G.) Archives. I. Serie. Tom. II.
Leyd. chez S. et J. Luchtinans.
509
Grondbeg. der Nat. Wetenfch. IIIde All. Breda, bij
267
F. P. Sterk.
Gutzkowv, (K.) De Prins van Madagaskar, enz. Dev.
484
bij A. ter Gunne.

F^
Hacke , (C. von) De Mensch , de Wereld en het Le473
ven. Amtl. bij G. J. A. Beijerinck.
Hall, (11. M. C. van) Pleitrede. Amft. bij W. Mes 24
fchert.
(Ií. C. van) Eerfte Beginf. der Plantk. Gron. bij
376
J. Oomkens.,
Ilamaker, (H. d.) Akademifche Voorlezingen. Leyd.
7
bij C. C. van der Hoek.
288
Handelingen. Amtl. bij H. 115veker enz.
Handleiding tot het Opzetten , enz. Amft. bij , . C.
629
Sepp en Zoon.
om gelukkig te leven. Nijm. bij D. . Has630
pels.
Harderwijk , Rz. (.7. van) Gedichten. Rott. bij H. IV
217
van Harderwijk.
Hasfelaar, (A. van) Befchr. der Ejephantiafis enz.
420
Amil. bij S. de Grebber.
Haze/hoff, Tijdkorter voor 1836. Gron. bij A. Ha140
zelhof.
Helfen , (C. H.) De Oorbiecht. Zutph. bij W. J.
Thieme.

238

Hengel, (W' A. van) Nieuwe Leerredenen. IIIde of
277
1. D. Amft. bij J. van der Hey en Zoon.

RE GIS T E R.
Herinneringen uit mijne Militaire Loopbaan. Amí1. bij
J. C. van Kesteren.
217
Hermans , (C. R.) Disfertatio. Lugd. Bat. aped J.
W. van Leeuwen.
116
Heroverden, C. Hz. (H. van) Het Evangelie van Johannes. Iiie St. Gron. bij fr van Boekeren.
545
Neusde , (J. A. C. van) Diatribe etc. Traj. ad Rhen.
apud J. Altheer.
261
Neusden , (C. .J. van) Staatk. voor Jongelingen. 's Bosch,
bij H. Palier en Zoon.
583
Hi/man, (7.) Genoveva, Treurfpel. Amí1. bij M.
Westerman en Zoon, enz.
619
Hippocratis Aphorismi. Am(1. bij H. D. Santbergen. 111
Hoeven , (J. van der) Nat. Geich. van het Dierenrijk.
Haarl. bij de Erven F. Bohn.
555
Hofkamp, (T.) Verhandeling. Gron. bij A. J. Schierbeek , Jun.
315
IIofilede de Groot , (P.) Injlitutiones Hist. Eccl. Christ.
Gron. apud J. Oomkens.
321
Houten , (W. van) Reis van Rotterdam naar Londen.
Rott. bij van der Meer en herbruggen.
436
Hull, (tom van den) Gebeden. Amtl. bij A. flink. 553
J.
Jaarboeken voor de Israëliten in Nederland. N. I —vi.
's Hag. bij J. Be/in/ante.
373
Jacobs, Odo en Amanda. Iiie D. Amtl. bij J. H. van
Heteren.
180
Jeune , (% C. W le) Bouwflofen. IIIde St. 's Hag.
bij G. Vervloot.
221
Jonge, (J. C. de) Gefchied. van het Nederl. Zeewezen.
IIden D. Ifie St. 's Hag. en Amtl. bij de Gebr. van
Cleef.
121
Ilden D. 2de St. 428
K.
Kai/er, (F.) Redev. over de Sterrek. 's Hag. enz. bij
de Gebr. van Cleef.
601
Kampen, (N. G. van) Handb. van de Gefch. der
Letterk. Ilde en IIIde D. Haarl. bij de Erven F.
Bohn. 423
De Levant. Ifte D. Haarl. bij
de Erven F. Bohn.
604

R E G I S T E R.
Eerst, (J F.) Heelkundige Mengelingen. Utr, bij J.
G. van Terveen en Zoon.
648 en 692
Bijdrage. Utr. bij C. van der Post, ,Jun.
648 en 692
IKlijn, (II H.) Dichterlijke Ilerfstbloemen. Amít. bij
J. van der Hey en Zoon.
531
Kobbe, (T. von) De Zweden te Ueterfen. Gron. bij
W. van Boekeren.
486
Koning, (G. van Enst) Het IIuis te Ilpendam. Amft.
bij H..J. Poelders.
672
Kops , (J.) Hulde aan J. Scheltema. Utr. bij van Pad
denburg en Comp.
697
Kracht (De) der Christ. Godsd. II Deelen. Amfl. bij
G. J. A. I3e erinck.
316
Krohn, (F.) De Eilanden in de Zuidzee. Gron. bij
W. Zuidema.
428
Kunst (De) om op de Jagt goed te fchieten. Arnh. bij
J. G. Meijer.
470
Kunths, (K. S.) Handboek der Botanie. II Deelen. Am it.
bij C. G. Sulpke.
290
Kufer. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
490
L.
Laan, (P. J.) Verhandelingen enz. over de Openb. van
Joannes. Ilde D. Utr. bij J. G. van Terveen en
Zoon.229,
366, 405
Illde of laatfte :D.
677
Lamartine , (d. de) Herinneringen. IIde D. Breda en
Amft. bij F. P. Sterk en L. van Bakkenes.
695
Lamb , (C.) Proeven van een Humorist. Amfl. bij
H. Frjlink.
631
Laurentius , (II. W) Dichtl. Uitfpanningen.
487
Lennep Coster (G. van) Herinneringen. Amíl. bij f.
F. Schleier.
609
Le Sage , Gil Blas van Santillane. III Deelen. 's Hag.
bij A. Kloots.
350
Levensberigt van ,j, ter Pelk'wijk. Zwolle, bij J. J.
Tijl.
171
Lem ald (A.) en K. Gutskow , Badverhalen. Amfl. bij
,7. C. van Kesteren.
700
Licht en Bruin. Gron. bij !h van Boekeren.
270
Lips , (F. II".) De Verovering van Bacharach , enz.
Anvil. bij C. L. Schle jer.
402
Lublink Weddik , (B. T.) Pandora. Ilide St. Amfi. bij
G. J. A. Beijerinck.
90
— IIden D. 1fie St. 480
-

,

REGISTER.
M.
Magnin, (J. S.) De voormalige Kloosters in Drenthe.
Gron. bij J. Oomkens. 339
Makanna. II Deelen. Amft. bij J. C. Schleier. 137
Manvis, Wz. (D. P.) De Stem des Wondermans.
Zutph. bij PF. C. Wansleven.
646
Jezus Christus. Zutph. bij W.
C. Warn/even.
646
Manzoni, ('1.) De Verloofden. III Deelen. Gron. bij
W. van Boekeren.
37
Meijer, (G. f.) llet Leven van Jezus. Een handfchrift nit de 13de Eeuw. Gron. bij J. Oomkens. 193
Meylink, (B.) Beg. der Scheik. I11e St. Dev. bij A.
J. van den Sigtenhorst.
197
Millard, (N. B.) Grondb. der Plantenk. Amtl. bij
Gebr. Diederichs.
70
Gefch. der Kerk van Christus. 111e D.
Milner,
Amfl. bij J. II. den Ouden.
361
Mirakuleuze Medaille. (De) Amfl. bij J. C. van Kesteren.
131
Moens , ( P.) Zestal Godsd. Overdenkingen. Koevord.
bij D. H. van der Scheer.
108
Moesmàn,, (P.) Taalwenken. Utr. bij .j. G. Indriesfen.
220
Moore, (T.) De Val der Engelen. Gron. bij W van
Boekeren.
612
Moulin, (J.) Shakespeare's Macbeth. Kamp. bij W.
J. Tibout.
665
tegen A. van der Flood, Jun. Kamp. bij
K. van flu/st.
665
Shakespeare's Storm. Kamp. bij de Erven 1Eg. IZalckcnier.
665
Muller, (.J. N.) Deugdenfpiegel. Ilaarl. bij° de famed.
2. Loos/es, Pz.
357
(J. F. L.) Versjes. Amfl. bij F. Kaal, 583
(IL) Albert Doring. IIaarl. bij de Wed. A.
Loosjes , Pz.
587
'

(s.)

-

-

N.
Nahuys, Verz. van oíl'iciéle Rapporten enz. II Deelen.
Dev. bij M. Ballot.
377
Nieuwe Reizen van een Roomsch-Katholijk. II Deelen.
Amtl. bij J. F. Schleier.
164
Noordewier, (M.) Specimen. Grot. apud J. Römelingh.
582
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R E G 1 S T E R.

0.
Oldenhuis Gratama , (L.) Disputatio. Gron. apud J.
295
Oomkens.
Olivier, ,jz. (J.) De Oosterling. I11e D. N°. 4; en
333
IIde D. N. 1. Kamp. bij K. van hulst.
Oordt, (j. F. van) Redevoering. Gron. bij W. Zui598
dema.
Oostkamp, (J. 4.) Het Levert van herdooren. Dev. bij
676
A. J. van den Sigtenhorst.
Opie, Vader en Dochter. Amfl. bij J. C. van Kes402
teren.
Ouwerkerk de Fries, (,7. van) Over de Graanwet.
655
Amf'c. bij ten Brink en de Fries.
P.
Palm, (J. H. van der) Tiende tiental Leerredenen.
1
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
Elfde Tiental.
637
—
Pape, (C. IV) Handelingen omtrent D°. Scholte. II
56
Stukken._ 's Hag. bij de Erven Doorman.
Pellico, (Silvio) Over de Pli fiten. Breda, bij F. P.
30
Sterk.
Penfées philofophiques. Nim. chez D. J. Haspels. 629
Pesch, (A. J. van) Gelegenheidsrede. Rott. bij C.
DÜi'ferinek Cuperus. 192
Petiscus, (11. II.) De Ballingen. 's FIag. bij A. Kloots. 178
Pfeifer, (S. F.) Befchrijving van Algiers. Leeuw. bij
92
L. Schierbeek.
Place, (C. P. T. la)" Reis rondom de Wereld. I—IVde
255
D. Zaltb. bij 3. Noman en Zoon.
Polman, ilz. (II.) Jezus in Gethfemané, enz. Haarl.
332
bij de Erven E. Bohn.
Pool, (S. P. Oudkerk) Nederland in 1572. Enkh. bij
129
J. over de Linden.
Posthumus, (R.) De Christelijke Vrijheid. Gron. bij
644
J. Oomkens.
Pous, (P.) Gedachten over din Landbouw. Middeib.
bij S. van Benthem. 41
Predestinatieleer. (De) 's Hag. bij A. J. van Weelden. 594
Proes , (L.) Disputatio Theol. Traj. ad Rhen. apud
49
Paddenburg et Soc.
R.
Raad en Opwekking , enz. Utr. bij L. F. ,Bosch. 56
Rad van Avontuur. (Het nieuwe) Dev. bij 4. ter
676
Gunne.

REGIS T E R.
Ramakers, (G.) Verhaal. Breda, bij Broefe en Comp. 266
Dichtregelen. Breda , bij F. P. Sterk. 354
Ray, (C. d. van) Jacoba van Peperen. 's Hag. bij G.
Fervloet.
487
Raymond, (M.) Thadeus. II Deelen. Amft. bij J. M.
E. Meer.
543
Reddingius, (C. Benthem) Nikodemus. Gron. bij T.
Zuidema.
551
Gz. (J. H.) Het Geloof van Schleiermacher.
Gron. bij W Zuidema.
644
Refultaat van veeljarig Onderzoek, enz. Kamp. bij K.
van Hulst.229,
366, 405
Ricord, Aanteekeningen enz. Utr. bij C. van der Post,
,sun.
599
Ridderwoord. (IIet) Zaltb. bij J. Woman en Zoon. 224
Rienlira, (B.) Dispiitatio Hist. Theol. Traj. ad Rhen.
apud Paddenburg et Soc.
49
Rink, (E. D.) Belchrijving der Stad Tiel. Tiel , bij ,1.
van Loon.
438
Roomsch-Katholijke Kerl. , (De) zoo als zij is , enz.
III Stukken. Am(l. bij J. C. van Kesteren.
97
Roorda , (T.) Ontwikkeling van het begrip der Philofophie , enz. Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
120
Roorda van Ry fanga , (P. P.) Shakespeare's Hamlet.
Kamp. bij K. van Hulst.
665
Rofe, (H.) Handb. der Anal. Scheik. life D. Rott. bij
P. H. van den fleuvell.
68
—
IIden D. lfte en
2de Afl.
467
Roten , (L.) Ewald en Augusta. Tiel , bij C. Campagne.
135
Roud, (F. C.) Petites Etreunes Morales. Rott. chez
Menfing er van Westreenen.
308
Roijaards , (H. J.) Oratio. Traj. ad Rhen. apud J.
Altheer.
118
Roer, (f1.) Biographie. 's Hag. bij G. hervloet. 223
Rijkens, (R. G.) De kleine Buffon. Gron. bij J.Oomkens.
636
Ilet Boek der Natuur. III Stukjes.
Gron. bij J. Oomkens.
656
Rijn, (De) in Afbeeldingen enz. I(le en 2de Aflev.
Anníl. bij G. J. 4. Beijerinck.
392
S.
Sagoskin , (M.) De Rusfen in 1612. II Deelen. Gron.
442
bij J. R. Schierbeek , Jun.
Xx 2
.

R E G 1 S T E R.

Sakfen- /?'eimar, (Fan) I3efclirijving van den Veldtogt op
Java. Dordr. bij J. van Houtr ve, Jun.
377
,Salle, (A.) Leven van ,Somt. Zaltb. bij J. Noman en
Zoon.
171
Scheltema , (P.) Diatribe in H. Junii hitam etc. Ayn jl.
apud M. H. Schonekat.
461
Schleiermacher , (F. E. D.) Leerredenen. Gron. bij
449
W. van Boekeren.
Scholten, (J. H.) Disquif,%tio etc. Traf. ad Rhen.
247
aped R. Natan.
Schouten, (H. ,.) Bedenkingen omtrent de Koepokin464
enting. Amlt. bij S. de Grebber.
Schrasfort, Kortbondig Onderfoeck, enz. Gron. bij
684
J. Römelingh.
Schröder, (A. j•) Dicht. Taf. uit den Bijbel. Ifle St.
31
Amft. bij C. .1. A. Beijerinck.
Scott, (W.) De Abt. I1 Deelen. Nijrn. bij J. F. Thieme.136
Sieburgh, (H. N.) Trudefinde van Friesland. II Dee671
Ien. Amtl. bij H. f . Poelders.
Siegenbeek, (M) Twaalf Leerredenen. Haart. bij de
185
Erven F. Bohn.
--- De Eer van Wagenaar en Jàcóba
243
van Beijeren verdedigd. Haar!. bij V Loosjes.
Simons , (P.) Yohan de Lhitt en zijn Tijd. IIde 7).
342
Amtl. bij •j. van der Hey sn Zoon.
Sloet van Oldhuis , (B. U". .4. E.) Poëzij. Zutph. bij
305
LTS j. Thieme.
Sommer, (.f. C.) Tafereel van het Heelal. Ilde D.
71
Amtl. bij Gebr. Diederichs.
Spandaw, (Ii. A.) Vrouwelijk 'Schoon. Gron. bij. j.
268
Oomkens.
Spangenburg, (T. L.) Magazijn. Leeuw. bij H. C.
92
Schetsberg. ,
Spindler,(C. )Zonneglans enz. An fl. bij,j.117.E.Me er.42
Tafereelen uit den ouden tijd. Haart. bij
225
de Erven F. Bohn.
De Pelgrimaadje van een' Kloosterbroeder.
318
Haart. bij de Wed. A. Loosjes, Pz.
Herfstviolen. Haart. Lij de Wed. A.
318
Loos/es, Pz.
Bonaccia. Amtl. bij J. C. van Kesteren. 700
Eugenius van Kroonílein. Amtl. bij C.
—
698
L. Schleier.
Stuart, (AL) De Mensch. Hie D. Zaltb. bij 5. No267
man en Zoon.
610
Ilde D.
m

-

R E G I S T E IL
Stijl, (S.) Nagelaten Gedichten. Itle D. Leeuw. bij
G. T. N. Suringar enz.
487
Swart, (J.) Verzameling van Tafelen. Derde Druk.
Amf'. bij de lil d. G. Hulst van Keulen. 159 , 212
T.
Talma, (P. A) Reistogtje. Am Pc. bij ten Brink en de
Fries.
349
Tánzer, (M. K. H. G.) Iets. Gron. bij 7. Oomkens. 582
Tayler, (C. B.) Christelijke Tafereelen. Rott. bij de
Iced. van der Meer en herbruggen.
317
Thon, (C. F. G.) Volledige Jagersfchool. Arnh. bij
J. G. Meijer.
469
Thouars, (G. A. C. W. de) De Citadel van Antwerpen. II Deelen. Amft. bij L. van der Kinne.
533
Eeuwzang.Utr.bijL.E.Bosch.663
Tichler, 7.) Iets over Borger's Kanfelwelfprekendheid.
Amft. bij ten Brink en de tries.
109
Trollope , België enz. II Deelen. Haarl. bij de Wed.
A. Loosjes , Pz.
606
Tromlitz , (d. von) Vergeet mij niet. Kamp. bij TP
Y. Tibout.
276
Turnbull, (I.) Onderzoek wegens de Veratrine. Utr.
bij S. Alter.
18
Tijdkorting van een oud Man. Haarl. bij de Erven
F. Bohn.
399
U.
Ullmann, (C.) Jezus de volmaakte Mensch. Leeuw. bij
J. W Broutiver,
454
V.
Valles , (De los) Epifoden van Karel V. Rott. bij
570
Menfing en van ZT'estreenen.
helden, (B. van den) Over het Kopijregt. 's Hag. bij
441
S. de Visier.
Verhandelingen (Nieuwe) van liet Haagsch Gen. voor
1531. Ilde D. 's Hag. bij de Erve J. Thierry en
C. Menfsng en Zoon. 589
J7er Hue/i, Herinneringen, Iíle D. Haarl. bij V. Loosjes.433
hernée , (, 7. l.) Onderzoek over den Volksdichter.
Delft , bij de Erven A. Sterck.
221
Vernon, (H.) Het Leven enz. van W. Warwick. Dordr.
bij Biusfé en van Braam.
635=
Vertchijnfelen (Belangrijke) van het Zieleleven. Dev. bij
Y. de Lange.
313
Verflag (Kort) van het Gedrag van Do. Scholte. Utr.
bij L. E. Bosch.
56
holleerje, (fl.) Kantoortafel. Amfi. bij IP. Brave, fun.441
(,

R E G I S T E R.
Vreede, (C. W.) Gefchied- en Letterk. Herinneringen. 111e
St. Gor. bij lY van der Wal.
92
Vruchten der Rederijkkamer, enz. Ilde D. IIaarl, bij V
Loosjes.
391
W.
Waarheid en Dwaling. (Godsd.) Leeuw. bij L. Schierbeek. 644
Val, (G. de) Inleid. tot het Europ. Volkenregt. Gron. hij
.7. Oomkens. 266
Wandelingen van een' Landfchapfchilder. Gor, bij TV. van
348
der Thal.
T'Yangenheimn , (F. Th.) De Joden dezer Eeuw. II Deelen.
183
Ami{. bij J. C. van Kesteren.
Wardlav, (IV.) Macneil. Rott, bij van der Meer en PerI81
bruggen.
yyarsafrrack, Bz. (IV. II.) Scipio en de Spaanfche Bruid,
35
Treurfpel. Amil. bij 111. Weste;-n,an en Zoon enz.
Wat mogen wij verwachten van de Synode ? Gron. bij W.
56
van Boekeren.
130
Waterloo. I[ Deelen. Amft. bij C. L. Schle jer.
Wéisf, (De) Grondb. van Zedekunde enz. Ifle D. Gron. bij
J. Oomkens. 73
Wenken over de Schilderkunst. Utr. bij N. van der117onde.472
Wenzel, (J. G.) Ilandboek voor jonge lieden. li Deeltjes.
Dev. bij -1L .1. van den Sir tenhorst. 358
Werken (Nieuwe) van de MaaVch. der Nederl. Letterk. te
Leiden. Inden D 2de St. Dordr, bij Blusfé en van Braaam. 123
Westerbaen , (.T) Arctoa Tempe. Utr. bij J. Alt/wer. 611
Wilde/wer, (F.) Viertal Leerredenen. Oude Pekel A, bij
372
F. G. Wildeboer,, EN.
Willernier, (G. A. F. Quarin) Le Otorrhoea. Tr•aj. ad Rhen.
151
apud N. van der Monde.
Wiiiinck , (.1. P. 111.) Reize om Kaap Hoorn enz. Breda ,
430
bij Broefe en Comp.
Winkler, (E. G.) Proeve eener Zielshefchrijvir.g van ,Jezus.
Amft. bij Sc /'alekanip en van de Grampe!. 497
Woord (Een) tot rust en vrede. Gron. bij .1. Oorrrkens. 167
Woordenregister op C. Nepps. Zvrph. bij TV.. T. Thieme. 169
Wraakgodin. (De) Amfl. bij .T. C. van Kesteren. 319
Wbbbben , (F. 4. Ebbinge) Plaat:sbefchrijving van Staphorst.
92
Gron. bij .1. Oomkens.
TPijk, Rz. (.T. vi) Supplement. Aflev. No. III. Amfl. bij
221
C. L. Sclileijer.
Z.
Zeeman, (H.) De Gunfleling. Air, 11. bij .T. C. van Kesteren. 178
Zumpt, (C. G.) Spraakleer der Lt.tijnfche Taal. Iiie St. Amfl.
125
bij S. de Grebber.
7,witferland en de Alpen, in Afbeeldingen enz. Ifie Aflev.
392
Amfl. bij G. J. 41. Beijerinck.
1
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VII . Bl. I
ergelijking van
en
lets over bet ontdekken der aannadering van Schepen
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H AN NI BA L

is een verheven fchouwfpel in de Gefchiedenis
der Menschheid, wanneer een groote Geest den loop der
gebeurtenisfen als 't ware eene andere wending kan geven , en, door de in hem wonende kracht, over tijdgenooten niet alleen , maar ook over nakomelingen een gebied vestigt , waarvan zich de gevolgen tot eene reeks
van jaren --- van Deuwen misfchien --- uititrekken . Doch
in de oude Gefchiedenis zijn deze groote Mannen meerendeels of Wetgevers van betrekkelijk kleine Staten,
wier onmiddellijke invloed zich dus flechts tot eenen
kleinen kring uitflrekte, gelijk L IJ P U R G U S, N U M A
en S v L o N , of groote Veroveraars , die niet minder aan
hunne magtige legers , dan aan hunne talenten , de Rijken verfchuldigd waxen, welke aan hen hunne opkomst
to danken hebben, zoo als c Y R u s, P H I L I P P U S,
ALEXANDER en C E S A R .
Duurzamer, dan hun gebied , in de gevolgen , waren de inrigtingen , die m oz E s aan Israel gaf ; doch hem onderfleunde de onmiddellijke invloed van boven , en nI o z E s was , bij al zijne
grootheid , flechts uitvoerder van de bevelen der Godheid . De Gefchiedenis der Midd eleeuwen biedt ons
twee Mannen aan , die, hoe verfchillend ook in tijd ,
aanleg, opvoeding, vaderland en bedoeling, nogtans
daarin overeenkwamen , dat zij , bezield door de kracht
van een denkbeeld, alien tegenfland hunner tijdg ;,nooten
overwonnen , en met dat denkbeeld ook hunne opvolgers zoodanig wisten to bezielen , dat hun werk, hoezeer eenigzins anders gewijzigd, nog altijd in Eland
blijft, en in de gevolgen nog voortduurt ; Mannen , to
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mcrkwaardiger, omdat zij oorfpronkel~rk geene gewapen .
de Inagt en geene dienaars hoegenaamd to hunner befchikking hadden , maar zich die alleen door de geestdrift , welke hunne ftoute eifchen en leeringen bij een
gedeelte hunner tijdgenooten verwekten, wisten to verfchaffen . Het was MOHAMMED, ABDALDAH'S
Zoon , in de zevende , en H I L D E B R A N D, of Pans
G R E G o R I U S VII , in de elfde Eeuw , die wij dus
met elkander wilden vergelijken . Hun leven en werken
is zoo algemeen bekend, dat wij zulks hier wel mogen
vooronderftellen, en dadelijk tot de vergelijking kunnen
overgaan .
Beginnen wij met beider of komst en gelegenheid, om
op hunne Natie to werken . M O H A M M E D had daaromtrent zeker een voordeel boven H I L D E B R A N D
hij ftamde of uit het doorluchtige geflacht der Koreifchiten,
het aanzienlijkfte van Mekka , en hetweik zijile regtftreekfche of komst van den Aartsvader I S M A E L, A B R AH A M'S zoon, meende to kunnen bewijzen . H I L D EB R A N D'S geboorte is zoo weinig aanzienlijk, dat de.
zelve zeer onderfcheidenlijk verhaald wordt en eigenlijk
onbekend is . Hij verfchijnt eerst als Benedictzjner-monnik in een klaoster. Maar de luisterrijke afkomst van
M O H A M M E D werd bijna nutteloos door de armoede ,
die hem drukte , en doordien hij kort na de geboorte
vaderloos werd . Doch , hij was niet geheel aan zichzelven overgelaten ; de zorg van bloedverwanten , vooral
van zijn' Grootvader en Oom, ontwikkelde den jongeling : maar vijf kameelen en eene zwarte flavin was toch
het eenige, dat van zijn erfgoed overfchoot ; gelijk H I LD E B R A N D alleen zijne cel en zijne boeken bezat , toen
beiden zich het groote ontwerp ter uitvoering voorftel
den, hetwelk hun leven zou bezig houden en kenfchetfen . Dat van M O H A M M E D was :, het geloof aan Gods
Ec, heid in de wereld algemeen to doen worden , en zich
cis Profeet en .ilpostel van dat geloof voor to doen ;
(lat . van H I L D E B R A N D : den diep verbasterden geesteijken stand niet alleesz to herftellen , niet alleen onafhankeli k to maken , maar ook bet Hoofd deszelven tot
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Oppergebieder der Christenheid, en algemeenen beflisfer
adder gefchillen der Vorften onderling to verhefen .
G R E G 0 R I U S wilde niets aan de leer veranderen , gelijk M 0 H A M bI F D ; maar hid wilde desniettemin, gelijk
deze (want zijn hem alleen eigen profetisch ambt zou
eene heerfchappij zijner opvolgers ,

zoo in bet wereld-

de t Jdel!~ke en geestelffke magi vereenigen in z!~nen perfoon en then qner
opvolgers .
lijke als geestelijke , niet uitfluiten)

Tot beide deze ftoute voornemens gingen noch m o-

HAMMED noch H I L D E B R A N D met jeugdige, opgewondene geestdrift ,

noch met de kracht, maar ook

met de onberadenheid, des jongelings over . In zijn vijfentwintigfte jaar ,

door zijn huwelijk met de rijke a A-

D I S J A, tot welvaart opgeklommen , bleef M 0 H A MME D nog vijftien jaren als een getrouw Echtgenoot,
een ijverig karavanenhandelaar en een ftil bewoner van

Mekka

verkeeren, en een' geruimen tijd in een hol door-

brengen ,
overgaf ,

waar hij zich aan godsdienftige overdenkingen

eer hij zich als Profeet voordeed . Dus was

ook H I L D E B R A N D

Benedic;%jner -

lang in de ftrengfte afdeeling der

Orde aan onthouding en ontbering ge-

wend, maar had zich tevens, door eene reis

land

met Paus G R E G O R I U S VI ,

digen toeftand van dat Rijk en van

naarDuitsch-

met den ftaatkun-

Italie, beide desFrankr. k , be-

tijds onder eenen Heer, alsmede van

kend gemaakt . Reeds in rijpen ouderdom word hij fe-

dert de raadsman der Pausfen, en bleef bet, twintig jaren
lang, tot op zijne eigene verkiezing tot Paus . Zoodoende bereidde hij ,
door

trapswijze

onder werkzaamheden ten Hove

zijn groote ontwerp ,
to

voorfchijn kwam ,

reizen in

Syrie

en

losrukking der Kerk van den 6taat,
waarmede M O H A M M E D
hoewel ook hij ,

in eEns

door herhaalde

en elders in bet Oosten ten behoove van

zijnen handel, met de hem eigene fchranderheid, den
ftaat der wereld op dat tijdftip had leeren kennen .
Zekerlijk was de toeftand des beichaafden mensch-

doms , ten tijde zoo we] der verfchijning van M O H A MA 2
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VI E D als van G R E G o it I U s, boogst ongelukkig.

In
het begin der zevende Eeuw was de Christenkerk
in bet deerlijkfle verval . De echte Godsdienst des barten had voor de fpitsvindigfte, onoplosbaarite vragen
over de natuur en den perfoon van C.H R I S T U S , of
Hij 66n' of twee willen had, enz . plaats gemaakt ; terwijl de partijen elkander met de grootfte bitterheid vervolgden, zoodat degenen, die MARIA niet voor de
Moeder Gods wilden erkennen, geene veiligheid vonden,
dan door buiten bet Romeinfche gebied naar bet Perzifche Rijk to ontvlugteti . De tegenoverftaande partij,
die flechts gene natuur in c n R I s T u s erkende, werd
in Egypte ten geftrengfte vervolgd, en was ten hoogfte
vergramd op den Keizer . De ftand der,monniken, die
in bet Oosten flechts onnutte befpiegelaars of twistzieke
vervolgers, geene nuttige landbouwers of zendelingen
bij ongeloovigen waren, gelijk in bet Westen, vermeerderde ontzettend, en verbasterde hoe langer hoe
meer. De dienst der zoogenaamde overblijffelen der
Heiligen, (meestal ftukken been of hout van onzekeren
oorfprong) en van beelden, nam meer en meer toe l en
werd eene ware Afgoderij to midden des Christendoms .
De Romeinfche Keizers to Konftantinopel wierpen zich
tot fcheidsregters op over godsdienstgefchillen, waarvan
zij of niets moisten, of alles, wat zij daarvan kenden,
flechts konden geleerd hebben ten koste van hunne verhevene roeping -- cene goede Regering . Deze Keizers
waren doorgaans flechte Regenten, gelijk de twee J u sTIN U S S E N, de veel to zeer geprezen j U S T I N I AN U S , en vooral de moordenaar P II O K A S , dien nog
wel een Pans (G R E G 0 R I U S 1) hoogelijk prees . Al
meer en meer verzwakte bet Oosterfche Romeinfche
Rijk ; de Perzen hadden eens Klein-llzie, Syrie en
Egypte bemagtigd, en plantten hunne banieren in bet
gezigt van Konftantinopel. Doch zij hadden op hunne
beurt moeten wijken voor de wapenen van Keizer x 8R A R L I U S , die hen tot in bet hart van hun Rijk vervolgde, en flechts vrede Hoot voor de teruggave van
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.-- bet zoogenaamde echte kruis des Verlosfers , hetwelk de Perzen uit Jeruzalem hadden geroofd, err
hetwelk thans even afgodisch door de Christenen werd
vereerd , als de koperen clang der woestijn door de .16den ten tijde van Koning J o s I A . Het dus gefchokte
en verzwaktc Perzifche Rijk was aan dwingelanden en
vadermoorders ter prooije , en neigde door zedeloosheid ,
even zeer als bet R omeinfche , ten ondergang . De oorfpronkelijk zuivere Godsdienst van z 0 R 0 A S T E n was
thans in eene reeks van plcgtigheden en in vuuraanbidding
ontaard . Ook in f/rabie, alwaar de Joden en Christenen zeer talrijk en elkander zeer vijandig waren , was
bet meerendeel des yolks van de aartsvaderlijke Godsdienst tot Afgoderij vervallen , zoodat er in bet zoogenaamde IHieis Abrahams to 1lMekka meer dan driehonderd Godenbeelden fonden . Het fond dus gefchapen,
dat de wereld op nieuw tot beeldendienst zou vervallen , en overal , zelfs in Christenlanden , de dienst van
den cs6nen waren God in geest en waarheid zou miskennen , toen M 0 H A M M E D befloot , diens vereering,althans zonder of beelding , to herfellen .
Niet minder ongunfig was de faat der westerfche
Christenheid in bet midden der elfde Ecuw . Het leenfelfel was gevestigd , niet in den edelen vorm der
Ridderfchap , msar in then van bet landbezit , waarvan
de ongelukkige bebouwer fchier overal tlaaf was ; een
flaaf, zoo veracht, dat de Heer hem zelfs bet trouwen verbood, zoo hij daarvan niet de eerfelingen genoot
(jus primae noctis) . De landerijen werden door zulke
flaaffche handen natuurlijk flecht bebouwd ; de hongersnood was veelvuldig, en de gemeenfchap der Volken
door den handel gering . In de opklimming van dit felfel behoorde ook de Geestelijkheid, die overal hare lan- .
derijen Haven en tijdelijke waardigheden van de Vorfen
to leen had, en dus ook dezen in den oorlog moest volgen .
Er was dus ook geen ijver nicer, om waardige Leeraars
van de Godsdienst to zijn of to vormen ; -- die dit ambt
bekleedden , dachten flechts aan jagt , oorlogen, rijke
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maaltijden , prachtige kleederen , en hunne bijzitten : de
meeste Geestelijken (wier ambten de Keizers en andere
Grooten aan de onkundigite leeken zonder eenige voorbereiding wegfchonken of verkochten) waren diep onkundig ; velen konden naauwelijks lezen of fchrijven ; en
toch moest men die allereerite kundigheden uit/luitend
in then ftand zoeken : de voornaamfte Edelman kon niet
lezen . Dat zoodoende, bij bet vervallen van alle geleerdheid , bet groffte bijgeloof , en , bij bet verdwijnen
van alle volksonderwijs, de ergfte zedeloosheid moest binnenfluipen en eindelijk de Maatfchappij als overftroomen, fpreekt wel van zelve . De jonge Keizer H E ND R I K IV , toen een flecht opgevoed , wellustig en ligtzinnig Vorst , (eer hij in den fmeltkroes der tegenheden
gelouterd werd) liet de tucht onder de Geestelijkheid ,
aan welke hij voor geld alles af- en toeftond, geheel en
al to loor gaan. Het heillooze yuistregt maakte bijkans
iederen bezitter van eenen vrijburg tot een' roover op de
groote wegen of langs de rivieren , of gaf hem ten minfte
de vrijheid , zulks to worden . Ongelukkig de zwakken ,
die jets bezaten ! Zij mogten zich gelukkig achten , er
bet leven of to brengen ; maa-r aan herkrijging van hetgeen men hun ontroofde viel niet to denken : er waren
geene regtbanken . Meineed werd voor fpel , voor eere
gehouden . - Zulk eenen toeftand poogde , naar bet
fchijnt , G R E G o R I U s door de magi der Geestelt~kheid
to verbeteren .
Maar, waren beide die Mannen nu ter goeder trouwe ?
Hield wezenlijk M O H A M M E D zich voor den laatften
en hoogften Profeet van God, G R E G o R I U s voor den
man , die, als opvolger van P E T R U S , van God de
magt had bekomen , om Keizers en Koningen voor zijne
regtbank to roepen en rekening van hun gedrag of to eifchen ? Wij gelooven bet . In eigenlijke bedriegers woont
fchaars zoo veel kracht en gloed van uitdrukking , zulk
een wegilepende ftroom van overreding , die alien tegenftand overwint . Wij zagen, dat ten tijde van M o H MM E D de verbastering in bet godsdienftige , door beeldenA
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dienst en zich in verborgenheden to verdiepen , gelijk
van G R E G O R I U S in het zedelijke , door de buitenfporigheden der Geestelijken en hot verval van dien geheelen Band, bet ergst was, en dringende voorziening
vereischte . Hiervan overtuigd , kozen de twee Mannen ,
die zich als hervormers opwierpen , de geftrengfte partij : de 4rabier , door alle of beeldingen van heilige voorwerpen hoegenaamd to verbieden, en zijne geheele Godsdienst tot een kort formulier to bepalen , waarin echter
de eerbied voor m o z r_ s en c H R I S T U S , doch alleen
als groote Projeten, was opgefloten ; de Itadiaan, door
alle banden, die de Geestelijkheid aan de Maatfchappij
en den Staat verbonden, to broken, door haar van hot
leenftelfel to ontheffen , en tevens niet flechts hot houden
van bijzitten , maar ook bet hruwel~ft aan de Priesters to
verbieden . Koel berekenende ftaatkundige bedriegers zouden waarfchijnlijk met nicer omzigtigheid en verfchooning
voor de volksbegrippen to work zijn gegaan . Doch bet
kan niet ontkend worden , dat , toen de voorfpoed hunne
onderneming begunftigde, beiden door trots welligt buiten bun oorfpronkelijk doel weggefleept werden, en tevens tot middelen van verleiding de toevlugt namen , zekerlijk in de overtuiging , flat bet doel de middelen heiligde . Hot is zelfs niet zeker , of de fchijnbare tegenzin , dien G R E G o R i u s bij de aanvaarding der Paufelijke waardigheid deed blijken, (die toch de eenige weg
tot zijn doel was) en zijn verzoek aan den Koning van
Duitschland, om die verkiezing niet to bekrachtigen,
niet gemaakt zijn geweest ; en alsdan zou de onbewimpelde wijze , waarop M o I3 A M nz E D zich als Profeet
bekend maakte , zonder nog ~6nen aanhanger to hebben ,
dan zijne vrouw K A D I S j A, meer voor zijne opregtheid
pleiten . Maar zekerlijk was zijn afgezonderd leven na
zijne reizen meer gefchikt , om hem den weg der rondborftigheid to doen bewandelen , dan bet Paufelijk Hof
met alle zijne fluwe treken aan den Aartsdiak en 111 LD E B R A N D , (die er de ziel van was) daartoe de gelegenheid gaf. Ook moet men zeggen , dat M o Ii A M-
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ontwerp con/equenter doorzette , dan G R EHet is wel waar , dat deze laatfte geweldig
doortastte , Koning H E N D R I K, die aan zijne eifchen
geen onbepaald gehoor geven wilde , in den ban deed ,
en alle diens onderdanen van hunnen eed, aan hem
gedaan , in den name Gods ontbond ; dat hij als Regter en Opperheer de zaken van Hongarije, Slavonie,
Dalmatie, Roheme, Moravie, Spanje befliste , en overal
onbepaalde onderwerping en fchatting voor den Heiligen
Stoel eischte ; dat hij ook aan de Koningen van Deenemarken, Noorwegen, Zweden en Polen de wet gaf,
zelfs het gezag der Kerk van Rome in Rusland wilde
doen gelden , en dus zijne gedroomde Theok ratie in de
geheele Christenheid zocht in to voeren . Het is ook
bekend, hoe deze Priester, door zinneloozen geestelijken
hoogmoed verleid, zijnen wettigen Heer, Koning REND R I K van Duitschland, drie dagen en drie nachten
lang , to midden van den winter, blootshoofds, barrevoets
en in een linnen onderkleed , voor het paleis van Canosfa ,
waar hij zich met de Markgravin LI A T H I L D A (zijne
vriendin!) ophield, om aflaat en ontflag van den ban
liet fmeeken, ZVaarlijk, bier was de Paus, die zich
beroemde de Stedehouder van c H R I S T u s to zijn , inderdaad deszelfs tegenjlander , daar immers onmiddellijke, herhaalde, onvoorwaardelijke fchuldbelijdenis als
viorwaarde van onze vrijfpraak bij God wordt voorgefteld , -en de trotfche G R E G O R I U S niet eens voor zulk
eene lange , fmartelijke , vernederende en onwaardige
boete den ongelukkigen Vorst onvoorwaardcljk vrijfprak .
Men zou zeggen , dat een Paus van zulk een' ijzeren
wil ook voor den magtigften niet zou terugdeinzen , en
overal onbepaalde gehoorzaamheid eifchen . Doch dit is
het geval niet . VVanneer de Vorst , dien hij dreigde,
onbereikbaar was en zich niet aan hem bekreunde , bezigde hij de taal der zachtmoedigheid en vaderlijke vermaning, en gaf inderdaad toe . Den Koning van Frankrijk had hij in den ban gedaan ; doch deze belacht
then , en volgt zijnen lust . De Paus verandert nu ook
M E D zijn
G O R Iu s.
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in een vriendelijk vermaner, en verzoekt, dat de Koning
hem toch niet to vergeefs zone oude fchuld mogt heb .
ben doers vergeven . Een' Mohammedaanfchen Vorst op
de Noordkust van 4frika , die met hem wegens zijne
Christelijke onderdanen in onderhandeling treden wil,
behandelt hij met ongemeene beleefdheid, en zegt, verrukt over deze huldiging van zijn gezag bij Ongeloovigen , (die volgens hem toch eeuwig van God verdoemd
zijn) dat God zelf den Forst die goede gedachte heeft
ingeboezemd. Nadat H E N D R I K in Duitschland weder
de overhand begint to erlangen , weifelt G R E G O R I U S
zeer tusfchen hem en zijnen tegen{lander R U D o L F,
zoodat de Sakfers zich laid beklagen , dat de Paus hen
eerst tot den op{land heeft aangezet, en naderhand onmeedoogend aan bun lot overlaat . Dit flelde dus , zeiden zij , geheel de hope to leur, die men op de Rots der
Kerke gebotiwd had, zoodat men dacht, dat de 1larde
zich cer zou bewegen , dan de Stoel van den heiligen
P R T R u s . Deze onzekerheid nu koesterde den burgeroorlog in Duitschland.
Eindelijk zegevierde II B ND R IK , en bet geheele ergerlijke tooneel bij Canosfa was
overtollig geweest ! - Nooit heeft M O H A M M E D zich
aan zoo veel weifeling fchuldig gemaakt . Hij fchreef
aan den Koning van Perzie, aan den Keizer HER AK L I u s, aan den Stadhouder van Egypte, aan den Koning van Abysfinie , en aan kleine .i4rabifche rammen ,
om alle die Vor{lcen tot omhelzing zijner leer uit to noodigen . Toen de Perzifche Despoot zijnen brief finadelijk verfcheurd had , fprak hij , met dezelfde fierheid als
G R 5 G O R I U S over HENDRIK, doch met meer Oostersch vuur : Zoo zal God zijn Rijk verfcheuren l
Maar hij vermat zich niet, de onderdanen van hunnen
eed to ontbinden . Toen de Perzifche Onderkoning in
Gelukkig 4rabie hem wilde docn gevangennemen, zond
M O H A M iii E D de daartoe o ezondene mannen onverzeerd terug, doch liet hem aanzeggen, „ dat reeds de
„ groote Koning door zijn' eigen' Zoon was gevallen,
„ en dat de Onderkoning zich haasten moest, bet ware

f
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geloof aan to nemen." Toen deze, eenige dagen
daarna, die tijding inderdaad vernam , omhelsde hij wezenlijk bet Islarnismus. (Misfchien was de fluwe Profeet in bet geheim der zamenzwering des Zoons tegen
den Vader geweest .) Alle de overige Vorflen betoonden ontzag voor den buitengewonen Man, die zich met
zoo veel ftoutheid voor Gods Apostel uitgaf. Men wil
zelfs, dat de Abysfinier, even als de kleine Arabifche
Vorften, de leer van 14I O H A M IAE D aannam ; terwijl
de Keizer diens brief met eerbied ontving , en de Egyptifche Stadhouder (die zich naderhand aan M 0 H A MM E D'S opvolgers onderwierp) gefchenken aan den Profeet zond . 0 M A R , een der woedendfte vijanden van
M O H A M M E D'S leer , wordt door hem bij bet kleed
gegrepen , met de woorden : „ Zult gij dan voortwoe,, den, tot dat de oordeelsdag u verplettert ?" En hij,
reeds door de lezing van den Koran aan bet wankelen
gebragt , valt aan zijne voeten , en erkent hem voor
Gods Apostel . Zoo groot was de invloed van bet genie en van de zedelijke kracht !
Doch , al bleef M 0 H A i i M E D in zoo verre zichzelven ftandvastig gelijk , dat hij nimmer een oogenblik
aarzelde zich als Gezant van God to erkennen , hij bezigde niettemin een middel , om van tijd tot tijd zijne
tegenftanders tot zich to trekken, dat hij namelijk den
Koran bij gedeelten in 't licht gaf. Hierdoor kon hij
bij elke voorkomende gelegenheid met eene nieuwe Godfpraak to voorfchijn komen ; en dit is een ftellig bewijs,
dat hij begrepen heeft, met fchrander beleid zijne zending
to moeten doen erkennen . Telkens verfcheen er , na een
ongeluk, eene Godfpraak, om den zijnen moed in to
fpreken en zijn gezag to fchragen . Eerst had hij gezegd, dat, daar het Oosten en LTiesten aan God toebehoorde, men z~n gelaat gerustelijk bij het bidden naar alle
wereldflreken kon rigten . Naderhand beval hij, om Christenen en Joden to winnen , dat men bet gezigt naar Jeruzalem wenden moest . Doch , daar zulks niet baatte ,
om die gezindten tot zich over to halen , befloot hij ,
,,
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liever de magtige , hem nog vijandige bewoners van
Mekka to winnen , en gelastte dus , her aangezigt naar
die fl-ad to wenden , gelijk hij ook de pelgrimaadje naar
Mekka vastftelde. Ook kan men niet ontkennen , dat
de toelating der veelwijverij en her geheel zinnelijke Paradijs van M O H A M i i E D zeer gefchikt waren , om den
aan wellust verflaafden Oosterling voor zich to winnen,
gelijk door de aanneming der befnijdenis en her verbod
van zwijnenvleesch de Joden . Maar hiertegen ftaan eene
menigte zeer lastige voorfchriften , her verbod van gedurende de maand Ramadan v66r zonsondergang fpijze
of drank to nuttigen , en vooral her verbod van wijn
en dobbelfpel , over ; zoodat men niet zeggen kan , dat
M 0 H A AEI M E D allU n door zinnelijke prikkefs z66 flerk
op her menschdom gewerkt heeft . Nogtans blijft her
altijd merkwaardig , dat de ftroeve G R E G o R I U S, in
plaats van zijn nieuw ftelfel door eenige toegeeflijkheid
voor de diep verbasterde zeden ingang to willen verfchaffen , integendeel zelfs de geoorloofde , de natuurlijke huwelijksgemeenfchap aan de Priesters verbood ; terwijl M 0 H A bI M E D, die zelfs zijne buitenfporigheden
in de gemeenfchap der fekfen gedurig door nieuwe hoofdftukken uit den Koran moest regtvaardigen, de Veelwijverij , althans met vier vrouwen , en de gemeenfchap
met flavinnen , aan alle zijne volgers veroorloofde . NOW
bier liepen ook de twee Wetgevers geheel uit elkander .
M O H A M M E D wilde geenen geestelijken ftand vestigen,
die flechts eenigzins door regten of meerder gezag van
de andere geloovigen zou verfthillen ; deze waren alien,
volgens den Koran, gelijk . G R E G 0 R I U S daarentegen
fchiep eene kaste van zielenherders , die hij , als eene
hoogere klasfe van wezens , zoo verre boven de leeken
verhief dat zelfs een gewoon Priester, als zoodanig, den
rang boven den Keizer verdiende . Gelij k dus M O H A MM E D door de zinnelijkheid, dus hoopte G R E G O R I U S
door den niet minder f1 erken prikkel der eer- en hEerschzucht dat ligchaam van menfchen , aan hetwelk hij ,
voor de verzaking der zoetfte banden en her afaien der
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teedere vadervreugde, onbepaalde heerfchappij over de ge .
moederen wilde verfchaffen, aan zich to verbinden . Zulk
een beginfel droeg de kiem van ontbinding in zichzelve , zoodra bet licht van befchaving en Christendom
eenmaal genoegzaam zou zijn doorgedrongen , om de nietGeestelijken to doen befeffen, dat zij, volgens bet Kvangelie , zoo wet als hunne trotfche herders , tot bet koninklijk Priesterdom behoorden , aan 't welk alle de geestelijke gaven der nieuwe bedeeling zijn toegezegd .
Wanneer wij nu de gaven van den geest en de kundigheden der twee Mannen vergelijken , zoo vinden wij,
dat G R E G o R I U S, hoezeer in de fchoolfche Wijsbe .
geerte en Godgeleerdheid van zijnen tijd niet onervaren ,
geenszins dat dichterlijke, wegflepende talent had, waardoor de Profeet van Mekka tevens de eerfte Redenaar
en de eerfte Dichter van zijn Volk werd ; zoodat de
Koran niet minder ook als dichtftuk bij de Muzelmannen in eere is, dan de Ilias bij de Grieken, en de
welfprekendheid van D E M 0 S T H E N E s bij dezen niet
zoo veel vermogt, als die van M O H A M M E D bij Arabig's zonen . Maar van de overige wetenfchappen kende
bij niets . DQch de genoemde kunften waren ook juist gefchikt , om op eene nog onbefchaafde, hoog dichterlijke
Natie to werken ; gelijk zich H I L D E B R A N D zonder
zikl monnikenlatijn, zijne fcholastiek, en zijne kennis aan
be kerkelijke regt en de ondergefchovene regten der Pausfen, op zijn ftandpunt niet had kunnen ftaande houden .
Beiden waren dus voor hunnen tijd en omftandigheden
met bet noodige toegerust om indruk to maken ; maar
bet zou hun, zonder de verbazende kracht van geest,
die hen bezielde, en den ijzeren wit tot overwinning
van alle zwarigheden, weinig gebaat hebben .
Wat kracht van ziel aangaat, ftaan beiden daaromtrent op eenen hoogen trap . G R E G 0 R I U S wilt door
de zijne, en door den eerbied, then de Volken reeds voor
den Stoel van P E T R U S koesterden, bet groote gezag,
dat de Duitfche Koningen door H E N D R I R III ook
over Rome en de Geestelijkheid hadden erlangd, to ver-
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gruizen, en de Christenheid bijna van zijnen wenk to
doen vliegen . M O H A M M E D

moest zich gedeeltelijk

daartoe van de wapenen bedienen , die G R E G o R I U S
nimmer

zelf

bezigde ;

aanhang en aanhangers

maar hij moest zich ook eenen

fcheppen .

Eindelijk had G R E G o-

R I u s alle hartstogten, behalve eerzucht en trots, over-

wonnen (zoo men zijn dubbelzinnig gedrag omtrent M AT H I L D A uitzondert) ; BI 0 H A M M E D was daarentegen
buitenfporig aan den wellust verflaafd .

Wat nu beider lot betreft : M O H A M M E D en G R E-

G 0 R I U S

waren tot de vlugt genoodzaakt ; maar de

eerfte vond daarin een middel tot zegepraal . Het is

Mekka

die vlugt uit

naar

welke nog de tijdrekening

Medina (de Hedsjra),
der Muzelmannen zich

van

dag-

teekent , en die , door de vrijwillige gehoorzaamheid der

Medinezen ,

den eerftcn grond tot de verbazende heer-

fchappij van den Profeet zou leggen : want uit dit punt

werd de reeks van veroveringen begonnen , die zich eerlang op verre na niet met de grenzen van

Arabic

te-

vreden zou ftellen . G R E G 0 R I u s daarentegen zag,
als door een regtvaardig oordeel Gods, bet ongeluk hem
vervolgen, van bet oogenblik af, dat hij zich to

nosfa

Ca-

zoo fchandelijk vergrepen en bet fineeken des Ko-

nings op eene zoo ftuitende wijze veracht had . H E ND R I K werd al fterker en fterker in Duitschland, verfloeg den Tegenkeizer, then de Paus hem verwekt had,

en deed een' anderen Paus kiezen . Met dezen trok hij
veroverde

naar Italic,
belegerde

Rome

G R E GoR I U S

bijna huis voor huis , en

in bet kasteel St .

,Yngelo .

Nog echter wilde dat onbuigzame gemoed niet zwich-

ten, hoewel de nood aan de lippen was . Met de ftandvastigheid of hardnekkigheid (naar men bet noemen wil)
van den oud -

Romeinfchen

Senaat bleef hij H E N D k I K

voor afgefneden van de Kerk befchouwen, Hij wend

R 0 B E R T den Noorman bevrijd ; doch
Rome niet houden , maar moest tot zijnen
Salerno vlugten . Van hier kwam hij niet

eindelijk door
kon bet in
redder naar

terug, maar moest bet nog beleven , dat zijn geaworea
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vijand door den Tegenpaus c L E M E N s tot Keizer ge.
kroond werd .
Wanneer men beider uiteinde leest , komt men tot bet
befluit, dat zij of de fnoodite en verachtelijkfte huichelaars geweest zijn, die in bet plegtig oogenblik der fcheiding zich als getuigen der waarheid en als opregte dienaars Gods wilden doen voorkomen, of dat zij, met al
bet berispelijke hunner daden, nogtans ter goeder trouwe
geweest zijn . M O H A M M E D, zijnen dood voelende naderen , (hij meende door eene Jodin vergiftigd to zijn)
deed plegtig de bedevaart naar Mekka . Te Medina
teruggekeerd, begaf hij zich, op den arm van zijnen
Scboonzoon A L I leunende, naar de Moskee, en zeide
• Muzelmannen ! is er iemand onder u, then ik heb
• doen geefelen , hier is mijn rug ; dat hij toefla ! Heb
„ ik iemands eer ,geroofd , hij ontneme mij de mijne !
„ Heb ik iemand beleedigd, dat hij mij weder vergui• ze! ze! Heb ik zijn geld geroofd, hij neme bet mijne!
• Dat niemand mijne wraak vreeze !" Slechts een man
uit de ganfche vergadering kwam to voorfchijn , en zeide, dat de Profeet hem drie drachmen (eene kleinigheid,
omtrent een gulden) verfchuldigd was . Hij ontving die
met de interest , en bijvoeging van deze woorden : „ De
„ fchande dezer wereld is ligter door to ftaan , dan die
„ in de volgende ." Kort daarna herinnerde hij nog zijnen volgers, tegen de afgodendienaars to waken, aan alle
nieuwbekeerden de regten der Muzelmannen in de volfte
uitgebreidheid to geven , en getrouw to zijn in bet gebed . Daarop gaf hij aan zijne flaven de vrijheid, en
liet zich, zoo lang hij nog krachten had, dagelijks naar
de Moskee brengen , om in 't openbaar to bidden ; en
toen hij dit niet meer vermogt , droeg hij zulks op aan
zijnen getrouwen Wend en Schoonvader A B U-B E K R,
then hij ook tot zijnen opvolger had benoemd , en tot
op bet laatfte oogenblik zijns levens hield hij zijne
waasdigheid van Godsgezant ftaande .
G R E G o R I u s i4erf in zijne ballingfthap to Salerna maar zijn ongeluk vermogt zijne ziel niet ter neder
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to flaan , of hem op zijne loopbaan met droefheid hot
oog to doen werpen . Terwijl de Kardinalen en Bisfchoppen , die zijne partij nog getrouw waren gebleven , rondom zijn bed fionden, en hem voor zijne leeringen dank .
ten , fprak hij : „ Mijne geliefde Broeders ! alles , wat
„ ik geledsn heb , acht ik voor niets , en vertrouw
„ flechts op dit done , dat ik ,/feeds de geregtigheid heb
„ liefgehad en het onregt gehaat ." Toen zijne vrienden en aanhangers bet lot, dat hun na zijn verfcheiden
toefde , bejammerden , hief. hij oogen en handen ten
hemel , en zeide : „ Daarheen begeef ik mij , en zal
„ ulieden met vurige gebeden aan den goeden God op„ dragen ." Tevens noemde lfij drie perfonen op, welke
met den meesten ijver zijne maatregelen onderfteund hadden, en waaruit hij wenschte, dat hem een Opvolger
zou worden verkozen .
Kunnen wij zulk een gedrag van beide Mannen als
fchijnheiligheid befchouwen ? Ik beken, dat mij zulks
ongeloofelijk voorkomt, maar dat hunne herhaalde, blijkbare en fomtijds zeer fnoode afdwalingen mij voorkomen to moeten worden toegefchreven aan bet beginfel,
dat ook hen zal bezield hebben : Bet doel heiligt de
middelcn .
En welk was nu bet gevolg der nieuwe leer en der
inrigting , door beiden gepredikt ? Die van M o H A MM E D verfpreidde zich reeds bij zijn leven over geheel
4rabie , en na zijncn dood , door de onweerftaanbare
dweepzucht zijner voor bet geloof ftrijdende volgers, over
de heeft van .4zij, bet geheele Noorden van 4frika,
Spanje, Sicilie, en naderhand ook over bet Griekfche Keizerrijk en Europa . Misfchien heeft zelfs bet Romeinfche
Rijk, in den tijd van zijnen hoogften bloei, zoo vele onderdanen niet geteld , als bet Khalifaat onder de Ommiaden ; Khalifen, die to Damascus regeerden . Het geestelijke en bet wereldlijke gezag waren hier in ddne hand
(die van den Khalif) vereenigd . --- Hoe zouden, wanneer dit hem had mogen gebeuren, de ftoutfte wenfchen van G R E G o R I U s verwezenlijkt zijn ! Deze laatlte
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had weldra eenen opvolger , U R B A rI U S II , die in
zijnen geesr werkte, en de Christenheid tegen den overal
zegevierenden Islam , onder de banier van den Paus, in de
wapenen bragt . Toen ontftond die vreefelijke worfteling tusfchen'de ftelfelsvan MO HAMMED en HILDEBRAND,
welke men de Kruistogten noemt ! --van M O H A M M E D
en H I L D E B R AND ; want de Kerk en bet Koningrijk
van j E z u s C H R I S T u s, die diet van deze wereld zijn,
hadden daarmede niets to maken . In bet eerst fcheen de
Hierarchij to zullen zegepralen . Jeruzalem en een gedeelte van Syria en Egypte werden veroverd ; maar bet
meeste ging door den herlevenden ijver der Mohammedanen verloren , en ook bet overige bezweek , toen de
Christenheid ophield, jaarlijks fcharen van ijveraars derwaarts to zenden , die met denzelfden geest bezield waren, als de vroegere volgers van M 0 H A M M E D . Maar
die zelfde togteu dienden, om in bet VVesten meer licht
to ontfteken , den nevel der barbaarschheid to verdrijven ,
en dus ook, bet dwaallicht , dat Rome nog befcheen ,
to doen verbleeken . Allengs brak Gods woord door dien
nevel been , en bet ftelfel van 11 1 L D E B R A N D, alleen
misfchien als noodhulp voor woeste tijden gefchikt, bekwam door de gezegende Kerkhervorming eenen flag, die
bet ook in nog Pausgezinde landen geheel ondermijnde .
Thans beftaat bet nog flechts (en naauwelijks) in de eifchen en aanmatigingen der Roomfche Curie . -- Het
flelfel van M 0 H A M At E D is , wat de vereeniging der
tijdelijke met de geestelijke magt door bet Khalifaat
betreft , reeds voorlang gevallen ; en, fchoon de tegenwoordige Turkfche Sultan nog dien titel voert , moest
hij echter meer voor zijnen Mufti of Opperpriester beven , dan deze voor hem, tot dat de val der Janitfaren,
dezer dagen voorgevallen, bet geheele Turkfche ftaatsgebouw veranderde . Even als de Christelijke leer ten
tijde van HILDEBRAND , zoo is thans de Islam ,
door tallooze bijvoegfelen, bijgeloovigheden en de vereering van Heiligen, in verval geraakt ; en bet zal to
bezien itaan, of de lVechabiten, die v66r weinig jaren
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voor de magt van den Egyptifchen Pachg bezweken
zijn, niet weder eenmaal her hoofd verheffen, en, met
hetzelfde geluk als de Protestanten in de Christenheid,
de leer en zeden der Muzelmannen van de tallooze overleveringen zullen vermogen to reinigen . Intusfchen naderen de Regeringen in her Oosten, door krijgsinrigtingen en burgerlijke befchaving en zeden, meer de Europefche, naar mate de ijver voor hunne eerdienst afneemt ;
en fchoon her werk van M O H A M M E D nog niet in
zoo verre afgebroken is als dat van H I L D E B R AND ,
zoo is her toch in vele der magtigfte landen , waar her
wortel gefchoten had, reeds ondermijnd ; want de geest.
drift , die her bezielen moest , is daaruit geweken .
LETS

OVER HET ONTDEKKEN DER AANNADERING

VAN SCHEPEN OP EENEN AFSTAND VAN
HONDERD EN MEER MIJLEN .

Niet zelden gebeurt her ,

dat ontdekkingen , wier toepa~fing van zeer groot nut zou kunnen zijn , gedurende
geruimen tijd bijna onopgemerkt blijven , en eindelijk gevaar loopen geheel in vergetelheid to geraken . Daaronder kan men die tellen, dat er mogelijkheid beftaat, om
niet flechts met zekerheid aan to kondigen, dat er fchepen
naderen , wier verre afltand her ook her fterkst gewapend oog onmogelijk maakt dezelve to ontdekken , maar
zelfs hun aantal met genoegzame zekerheid to bepalen .
Een Franschman, E T I E N N a B 0 T T I N E A u genaamd,
legde to then opzigte, ten jare 1793, hoofdzakelijk de
volgende verklaring of aan her toenmalig Fransch Bewind
„ Reeds in 1762 , tijdens ik in eene ondergefchikte
betrekking bij de Koninklijke Zeemagt geplaatst was ,
kwam her mij voor , dat een fchip , hetwelk her land
naderde , eene zekere werking op den dampkring moest
uitoefenen , en dat daardoor een geoefend oog in ftaat
gefteld moest worden zijne nadering to ontdekken, v66r
dat her fchip zelf zigtbaar was
Ik deed dienaangaande
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B

18

OVER HET ONTDEKKEN VAN SCHEPEN

tatrljke waarnemingen, die fomtijds gelukkig uitvielen,
maar ook meermalen fatalden, zoodat ik eindelijk aan
bet wel flagen mijner pogingen wanhoopte . In 1764 bekwam ik eenen post op Isle de France, waar ik, meer
ledigen tijd hebbende, mjjne geliefkoosde proefnemingen
hervatte . Mijne nieuwe verblijfplaats leverde mij daartoe
talrijke voordeeleu op ; want, vooreerst, waren de hel .
dere lucht en zuivere dampkring, op zekere uren van
dent dag, gun lug aan ntijne ifudie ; en daar een ger'mger aantal fchepen naar dit Eiland ftevende, was ik, min,
der win dwaling onderhevig dan op de kust van Frank`
r!yk, waar onophoudelijk fchepem voorbijzeilen, fommige
van welke rook in, het gezigt kwamen , al had ik de
door mij vermoede kenteekenen werkelijk opgemerkt . Na
verloop van zes maanden hield ik mij van de zekerheid
mijner ontdekking overtuigd, en befchouwde de Naufcopie als iets , dat , bij meerdere ondervinding , een' rang
onder de werkelijke wetenfchappen zou innemen . Naardien de Officieren op het Eiland een werkeloos leven
leidden , ftonden zij dikwijls op het f rand , en zagtti
door hunne kijkens uit naar de uit Europa komende fehepen . Dikwijls wedde ik, dat zoodanige fchepen nader .
den,, een , twee , ja drie dagen v66r zij werkelijk in
het gezigt waren ; en, daar fk mij zelden bedroog, won
ik met deze weddenfchappen beduidende foramen . In het
eerst fchreven de Officieren zulks toe aan eene buitengenieene feherpte van gezigt , maar ftelden daar dan tegenover, dat ik mij itooit, gelijk zij , van kijkers bediende .
In 1780 deelde ik mijne- ontdekking aan den Maarfchaik
D E C A. S T R I E s, toenmaals Minister van Marine .,
mede, die daarop den Gouverneur van het Eiland last gaf,
one aankondigingen wegens de nadering van fchepen ,
ten minfle twee jaren lang , in zijne registers op to teen
kenen . Hiermede werd den 15 Mei 1782 aangevangen ;
den volgenden dag kondigde ik aan, dat drie fchepen koers naar het Eiland zetteden ; den Officieren , wier
taak zulks was , werd gelast , hunne kijkers in de door
mij aangewezene rigting aan to wenden : hun rapport
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lnidde, dat or geen fchip in her gezigt was ; maar den

I7den berigtten zij den Gouverneur, dat zich juist een
Rhlp boven den gezigteinder vertoond had ; deft 18den
was een tweede in her gezigt , en den 19den een derde .
Nu liet de Gouverneur mij tot zich roepen, en boed
mij een gefehenk van 10,000 livres en een jaargeld van
1200 livres , van Gouvernementswege, aan, bijaldlen ik
mijn geheim wilde ontdekken ; maar ik verwierp dit aanbod, omdat her mij to gering voorkwam . Eenige maanden
later fchreef hij aan den Minister, dat hij zich overtulgd
had van mijne bekwaamheid, om fchepen op honderd,
honderdvljftigg, ja tweehonderd mijlen affiands to ontdekken ; dat de gehoudene registers ftaafden, hoe mijne
voorfpellingen bijna altijd vervuld waren, en dat, wan .
veer een aangekondigd fchip ook al niet werkelijk was
binnengekomen, her bij onderzoek gebleken was een vreemd
vaartuig geweest to zijn, dat bet Hand op verren af.
(band was voorbljgevaren .
„ Eenmaal verzekerde ik , (dus vervolgt s o T T IN E A u) dat eerie vloot van elf fchepen her Eiland na.
derde, hetwelk groote ontlleltenis veroorzaakte, naardien men een' aanval van de Engelfchen duchtte ; er
werd eene oorlogsfloep op kondfchap uitgezonden, doch,
v66r hare terugkeering, begaf ik mij naar den Gouyer-.
neur , en zeide hem, dat de teekenen in den dampkritrg
verdwenen waxen I en dat de vloot een' anderen koer$
had genomen . Weldra liep een fchip uit de OostindiEn
binnen, verklarende, dat her eene vloot had ontmtiet
van elf fchepen, naar Fort St . Xilliram f}evenende. Kortom , van 1778 tot 1782 kondigde ik de nadering
van niet minder dan 575 fchepen aan, van fomerigen
zelfs vier dagen eer zij zigtbaar werden .
„ Kort daarop befloot ik, naar mijn Vaderland weder
to keeren , en fcheepte mij in op een vain 's Konings
fchepen , dat under de bevelen Bond van Kapitein D u7 o U R . Gedurende den togt werd ik , tot mijne blijdfthap, geewaar , dat mert nitt flechts asn land. , maar
B2
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ook op een zeilend fchip de aannadering van een ander
(chip, uit de door mij waargenomene verfchijnfelen in
den dampkring, kan opmaken ; en mijn oog was nu zoo
geoefend geworden, dat ik mij, op de geheele reis,
hierin niet eenmaal bedroog . Maar wat mij nog grooter voldoening verfchafte, dewijl ik het, zoo mogelijk,
nog voor nuttiger in de toepasfing hield , was, dat ik
mij nu ook van de mogelijkheid overtuigde, om , ,aan
boord van een fchip zijnde , de nabijheid van land
aan to kondigen. Zoo zeide ik den Kapitein op zekeren tijd, dat wij geen dertig mi}len meer van het land
verwijderd waren ; en, offchoon hij dit eerst wederfprak,
erkende hij later, in dwaling verkeerd to hebben, en veranderde oogenblikkelijk van koers . Driemalen ontdekte
ik op deze wijze land gedurende den togt, eenmaal zelfs
op eenen affland van honderdvijftig mijlen . Den 13
Junij 1784 kwamen wij to l'Orient aan , en ik begaf
mij onverwijld naar Parq s , doch werd door den MiDister niet ter audientie ontvangen, maar verkreeg alleen
ten antwoord, dat men mijne ingediende ftukken in overweging zou nemen. De Abt F 0 N T E N A Y, toenmaals
uitgever van den Mercure de France , vond goed, in
plaats van mijne talrijke getuigfchriften in to zien, mijne
waarnemiugen in een befpottelijk licht to plaatfen, door
to zeggen , dat ik geene fchepen in de zee , maar kasteelen in de lucht ontdekt had . Dus is de zaak gebleven, en ik heb er verder niets bij to voegen dan dit,
dat , wanneer miskenning en tegenwerking mij ten grave
doen dalen, alvorens ik in ftaat gefteld worde mijne
ontdekking op to helderen , de wereld vermoedelijk gedurende langen tijd van eene wetenfchap zal verftoken
zijn, die der XVIIIde eeuwe tot roeln verftrekt zou
hebben ."
Uit de fragmenten eener andere Memorie van B O T T IN E A U blijkt nader , dat hij op het eerfte denkbeeld
zijner uitvinding gebragt was door op to merken, dat
een zeilend fehip altijd vergezeld en lang voorafgegaan
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wordt door zekeren nevel ; waaruit hij opmaakte , dat
deze nevel grooter en verfchillend gewijzigd moest zijn ,
naar mate bet aantal fchepen grooter was en zij zich
nader bij of verder van elkander of bevonden ; zoodat hij , volgens zijne verklaring , nooit verfcheidene
fchepen beeft aangekondlgd , wanneer er flechts een of
twee naderden . Wel had hij bet nog niet zoo ver gebragt , om altijd , zonder zich ooit to vergisfen , bet
juiste getal op to geven ; maar hij twijfelde niet, of,
door naauwkeurige en langdurige opmerkingen, zou men
bet eindelijk zoo ver kunnen brengen van ook dit met
zekerheid to bepalen ; terwijl hij zich verder vleide , dat
de aanwending zijner wetenfchap , vooral ten opzigte
der landontdekking, talrijke onheilen zoude voorkomen,
die nu bet gevolg zijn van de onzekerheid der ftuurlieden , werwaarts zij moeten f}evenen .
De bekende Schrijver J o uY , die perfoonlijk met
B 0 T T I N E A U bekend is geweest , heeft eenige levensbijzonderheden van hem opgeteekend, waaruit blijkt,
dat hij to Chatouceaux, in Neder-Anjou, geboren was,
en zich reeds vroeg aan de zeevaart wijdde . Zijne boven vermelde ontdekking berokkende hem talrijke vervolgingen, niettegenftaande bet Franfche Gouvernement
zich die meermalen ten nutte maakte , om fchepen to
gemoet to zenden aan rijke konvooijen, wier aannadering
hij verkondigd had . De koele ontvangst bij den Minister
van Marine, tijdens zijne terugkomst in Frankr#k,
fchijnt alleen daaruit to kunnen verklaard worden , dat
hij, in eene uitgegevene Memorie , bet Befluur van Isle de
France had durven gispen . Hij keerde derwaarts weder, en was er ten jare 1810 nog in levee .
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In bet najaar komen de meeste vogelfoorten in onrustige beweging. De kleineren vliegen in wilde kringen ; maar de
grooten nemen bet hoog op , en drijven naar andere landen
over . Die zelfde heeft in bet voorjaar bij vele menfchen

plaats . De lentezon lokt hen nit huizen en ileden . Zij loo .
pen zonder bepaald doe] door de groene velden rond, en
eenigen verzamelen zich , om verre togten to ondernemen .

Dan zijn de rivieren met booten vol vrolijke reizigers bedekt .
pan draven de paarden langs de wegen , en voeren de vreem-

delingen voort. Dan is elke rustplaats to klein, waar men
zich verdringt tot onder de dakpannen, of gelijkt ieder vermaard oord wel een mierennest, waar men tegen en over
elkander loopt ; en als men dA r in de vreemdenboeken de
namen der tienduizetden leest, fcbijnen alle feden haar deel

to leveren, fommige landen geheel uitgeloopen, en half Europa op refs . Het beginfel dier uitvliegers is meestal nieuwsgierigheid .
Sommigen zoeken ontfpanning van drukkende bezigheden ; anderen fechts verftrooijing hunner ijdele gedachten. E-onigen gaan nit fmaak voor de fahoonheden der na-

tuur . Enkelen vereenigen hiermede een booger doel, om
namelijk van bet zigtbare tot bet onzienlijke op to klimmen .
Het ware to wenfchen, dat dit laatile doel minder vergeten
werd. Zoekt men enkel vermaak op reis , zoo zal men zich
bedrogen vinden ; want onaangenaamheden zijn aan bet reizen

noodwendig verbonden . Maar zoekt men lets nuttigs voor
den geest, dan vindt men ligt genoeg, om alle moeijelijk .
heden to vergeten . Dan keert men, als de bij , met honig
terug, en zal niet alleen op refs bet beste genoegen fmaken,
maar nog Lang daarna ondervinden, dat bet verfand een' ruimer kring van gedachten, en de ganfche ziel nieuwe kracht

ontving, om zich op de vleugelen der verbeelding tot bet
Eeuwige to verheffen .
(*)

Voorgelezen in eene Nutsvergadering van bet Depar-

tement to Zalt-Boxrmel .
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Doch w:j dwalen of van hetgeen wlj wilden mededeelen .
Wij hebben namelijk ook aan then treklust voldaan, in zoo.
verre tijd en omftandigheden zulks toelieten . Ken klein gedeelte van onzen togc wilden wij u, M . H ., mededeelen,
en uwe aandacht bij een paar kantons van Zwitferland be .
palen . Wij zullen uitgaan van Zurich, ow op den Righiberg to overnachten, en van denzelven afdalen, om in Lucern
to eindigea . Gaarne last ik mijnc gedachten teruggaan tot

die twee aangename dagen ; maar als ik alij de heerljjke tooneelen voor den geest roep, welke mijn oogen toen met
verrukking hebben befchouwd, gevoel ik de onmogelljkheid,
om dezelve to befchrijven . Wie kan ook met woorden eene
afbeelding geven van gezigten, welke bet edeist penfeel van
den begaafdften fchilder Met dan ten halve of zeer gebrekkig
afmalen kan? Daarom mag ik niets meet beloven, dan een
eenvoudig reisverhaal , genomen uit mijn dagboek, hetwetla
elken avond voor de legerilede met vermoeide band en half
flapend oog gefchreven is . Ik hoop echter, dat uwe toe .
gevendheid zoo groot zal zijn, als mijn wensch, sum u to
voldoen f
Dat Zurich is eene heerlijke clad ! Het ligt om ede punt
van een groot meer, aan de fnelvlietende Limath, tusfchen
bergen van twaalf- en vijftienhonderd voeten hoog . Beroemd
is bet hotel, des Schwert, om zijne fchoone ligging, en gLJ
zult bet niet ligt voorbijrijden , want daar hangt een zwaard
nit, alsof bet van G O L I A T H was . De Herr Oberkellner
verklaart, dat hij geen plaats voor ons heeft, maar zal ons
in de buurt eene kamer bezorgen . Nu , dat is fpoedlg
klaar, en wij hebben een' Bids bekomen, die, tot ons grout
genoegen, Duitsch en Fransch verftaat . Zoo wandelen wij
naar de fchoonfle punten der ftad . Maar die gads , in plaats
van ons den weg to wijzen , flingert achter ons aan . Als
wij jets van hem weten willen, loopt hij ons voor de voeten of valt ons op bet lijf . Op een' der fchoonfle wallen
zoekt hij twist met een' eenvoudig' Zwitfer, die de goedheld
had mij jets nit to leggen, en in de Baugarten jaagt hij mg
klear op kleur aan, want daar blijft hij , met de voeten
wijd vaneen, voor de aanziehljjke Societeitsleden ftaan, on .
ophoudelijk buigende , en foms zoo diep , dat ht drie pasfen
vooruit moet , om bet evenwigt to herkrijgen . Genoeg , ik
last den dronkeman aan mijn' vriendelijken reismakker over,
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en wandel alleen de ileile ftraten op en af. Doch weidra
begins de avond to vallen, en ik zoek weder in de nabijheid van het groote Zwaard to komen . Hier kuijer ik op
de druk bezochte brug, die over de Limath ligt, of its ftil
voor bet effen meer, hetwelk de vonkelende lichten' der omliggende huizen terugkaatst . Zwart ftaan de bergen van alle
zijden, en over bet donkere water de zwijgende 41pen-rij
met een dekfel van dikke wolken . De avonden hebben tusfchen de bergen eene ongemeene fomberheid . Nergens zie
ik den horizon, maar overal de duistere fchaduw der ber .
gen . Als muren llaan zij char, tot aan den hemel opgetrokken, en de zwaar beladen regenbuijen hangen op en
over den bogtigen rand dier ontzaggelijke muren . Het words
mij wel wat benaauwd om bet hart, want bet is als ware
ik in eene vervaarlijke fpelonk opgefloten, en als ik char
eene zwarte fchuit over bet donkere water zie iuren, beboef ik weinig verbeelding, om mij in de benedenwereld der
Grieken ce verplaatfen . Schemerende gedaanten gaan mij als
fcbimmen voorbij . Zij fpreken eene taal, daar ik niets van
begrijp, en ik wenschte wel, dat de dronken gids maar weder bij mij was . Maar neen ! ik wil aan andere kennisfen
denken , die bier nog v66r eenige jaren geleefd en gewan.
deld hebben . Aan u, eenvoudige o E S N E R! wiens Idyllen
eenmaal bet wilde vuur mijner jongelingfchap hebben geheiligd . O, hoe zoude ik thans geftemd zijn, om mij in dien
gelukkigen tijd cerug to dweepen, en mijn hart in eenvoudigheid voor u to ontfluiten ! En gij , eerwaardige x E s S 1
(om van u, godvruchtige L A VAT E R ! niet to gewagen)
waarom zijt gij ook reeds henengegaan, zoodat ik u voor
het nut uwer fchriften niet danken, en uwen vaderlijken zegen niet meer vragen kan ! - Zoo denkende en drentelende,
geraakte ik onder een drom van voerlieden, en begon nu
zoolang den naam j o x A N to roepen , tot dat de korte, dikke
mensch met den hoed in de hand voor mij flond, en mijne
bevelen voor de afreis van morgen ontving . Ik mogt dien
man wel lijden, offchoon hij mij altijd de kale kruin van zijn
gebogen hoofd en zelden bet aangezigt liet zien. Op de eetzaal was bet incusfchen levendig geworden . Onder bet eten
fprak ik wat met twee jonge Graven nit Paris, met welke
ik to Lau$en in eene drieplank onder bet donderen van den
waterval gedobberd had, en met eenige Engelfchen, welke
ik reeds vroeger in een dorpje san den Doxax ontmoette .
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Daarna zocht ik op de donkere ftraat mijn logeerhuis op.
Geen fchel of klopper vindende, duwde ik met al mijne
krachten de vierkante deur open, die aanflonds weder achter mij toeviel, en mij in een' flikdonkeren nacht liet ftaan .
In de verte zag ik evenwel iets fchemeren , en daar regt op
afgaande, vond ik een' breeden fteenen trap, die op een
groot portaal uitkwam , waar eenige naauwe gangen op uitliepen, en een tafeltje met eene flaauw brandende kaars bet
middelpunt ultmaakte. In dezen doolhof kon ik onmogelijk
mijn ilaapvertrek vinden, en nam dos de vrijheid zoo lang to
roepen , tot dat ik beweging boven mij hoorde , en eene
fpitfe , vinnige dame verfcheen . Zij plaatfle zich regt voor
mij , maar fcheen van mijn Duitsch niets to verflaan . Toen
beproefde ik bet in 't Fransch ; en no nam zij , altoos zonder een woord to fpreken, eene andere kaars . Dezelve aangeftoken hebbende, bragt zij mij voor eene zwart glimmende
deur, die volmaakt op de deuren van de oud-ouderwetfchq
kabinetten geleek, zoodat her was, als moest ik in een ka .
binet gefloten worden . Zij drukte hare magere vingers op
eene ijzeren klink, zoo groot als ware hij van de ftadspoort
geleend, en no was ik dan , waar ik wezen moest . Op
een onbehangen leger fliep ik aanftonds in ; maar mijne gedachten fliepen niet. Allerlei gedaanten gingen voor mijn'
geest voorbij . E n man trok bijzonder mijne aandacht . Hij
zag ook met zulke donkere oogen op mij ; en fpoedig vroeg
ik hem , waarom hij mij zoo aanzag . Daarop vroeg hij op
zijne beurt, met eene holle, diepe item, of ile ook vrienden
in Holland had, en wees mij op eene vrouwelijke perfoon,
die , laid gillende , met losfe haren en de handen hoog boven her hoofd , in een huis liep- , hetwelk lk eensklaps voor
mijns vaders huis herkende . Verfchrikt vloog ik op, en gevoelde mid zoo koortsachtig, dat ik mijne oogen niet weder
durfde fluiten . No hoorde ik, ontwaakt zijnde, gezang in
de verte, en, nader gekomen, was her de nachtwacht, die,
in den fmaak der Allemannifche gedichten van H E B E L , meat
in minder verflaanbaren tongval, zong :
Lofet, was i euch wille /age,
D'Clocke het zwolfi geflage,
Und wo nQ in der Mitternacht
N'Gmsieth'in Schmertz uKd Gummer wacht,
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Se deb der Colt n'wiivfigt Stand,
Und mach di wieder froh and gzund!

Ik dankte den man voor zijnen wensch, want ik was op dat
oogenblik niet vrolijk en ook niet regt gezond . Dommelende tusfchen waken en flapen in, hoorde ik op eens weder
dezelfde beldere ftem regt onder mijn raam
Du arme Tropfl di Schlof isch hi.
Gott forgt 1 Es war nit nothig Gsi!

ja, dacht ik, God zorgt. Het is niet noodig, dat ik beangst
ben , vooral niet om een' ijdelen droom ; en thans zonk de
zoete flaap weldadig op mijne oogen . Dat mag een pear
uren geduurd hebben ; maar nu hoorde ik geraas aan de
groote klink, zag een flikkerend licht naar mij toe komen,
en achter betzelve een wager, bleek gezigt . Knorrig vroeg
1k, wat dat nu weder beduidde, en de mond opende zich,
2eggende, dat bet half vijf en de voerman reeds klaar was .
Nu opgevlogen, naar bet hotel gegaan, ontbeten, naar de
koffers gezien, en zoo bet hooge Alpifche gebergte op. Van
den eerften bergrug gleden wij weder of in bet dal , waar de
Sihl tusfchen hooge bosfchen ftroomt, en waar G a s N E R
zijn buitenhuis bewoonde, terwijl zijne lieve vrouw bet
brood won met den boekwinkel in de flad . Langs dat water
kwamen wij aan de herb erg van den Unter-dlbis, en bier
badden wij niet alleen voorfpan noodig, maar moesten zelve
op onze voeten tegen de fleile hoogte op . Warm kwamen
wij boven, en namen daar een glas Kirschwasfer ; maar dat
Kirschwasfer, hetwelk bij ons wel eens eene lekkernij wordt
genoemd, fthijnt char zoo veel als liqueur de canaille to
zijn ; ten minfle ik heb bet nooit een fatfoenlijk beer, zel .
den een' voerman zien drinken . En men is er dan ook Met
karig mede ; want als ik om een mondjevol vroeg, kreeg ft
eene ganfbhe flesch vol, met eene karaf water er naast, en
een fink brood van een half el lang . Het gezigt van de
hoogte is uitftekend fchoon . Jammer,, dat wij geen tfjd hadden , om den geheel vrijen top Schnabelberg of Hochwacht
to bezoeken . Doch wij zagen reeds genoeg, om tevreden
to zijn . Daar breiden zich de groene dalen uit , en worden
door achter elkander liggende bergen gefleten . Clods iggen
de kleine dorpen aan fehuimende beken, en de witte kapel-
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Ion op gloojjpnde heuvels . Hier fchijnen de opeengeftapelde
huizen van Zurich bet onderfte boven in bet heldere meer .
pAAr loopt bet meer Lien uren voort, tot dat bet In de fchaduw derv A1pen verdwijnt . En zien wij digter rondom ons
over bosfchen en veldgewas , dan flingeren zich wegen en
paden in allerlei kronkelingen, en blinkt ginds en overal de
bonze Weeding der kerkgangers, terwijl bet flatig klokkengelui als koormuzijk tot ons oprijst . Dit alles zien wij bij
eenen fraai bewolkten hemel, die tot de fchoonheden der
landfchappen behoort ; en terwijl wij dit opmerken, breekt
door de wolkengordijn de blijde zon, die levendige kleuren,
door diepe fchaduwen afgezet, met duizend fchitterende lich .
ten voor onze oogen toovert . 01 wij zijn rijkelijk beloond
voor de moeite van bet klimmen , en rijden weder lustig de
andere zijde des bergs af. Eerst echter gaat bet zoo lustig
niet, want de raderen worden met de Hemfchuhe vastgezet,
en wij fchuiven over eene harde rots naar beneden, ziende
over den voerman en de paarden neder in bet donkergroene
water van de Durlerfee . Doch toen floegen wij links om,
en nn gleed de weg gemakkelijk over de vlakte, of dook
zacht in de valleijen, of flingerde weder de beuvels op, of
warde tusfchen vruchtboomen van allerlei foort. De keurigfte fchilderijen, zoo als nooit een kunftenaar maalde, gaan
onophoudelijk voor onze oogen voorbij . En doze fchilderftukken zijn fchoon gelloffeerd door Zwitfersch landvolk,
wandelende in zijn zondagspak, of fchletende achter de houten huizen met den boog naar bet wit . Zoo komen wij langs
den Zauzerherg bet laag liggend fadje Zug binnen . Zu,*
Hirsch ftappen wij af, klimmen naar bet Belvedere op bet
dak , eten vervolgens , krijgen twist met omen voerman , en
rijden met een ander rijtuig verder . Die weg langs bet Zuges :meer heeft dit eigenaardige , dat hij aan de eene zijde
eene afwisfeling van de bevalligtte landfchappen biedt, en
aan de andere zijde, fchuins vooruit, de reuzen van twaalfduizend voeten hoog, die, teruggefpiegeld In bet meer, eene
dubbele hoogte fchijnen to bezitten, on van uit de diepte
tot aan de wolken rijzen . Door Aars gereddn, kwamen wij
eensklaps in eene wildernis . De naakte berghelling, de ongelijke, onbebouwde, met wilde firuiken begroeide grond,
en de groote on kleine reasbrokken ginds en derwaarts ge .
worpen, zijn de duidelijke teekenen eener geweldige omkeering , welke hier heeft pleats gehad . In 1906 was ket bier
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ook nog een der vruchtbaarfe dalen van Zwitferland, be.
woond door een goedhartig en gelukkig yolk . Maar die berg
d4dr, Spitskuhl, wierp een deel zijns gewigts naar beneden,
en de dorpen Goldau, Lauwertz, Rothen en Bufsngen waden
uit de fchepping weggevaagd ! In ddne vreefelijke minuet
zag men bet meer van Lauwertz verfchrikt in de hoogte
fpatten , huizen en kerken verpletten , en vierhonderd menfcben begraven !

Een klein kerkje en enkele huizen maken
bet nieuwe Goldau uit , en van bier zullen wij den Righi
beklimmen . Zij Nat regt voor ons, die regina montium,
of koningin der bergen . In vele opzigten is deze berg de
merkwaardigfte van gansch Zwitferland. Hij faat, van alle
anderen afgezonderd , op een' voet van bijna tien uren in
den omtrek . Deze voet words door drie meren befpoeld en
door vele dorpen verfierd .

Zijne zijden zijn met allerlei

foort van houtgewas begroeid, en met boerehhoeven, veehutten en ontelbare koeijen en geiten bevolkt ; terwiji zich

in den zomer boven op de kale kruin elken nacht vele
vreemdelingen ontmoeten, die nit alle landen van Europa,
ja zelfs nit andere werelddeelen, char zamenkomen, om,
bij bet opgaan der zon , op Zwitferland neder to zien . Onze gids r t u s beeft onze jasfen al op zijn' rug . Wij nemen
den bergftok in de baud, en onder bet vinnig fteken der zon
gaat bet naar boven . Het is juist drie ure, en wij kunnen
nog v6dr zonsondergang den top hereiken . Eerst ging bet

vrij gemakkelijk, bij tusfchenpoozen over hellend weiland en
vreemd gebouwde boerenwoningen ; maar fpoedig werd de
weg zoo vermoeijend, dat een frisfche dronk waters, weir
ken mij een fchoon kind nit eene hut, tegen de rots gehan
gen, aanbood, zeer welkom was . Nu is bet alles bosch,
tusfchen welks boomen ons pad doorkruipt over omgewor-

pen fparren en opeengefapelde fteenen . Boven ons booren
wij bet berggezang van afkomende dalbewoners . Wij zien
de vrolijke knapen dwars over de diepe paden fpringen, en
met een' vreugdekreet in bet hour verdwijnen . De meisjes
volgen de kronkelingen van den weg, danfende van den
eenen fteen op den anderen, zwevende boven en tusfchen

de fruiken, en dan weder lager voor den dag komende,
P i u S houdt er een
altijd judelende nit de heldere keel .
paar faande, de eene met een korfje aan den arm , de andere met eene citer in de band ; maar wij liggen op een'
harden fleen uitgefrekt, to moede om to luisteren naar bet
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pfnap, waar wij geen letter van verftaan . Aan de Unterdoechll gekomen, zitten wij op eene ruwebank, met een glas
flechten wijn in de hand , blazende van de hitte , en ziende

near het meer van Lauwertz, de rotspiramiden van vijfdulzend voeten hoog, en de . honderdjarige fneeuw daar acbter

van het hooge GMrnifche gebergte . Verder geklommen, bereikten wij een kruis , waarop to lezen ftond , dat dit de
eerfte Elation der pelgrims was , en waxen niet aangenaam
verrast, toen wij vernamen, dat er nog veertien zulke krulfen zouden komen, en wij dan nog niet waren, waar wij

wezen moesten .
Die Elations waren gelukkig nog al zoo
groot niet. Voorbij de vijfde begint de Oberalp, en konden
wij een half uur uitwinnen, door over bemoste rotslagen

regt naar boven to klauteren, hetwelk wij echter alet verkozen . Van toen of liep het pad effen en gelijk langs de
zijde des bergs . Links zagen wij fteil of in eene diepe kloof,
en tegenover dezelve tegen een' bruinen rotswand, Rothen-

f'uh genaamd . Dezelve fond daar als een muur van Babels
toren, en boven over den fcherpen rand wentelt zich de
ftroom Stoenbach, die, als een zilver lint, daar de wind
mede fpeelt, ik weet niet hoeveel honderd voet naar beneden op een dennenbosch fort, en van daar weder over een
vooruitflekend ftuk , zonder iets to raken , even diep op een'

zwaren rotsklomp , en nu regtsaf naar de donkere diepte .
Verrukt zien wij dat vallend water , en luisteren naar des .

zelfs gebruis, maar hooren ook heldere watermuzijk in ooze
nabijheid , waar de Righibach met ongeloofelijken fpoed
over de fleenen fchuurt en fchuimt, en fpuitende en fpat .
tende naar beneden fluift . De dichter zou bier bet treffend

beeld van twee gelieven hebben gezien, die elkander toeroepen van de hoogten , en naar beneden vliegen , om elkander in het dal to omhelzen . Ik voor mij was nu juist zoo
dichterlijk niet gellemd, en wandelde naar de Malchuskapel,

om nit to rusten bij de gewijde beelden . Van daar gaande,
ontmoetten wij drie Capucijner-monniken, en dachten toen
wel, dat wij niet ver meer waren van de kerk der Lieve
Vrouw van de Sneeuw. Dat was de laatfle Elation, en eenige
herbergen, die daar flaan, worden to zamen das Haspitium
genaamd . In eene derzelven verfcheen bij onze aankomst
voor elk raam een aangezigt, dat er juist in paste, en bragt
eene boerenmeid ons een bak met melk , waar twee kommetjes op dreven als de fchepen op de zee . Wij zagen
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eens road In bet vriendelijke dal, betwelt zulke heerlijke
uittftapjes near dos kalten Dad, of die Xanneli, oplevert,
en wandelden verder in een langwerpig dal, Tangs eene beek,
die in den ijzerharden grond een pad heeft geboord , en langs
diepe rotsholten, die als donkere gewelven naar de binnenfte
ingewanden des bergs fchijnen to leiden . Hoe fchoon deze
weg ook wezen mogt, waren wij coch zeer verheugd, toen
wij eindelijk den rand des bergs, met eene herberg daarop,
tegen de blaauwe lucht zagen uitfteken . Dat is de Stafel,
waar men een gezigt naarbeneden heeft, zoo als onze oogen
nog nook hadden gezien . Wij dronken daar warme melk s
en verzameiden onze laatfte krachten, om den K1lm of hoog..
fen top to bereiken . Pi u s Rapt vooruic en zingt zonder
ophouden. DIE gezang beftaat enkel vit geluiden, aonder
weofden, diep WE de keel gehaald, en alDijd gevarieerd,
Het is eigenlijk hard en fcherp ; meat in deze wijde wereld
ftreelt bet ons oar, Ms de liefelijkfte mazijk . Zoo ftappendc
in de maac van dat gezang, zetten wt eindelijk onzaa voet
op de hoogfte punt. De houten herberg, bier in 1816 gebotWd, neenit ons in, en, na den dauw der vetmoeljenis
uit mijne kleederen gewrongen to hebben, trok ik den over .
jas over rnijne ooren, en ging toen een fchouwfpel zien,
„ un des plus fublimes tableaux de la nature" genoemd .
Eerst liep ik even in de gelagkamer, waar eene Ierfche fa_
milie dapper zac ce ecen, en de zon maar ftilletjes iiet ondergaan. Buiten fprongen vele Duitfohers rond met kaarten
err verrekijkers, telkens enthufiastisch nitroepende : „SchonI
„wunderfchon!" En op eene fteliaadje, van balken gebouwd,
lag een Franschmdn op zijne knieen . Ik meende, dal hij
bad, want deze natuur is wet zoo , dat men lust tot bidden
gevoelt ; moor hij zelde tot mij : „ Je fuis A la gravute,
„ Monfieurl" En waarlijk, met den rug naar de prachtlg
ondergaairde zon gekeerd, (need hij zijnen naam in een' balk,
opdat de late naneef nag Men zou, dat hij ook op den Right
was geweest! - Wat zal ik nrt zeggen van het fchouwfpel,
over hetwelk mijne verbaasde oogen rondvliegen, Met wetende, wear zij rusten, of wat zij het meest bewbnderen
moeten. li de zesduizend voecen boven de oppervlakte der
Middeltaadfche zee verheven, ligt er een onafzienbare cirkel
foudom nrij, vol bergen en bosfchen, meren en fteden . Op
den fcherpen rand, waar, dune fpan voor mijn' Voet, de
berg eensklaps afbreekt, en ftelf A een muur near benefta
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loopt in de VierwaUfti#erfee, druk lk de lyzeten ?uf van
mljn' bergftok diep in den grond, ow Wet of to waaijen In
de onmetelijkheid . Alles is vreemd voor mij ; alleen de zon
is mijne kennis, en zij zinkt langzaam acbter de toppen der
ver verwijderde bergen, fpelende met ham, goudachtig licbt
tegen de hooge wolken, of de heldere fneeuwtoppen klenrende met zachte, afwisfelende tinten, en de dalen ill twij
felachtigen
n fchemer achterlatende . De meren vangen sag
enkele ftralen op, van de wolken teruggekaatst ; nmar ook
die tintelende lichten verdwijnen, en nu is er voor bet oog
niets meer to zien ; alleen her oor luisterr nog naar bet klin .
gelen der fchellen aan den hall der koebeesten, die op eeige
glooijingen grazen, of der geiten, die tegen de klippen lfaal.
gen. Als men mij vraagt, welken indruk drat gezigt near
beneden op mij gemaakt heeft, moer ik bbkennen, dat beet
eene koude rilling over mijn lijf joeg ; maer bet is eene andere vraag, of bet mij aangenaam getrofen heeft. Neenw
dan ben ik liever tegen de belting van kieine heuvelea Se.
Zeoen, waar her vruchtbare dal voor mijne voeten krenkerr,
en de blaauwe bergen in de verte ftaan . Men ziet fret land£chap nit cen verkeerd oogpunt, als men er uit zulk eene
ontzaggelijke boogte op nederziet . Men last ook veef to
hong, om in dat lendfchap eenig menseil of levend wezen
to onderfcheiden , hetwelk noodzakelrjk lets doodseh geeft
aan her anders prachtige gezigt. -- Na bet avendeten ging
ik nogmaals aan den rand ftaan van den donkeren affgrond .
Alles is ftil en duiscer . Eene kleine ftreep van de nraan
fchijnt treurig op mij af, en werpt een fomber blaanw op
de fneeuw der Alpen. Deze vertooning bee€t Jets zeer bljzonders en plegtigs . Zij is buitengetneen gefohikt, om
vreemde gedachten in to blazen, en ce roeren door ongewone
gevoelens . Gij hemelhooge .11,pen, wat ftaat gij dsar roerions en ftil ! Gij fpot met de wenteting der eeawen, dit
over uwe wicte kruinen gaan, zonder dat gij verouderc . Her
ijdel menfchenkind gevoelt zijne geringheid in bet gezigt
uwer verbazende grootheid . Ach, wij worden ongemerkt
geboren,leven, in vergelijking uws ouderdoms, flechts enkele
minuten, om in onbekendheid to flerven I haar teen gij geboren zijt, was de ganfche aarde in barensnood ; en als gij
weder van hare oppervlakte verdwijnr, zuilen hare pilaten
zich bewegen . Hoe vele geflachten dezer aarde hebt gij an
uwen voet zien Romen en weder verdxnfuen, err tvat bleef
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or overig van die alien ? Uit de honderdduizenden nog niet de
naam van d6nen ! Daar beneden woelen de menfchen weder
onder elkander, gelijk zij in de vervlogene eeuwen hebben
gedaan . Door allerlel beginfels gedreven, door allerlei driften geflingerd, zwoegen en zweeten , haven en driven zij ,
en vallen in bet graf ; terwiji een nieuw geflacht opflaat,
even driftig gejaagd , en even bitter teleurgefleld . 0 , wat
zal toch bet -inde zijn van al dat wencelen en woelen der
geflachten? Wie kin bet uitleggen? Dat is eene diepte,
als thins voor mijn' voec ; eene duistere diepte, waar alles
in donkere nevelen door elkander drijft . Maar wij geloo .
ven, dat bet eene diepte is der wijsheid en der kennisfe
Gods . Als alle menfchen uitgewoeld en uicgeflapen hebben,
zal er eene zon opgaan over bet donkere dal van dit leven,
en dan zullen wij zien , dat de twijfelachtige duisternis de
nuttigfte overeenflemming met de fchoonile verfcheidenheid
verborg . Woelt dan maar voort ; maar doer hec zoo, dal
gij gerust inflapen, en met blijdfchap den nieuwen morgen
verwachten kunt 1 -- Thins begaf ik mij naar mijn eng
plankenverblijf. Vermoeid wierp ik mij op bet leger, en,
de lage zoldering digt boven mijne oogen ziende, vloog de
gedachte aan de laatfle flaapplaats des menfchen door mijn
hoofd . Toen hoot ik bet oog , biddende , dat ik , zoo van
deze als van de laatile, mogt opflaan tot een' blijden morgen!
Eensklaps klonk mij bet fchelle geluid van den Zwitferfc/sen
herdershoorn in de ooren ., en in weinige oogenblikken flond
ik , met alle de kleederflukken , welke ik bij mij had, op
bet lijf gehangen, voor de deur van de herberg . Het vroor
ftreng ; de grond was hard, de wind buitengemeen fijn en
fcherp . Allen liepen in een' draf dooreen , want bet was to
koud om ftil to kunnen ftaan . Waarlijk een zonderling tooneel ! Dames met kostbare pelken overladen ; heeren met de
dekens hunner bedden over bet hoofd, bibberende en flampende, en fommigen zelfs vloekende van de koude . Indien
iemand, niets wecende van de beroemdheid dezes bergs, ons
bont en dwarlend gezelfchap hail kunnen zien, zou hij gewis aan eene vergadering der tooverhekfen van den Broksberg gedacht hebben . En wit zagen wij nu in de grijze
morgenfchemering? Wij zagen duizend voeten beneden ons
witte, koudewolken drijven, en tusfchen dezelve door in de
donkerheid . De lucht was rondom helder, behalve eene
lange ftreep, achcer welke de zon zoude opkomen . Doch
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de hooge fneeuwtoppen gloelden reeds in bet helderfte 11chc.
Andermaal kionk een lied uft den houten hoorn, en dgtr,
achter dat hooge kruis, zie ik bet vuur van den morgen
branden, nit hetwelk de God des dags fchitterend boven
de kimmen rijsc. Met onbegrijpelijke fnelbeid werpt hij ons
zijne ftralen toe, en flrooit vurige vlokken op bosfchen en
bergen , of vonkelt op de meren door den ochtendwind bewogen . Nu rijst de ganfche fchepping nit de nevelen op,
en bet oog verlustigt zich op nieuw in haren veelkleurigen
dos, en in de veelheid en grootheid barer wonderen . Mijn
blik zinkt op groene weiden en vruchtbare dalen, waar de
buizen , door de zon befchenen, als geflrooide zandkorrels
tegen de donkere bosfchen flikkeren ; of ik zie op gele en
roode rotswanden, tegen welke de vlakte ftuit, en waarach .
ter zich nieuwe landfcbappen verheffen, of blaauwe waterplasfen opdoen, door lusthuizen omzoomd en door fteden
verlevendigd . Daar is de Dole van bet Jara-gebergce, Binds
de burg van Biberach aan de Bodenfee, en in eenen blik meet
mijn oog eenen afftand van zeventig mijlen. Hoe donker
itaat dA r die zwarte berg nit ijzerharden fleen, en hoe fielder bier die torens van ijs en fneeuw f Met den kijker voor
bet oog dwaal ik over die ijshoopen en fneeuwvelden, waar
geen levend wezen komt , waar alleen de Lammergeyer words
gezien, die, als hij daar in breede kringen zweeft, niet
grooter fchijnt dan eene vlieg . 0 , als ik zoo over bergen
en dalen rondom mij zie, is bet als zweef 1k zelf boven bet
wolkengefpan, en ik wenschte wei, dat ik bet gezigt van den
adelaar bezat, om niets to verliezen . - Terwijl ik zoo rondzag , was bet grootfle deel der vreemdelingen reeds naar de
gelagkamer gegaan . Ik volgde weldra bun voorbeeld, en
een kop koffij met brood en honig verkwikte mij . Toen werd
de aftogt geblazen, en de een na den anderen daalde bet pad
af, dat naar den Stafel voert. Het was aangenaam, em telkbns eens langs bet kronkelpad naar boven to zien . Eenige
Franfchen met hunne ringbaarden en gele f'roohoeden voor •
aan ; daar achter de Duitfchers met grijze of witte kielen,
en groene of gele ranfels op den rug ; dan de langzame Engelschman, met Schotfche fhawls om de ooren geknoopt,
en enkele meisjes of vrouwen in leuningen hangende op kieine
paarden, die bevende met den kop op de voorpooten den
eenen voet voor den anderen zetten . Dit alles wordt ver.
levendigd door de gidfen , die ieder bij zich heeft, en de
c
l(ENGELW . 1836 . NO . lL

las ik in eene befchrijving, en dat is volko-
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beate pdden uitzoeken , of met hunne lunge flokken pair wile
ziidRSa wijzep , of , vooruitdravende , hunne bergkreten uit .
ftooten, drat -door gelijk gezang onder en boven beantwobrd
woadt. flan den Steel fleet onze weg links af, en nu goat
lees -zoo gemakkelijk niet meer . De grond is zoo fteil, du
wij onnphoudelijk fpringen en danfen moeren, hetwelk . ons
fpoedig verveelt . De iaars fcheurt op de fcherpe fheeneh
van den voet ; de beenen zijn nog flijf van gisteren, en even .
wel kunnen wij niet langzaam gaan, maar moeten wel fprin .
gets en danlbn naar beneden . Wij zien de kapel van T E L L,
op de pleats gebouwd , wear hij den wreeden G z s L E R
doorfOhoot, en met een' kleinen omweg kunnen wjj haar be .
zoelten ; maar v,~,j fpringen en danfen maar voort, hartelijk
verlangende , dat daaraa n een einde kosne . Eindelijk naderen
wij de bouwianden van bet bevallige Kus*acht, en, achterom
mix boven ziende , kunnen wij ons pad niet wederviaden,
noch begrijpen, hoe wij lugs c e hooge rotsmuren zijn. -if.
gekomen. finder bet genot van wijn en brood ternen wij affcheid .
wan onzen goeden riu s, en rijden langs het VierwaldfMtter .
meet De warmte was ons aangenaam , en de wolken, die
Itraks nog diep onder onze voeten dreven , zien wij chaps
14oog boven ons hoofd. In Lucern houden wij flit voor het
nieuwe en op eene uitgezochte plaats gebouwde hotel, zum
Schwan . Daar bebben wij ons fpoedig verkleed , en wande_
11en near den ruin van den Beer P F Y F F E R, om den lecuw
van T x o Rw A L n a RN to zien . Voorbij eene Raped met
bet pax rnvictts en door digt hontgewas brengt ons hat tlingerpad eenskiaps aan bet water, nit betwelk een rot&wand
rijst , want de liggende leeuw van achtentwintig voeten fang
in ulrgehouwen is . ,, Rien de plus fimple d la foil et de
plus poetique, •"
men waar . Met een' piji diep in de boret gezonken, valt
hij op de lelie der a 0 U Rn o r s , en fterft flrijdende, ofltrijdt
ilervende. Zijn vreefelijke klaauw is nog zoo dreigend, dat
wren vreest eon' flag to krijgen , en hij ierfh zoo natuurlijk ,
du men medelijden heeft met het arme beast . In Kirankfort
heb ik de Ariadne van D A . es ga E C Ic E R bewonderd , maar mij
gargerd aan her bekrompen kamertje, waarin dic wonder
van Lluitschland fiat ; bier is alles met zoo veel fmaak ingerigt, dat bet kunstfuk heerlijk uickomc, en men diep gemerd wordt door de fides ac virtaes Helvetiorum . - T.er"gekomen in bet hotel , begaf ik mij naar de vorflelijke eet .
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zaal en op hex mime balkon, om voor hot laarat gag qd
blik op die voorwerpen xe flaan, welke wij itraks, waarfchijnlijk voor altoos , zullen verlaten . Beneden ons ftaan
vele rijtuigen, van welke de voerlieden met de gldfen pra .

ten, en de oogen op ous vestigen, om ons naar her Oberland
of de grenzen van Italie to voeren . Voor ons drijaen de ligt .
overdekte fchuiten, die vol vrolijke reizigers of- . en aanko .
men , of onder bet ziagen der roeijers fpeievaren span den
voet der trotfche bergen . Ik volg glen met begeerige oogen,

tot dat zij verdwijnen in de fchaduw van den bronskleurigen
Pilatus, en blijf met mijn' blik op then zwarten voorganger
der Alpen rusten , die hoog uit her water ultfteekt, met eene
breede wolk als een hoed op bet hoafd. Daarachter de verfche witte fneeuw, door de voormiddagzon befchenen, ban .
gende bij lange fcrepen als een wit doek, dat uit de wolken

ontrold is, of ftaande als helder marmeren zullen, waar bet
zwerk op rust, of gelijkende op torens van bouwva:llen en
fteden , gebleekt door den tijd, en in bet zacht azuur des

hemels gebouwd . En gij, rijzige J.usgfratu, waar na coo
vele eeuwen nog Been vlek op kleeft , pf gij , .frhoone koningin der bergen, met uwe dalen en dieptcg, bronnen cR
bosfchen, ontvangt mijuen laatflen groet l 0, hoe verwit,
derd moet hij wel ziju, die Been gevoel heeft voar deme .
nigvuldige afwisfeling uwer onnoemeliike bevallighedeu .,

~n-

telbaar in verfcheidenheid, en dooreengemengeld op alleriei
wijs ! Hoe gaarne zou ik telkens , door de dwaasheden c>er
rnesifchen vermoeid, of door elgene begeerlijkheld afgemat,
wederkeeren aan deze plaats, om uit de duizeude bronnen

uwer bekoorlijkheden lafenis to fcheppen l Hier, la bier
zou ik eerst rein genoegen fmaken, zoo rein en fchuldeloos
als dat der hemellingen I Daarom , o heilige Natuurl neem

ik, met een weemoedag hart, affcheid van uwe zoete betoovering .
Maar nog fang zal de herinnering uwer ftille
rust mij met blijden ernst, uws onnitputtelijken rijkdoms met

innerlijke verrukking, uws onmeteljken omtreks met verbazing en bedwelming vervulien. Het zal mij pan als den
priester, die in her heilige der heilige de tegenwoordigheid
des Heeren heeft aanfchouwd, en nog fang de ontroetiing
gevoelt , welke zijne ziel rot in bet Nnnenle bewoog . Want
gij , Natuur, zijt de tempel des Almagtigen, en bier is her

immers de binnenkamer uws heiligdoms 1 Hier verheffen zich
dan alle mime gedachten tot de Bron van "e fettoonheid en
C2
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heerljjkheid . Hier wit ik den lof vermelden van
delijken Bouwmeester dezer aarde

dean aanbid.

,, Doch, driewerf groote God! geen tongen
a Van zwakke fchepf ten zijn bekwaam,
Om at de wonderhedn, tot eer van Uwen naam,
,, Te m lden , fchoon zij eeuwig zongen .
„ Hij, die uw Godlijk werk wit roemen naar waardij,
„ Moet zoo oneindig zijn als Gij !"
VERSLAG VAN BEN TOGTJE OP DE IJZERBAAN VAN MECIIELEN
NAAR BRUSSEI..

Door

L . R E L L S T A B.

(Ult bet Hoogduitsch.)
_Dar -tegenwoordig iedereen van ijzerwegen fpreekt, daar .
naar uitziet, en er zelfs ook wel van droomt ; daar in Duitsch.
land fehier geene flad van eenige beduidenis is , die geene
plans tot aanleg derzelven ter bane gebragc, aandeelen voor_
geilagen, Commisfien benoemd heeft ter daarfelling of tot
onderzoek, met ddn woord, daar de ijzerbaan meer op de
baan des gefpreks is, dan zelfs de baan der Komeet van
H A L L EY : zoo meent (leller dezes, offchoon its een leek voor
leeken fchrijvende, eenig belang to wekken door een verflag
zijner bevinding op een togtje per ijzerbaan, waartoe hij zich
dezer dagen voornamelijk naar Antwerpen begaf. Zijne eerie
vraag aldnar was dus naar het bureau des ijzerwegs . Want
men betaalt , om op denzelven naar Brusfel to komen , ter_
(fond zijne plaats to Antwerpen, hoewel de baan zelve eerst 6
lieues van daar, to Mechelen, begint . De bureaux der diligences verkoopen ook de biljetten voor den ijzerweg ; hun
rest naauwelijks eene andere flation dan Mechelen , want wie
wit nu nog bet overige van den togt tot Brusfel per gewonen
wagen afleggen 1 De affiand van Mechelen naar Brusfel be .
draagt 5 lieues , d . i . 4 Brabandfche land-urea . Er zijn vierderlei prijzen . De hoogite, in de zoogenaamde berline, is 2i
fr, ; de tweede, 1, fr . Op beide plaatfen heeft men overdekte wagens met kusfens ; die in de berline is alleen wit
elegancer dan in de diligence . De derde plaits , op den zoogenaamden char-d-bancs couvert , kost 1 fr . , en words door
de fatfoenlijke klasfen het meeste gebruikc ; men zit er op
wagens, die geene kusfens hebben, maar houten banken ;
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doch, bij de geringe beweging des wagens en den kortea
duur des togts , is dit gemak ligtelijk to ontheren . Die wagens zijn met een ligt , maar tegen den regen genoegzaam
beveiligend dekfel van gewast linnen of zeiidoek voorzien .
Er zijn, op 5 banken, to zamen 25 plaatfen . De laagite plaats,
eindelijk, kost I fr ., maar is even zoo goed als de vorige ;
alleen is de wagen onbedekt . Deze words, we] is waar,
door de geringere klasfe bezet, maar, bij goed weer, even ..
zeer ook door de hoogere . De prijzen zijn , in 't geheel ,
nog 50 percent lager, dan die onzer goedkoopfte gewone
reisgelegenheden van Berlin naar Potsdam . Men legt den
weg van Mechelen naar Brusfel, naar omftandigheden, of in 30
a 35 minuten, dus per miji in 10 minuten . Lezen wij de
befchrijvingen onzer (Duitfche) harddraverijen, dan blijkt, dat
de winner niet fneller de baan doorloopt . Ja , hog fneller kan
de ftoomwagen voortijlen! Immers de Elefant, die bet fterkfte
ftoomwerktuig heeft, heeft den weg met 1500 perfonen in 22
minuten afgelegd ; en bovendien legs men onderweg nog eenmaal aan . Vraagt men : „ Kan men bij dusdanige fnelheid
nog ademhalen?" mijn antwoord is : Volmaakt wel . Bovendien kan men zich deswege, theoretisch, daardoor gerustftel .
len, dat bet eenerlei is, of men tegen den wind in rijdt, dan
de wind tegen ons . Harde wind echter is nog merkelijker
fneller dan de ijzerwegrid . Zeer heftige wind beneemt dus ook
voor eenige oogenblikken den ad em ; en ditzelfde is bet geval
geweest, toen de 61efant den togt in 22 minuten deed ; waarom dan ook, nit vrees voor onheil op de opene wagens, de
vaart verminderd werd . Zoo als zij thans is, ontwaart men
flechts eene ligte, niet ongevallige zuiging, die echter (ik
wil dit niet tegenfpreken) bij fellen tegenwind wel tot werkelijke onaangenaamheid kan opklimmen. Maar daarvoor heeft
men ook de overdekte wagens, die alle bezwaar van then aard
afkeeren . Wie dus geen lust heeft , bellendig een' doek voor
den mond to houden of zich om to keeren, of wie in den win .
ter veelligt bet fpringen der opperhuid wil vermijden, die be .
ftede een halve frank meer, en rijde in een' char-a-bans
couvert. Om mijzelven eenig bepaald denkbeeld dier fnel .
heid to vormen, mat ik, als 't ware, dezelve bij fekonden . Afgedeelde ftukken land van ongeveer 15 fchreden breedte, ter
wederzijden van den weg, boden mij daartoe den besten
maatftaf. Met elke fekonde verfcheen een nieuw ituk ;zot
dat men, flag op flag, graan, ftoppelen, grasland, tuingrond
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en . zich zag afwisfelen. Daarna volgden ftukken van 6 a 7
voet : hierbij viel natuurlijk aan geen tellen re denken . Struiken, planten enz . aan den weg vormden to zamen eene wegfmeltende bonte freep . Voorwerpen, welke men nadert of
van welke men zich verwijdert, worden, terwijl men er op
ftaar ., als In een punt des tijds duidelijker of onduidelijker .
Eenige honderd lehreden b . v . van ons of vertoont zich'
eene zwarte flip . 't Schijnt een menfchelijk wezen . Bij de volgende fekonde onderfcheidt men reeds ligchaamsdeelen - men
ziet kleuren - alles is nu klaar ; doch in bet naaste oogenblik is 't ook weir voorbij . Mechelen heeft eene zees fchoone
hoofdkerk met hooge torens . Men ziet dit grootfche gebouw
bij bet afrijden digt voor zich , en onderfcheidt at de enkele
deelen en verfieringen der rijke architectuur . Maar vestigt
men zijne opmerking, voor eenige oogenblikken, op andere
voorwerpen, telt men eenige ftukken bonwland, praat men
met ziiu' buurman, en %vil men dan we6r naar het reuzengevaarte omzien -- weg is bet ; men zoekt bet met bet oog ,
en entdekt bet nog even aan den horizon, als eene blaauwe, nevelige masfa tusfchen ver verwijderd geboomte . Nog
vhf mintrten, en de geweldige toren i§ geheel verdwenen . Eeki jagthand , die op de ijzerbaan kwam toeloopen , leverde
een ander fterkfprekend bewijs van die fnelheid . Bet beest
zeif fcheen er van verbaasd to flaan, dat die zwarte trein
van wagens hem zoo pijlfnel voorbijvloog. Hij flond ten
oogenblik flit, keerde zich om, en liep nn , biaffend , uis
alle magi de wugens na , en , wet is waar, hij bereikte ze
weder, ja h4alde zelfs den voorften wagen in, maar al hijgend en In den i'erkfen ren . Ben paar minuten hield hij
zoo den togt bij ; maar toen verzwakten reeds zijne krachten ; hij began achter re blijven ; men hitfle hem aan ; hij
fpande op nieuw zijne krachten tot bet uiterfle in, doch
vruchteloos ; hij bleef geheel achter, en was, eer eene mlnuut verllep, niet meet zigtbaar . - Eene andere vraag,
die men gemeenlijk doer, betreft den card en de mate der
fehudding, door den voortgang veroorzaakt . Velen wanen,
dat dezelve tie borst of de boofdzenuwen zou aandoen , enz .
1k beantwoord zulks door de - eet)voudige daadzaak, dat ik
onder bet rijden mijne brieventesch nithaalde, en daarin mijne
aanteekeningen even gemakkelijk nederfchreef, als zat ik voor
mijh' tesflnaat . het op Engelfcbe veren zich wiegende,
rorgvuldigst ingerfgte rijtuig is nog eene onrustige zee, in
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vergelijking van de fpiegelgladde bean des ijzerwegs . Aileen
de eerfte ruk, wanneer de machine begin to werken, gevoelt men fterk . Vervolgens beftaat de ganfche beweging in
eene zoo ligte trilling, dat bet oor alleen onvrijwillig kennis van dezelve neemt, doordien men de flagen der machine
hoort . Deze zijn echter alleen onaangenaam in den naasten
wagen ; en daarom volgen de wagens elkander dan ook in
eene omgekeerde dan de gewone rangorde . Ook bier zijn
de eerften de laatflen . De voorfte wagens zijn de flechtffe,
zoo omdat daarin bet geraas der machine, alsrnede de fehudding, bet fterkst gevoeld, als ook, bij ongunftige windftreek,
de rook en damp over dezelve heengaat, zoodat de kleederen met fijne kool- en flakkendeeltjes beftoven warden . De
orde der wagens is deze : De wager , waarop bet ftoomwerktuig is geplaatst, opent den trein : bier heeft de Conducteur zijne zitplaats ; hij regelt alles, en beftuurt de machine . Van dezelve is niets to zien , en bet geheel gelijkt
naar eene op vier wielen geplaatfte kast met eenige treden
en zitplaatfen, en, even als de ftoomvaartuigen, van eene
ijzeren fchoorfteenpijp in 't klein voorzien . Aan dezen wagen is een andere gehecht, voor de pakgoederen der reizigers (die echter vooralsnog weinig gebruikt wordt) en andere
zaken, door middel van een' korten, zeer tterken ketting,
die hem met de locomotive verbindt. Hierop voigen 5 d 6
onbedekte chars-k-basics ; daarna de overdekte ; vervolgens de
diligences, en eindelijk de lerlines . Aan die alle zijn dlkwijls
nog eenige ledige wagens van de vier opgemelde foorten verbonden, am plaats voor nog al meerdere pasfagiers to hebben . Eenmaal wordy op dezen togt ftilgehouden, bij Vllvoorden namelijk, waar men kan op- en afklimmen . Dit doen
ophouden gefchiedt daardoor, dat de kracht des ito©ms reeds
een' geruimen tijd to voren verminderd wordt , tot dat men
eindelijk als onmerkbaar fcilll'aat . Men verliest daardoor betrekkelijk veel tijds , en een floomwagen op eene ljzerbaan kan
dus flechts zelden pleisteren. Ben plotfeling doen ftilftaan
der wagens is onmogelijk , dewijl de ontzettende fchok
alles zou verbrijzelen . -- Van de mogelijkheid en bet gevaar der ontmoeting van twee wagens kan bier vooralsnog
geene fprake zijn , dewijl er flechts acn fpoorweg is, op
welken de togt door dezelfde wagens been en wear volbragt
wordt . Twee afzonderlijke fpoorwegen echter, war die be .
ftaan , maken elke botfing evenzeer onmogelijk . - De in-
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rigging der bean zeive is zeer eenvoudig : een vastgefiagen
weg, zoo veel mogelijk regt, maar toch eenige bogten toelatende, waarop zich twee evenwijdige ijzeren fporen bevinden. De wagenwielen zijn zoo ingekeept of uitgehoold, dat zij
juist op de buiten- en binnenzijde der fporen pasfen, maar
niet overgrijpen , gelijk bij vroegeren aanleg van ijzerwegen
plaats vond . De maat der zwaarte, waarop de fnelheid der
vaart berekend is, is mij niet juist bekend ; wel weet 1k,
dat telkens 2 a 300 perfonen to gelijk vervoerd worden .
Zulks beeft dagelijks 10 a 12 maal plaats , to weten 5 a 6
maal keen en weder . Gemiddeld reizen dus dagelijks ongeveer
2000 menfchen op deze wijze van Brusfel naar Mechelen of
en aan . Voorheen bedroeg zulks naauwelijks het tiende deel,
Alweder een bewijs, dat het beftaande niet ten grondflag bij
dusdanigen aanleg kan gelegd worden, maar dat door den
aanleg zelven eerst zulk een refultaat geboren words . (*) Deze ijzerweg ligt omtrent een kwartier uurs van den gewonen weg of. Hij words echter van 6 of 8 andere wegen doorfneden, die met flagboomen zijn afgefloten, welke in de tusfchentijden , dat de ftoomwagen niet pasfeert , voor de vrije
gemeenfchap openftaan , wanneer de fporen gedekt worden
tegen alle befchadiging door overrijdende rijtuigen enz . Aan
elk dezer wegen ftaat een man in eene foort van uniform,
of altbans met eenig onderfcheidend teeken , wiens geweer in
een' grooten bezem beftaat, then hij fchoudert, terwijl de
wagens voorbijrijden . Deze man is belast met het openers en
fluiten der flagboomen, zoodra de naderende ftoomwagen zeker bepaald aangewezen punt bereikt heeft . Alsdan mag niets
meer den weg pasferen. Aan beide zijden is dezelve voorts
door vrij diepe groeven of kuilen ingefloten, opdat geen
vee nit aangrenzende weiden denzelven to digs zou naderen ; want zoo b . v. een ferme os os (dom) genoeg ware,
om den ftoomwagen in den weg to treden, zoo wierd hij
ongetwijfeld door denzelven oogenblikkelijk ter nedrge0_agen
en verbrijzeld , maar kon ook den trein veelligt een zwaar
onheil beloopen . Men meet dus der ijzerbaan niet to no komen 1 - Vraagt men eindelijk : „ Waar vangt zij non, en
waar neemt zij een einde ? Reikt zij tot in de ftad, of niet j "
(*) Men trekke van de overige 0 tienden de nieuwsgierige
vreemden en inwoners of ; zou alsdan het verfchil wet zoo
heel groot zijn , of altbans blijven 7 - Pert.
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Zij begins een half kwarder van de poort van MeehekN, tijwaarts van die ftad, en eindigt even digt aan de poort van
Brusfel. Meer aan beide deze punters ftaan wagens gereed,
om, voor hoogftens een halve frank, de pasfagiers near hun
logement to vervoeren . Om, ten befluite, nog eene kieine
vergelijking dear to ftellen tusfchen de fnelheid van beide
foorten van rijtuigen, behoef ik flechts ce vermelden, dat er
meer tijds verliep, met in een omnibus van de Brusfelfche poort tot aan bet logement op de Place royale to komen, dan ik befteed had tot den ganfchen weg van Mechelen
near Brusfel.

EEN$ DUITSCHERS OORDEEL OVER HBT ZWEEDSCHE VOLK
EN DESZELFS TEGENWOORDIGEN BONING.

(Uit de .411gemeine Zeitung .)
Er is een drank, wiens oorfprong nit bet phlegmatieke Holland afkomftig is . (*) Voorheen perfte men then uit druiven, vervolgens nit C E R E s' gaven, thans nit de alles verdommende, de jeugd tot vroege geflachtsdrift, den ouder.
dom tot vermeerdering der overbevolking aanprikkelende
aardappekn . (t) De roode neuzen en natte lippen der volken aan gene zijde der Elbe kennen wij . Wij kennen de Rusfen met hunne bleeke, vochtige huid . Maar ook Scandinavi8
omgeeft eene blaauwe, geescverdoovende nevelwolk : in die
Germaanfche bakermat der Gothen zijn de tooneelen algemeen,
welke een H Or, A R T H in zijne prent : Ginlane, gefchetst
heeft. Zweden alleen had v66r veertig jaren nog genoeg aan
vijf millioen kannen van dezen drank ; thans zijn tweeentwintig mililoen niet meer toereikend, om zijnen jaarlijkfchen
dorst to lesfchen . Drie vierde deelen der misdaden ontfpringen, volgens ftatistieke opgaven, uit bet kleverige glas . Bij
gastmalen op bet platte land is 't op fominige plaatfen de
gewoonte, dat de vrouwen een mans doodhemd medenemen,
om, des vereischt, hare mannen christelijk to kunnen ver(*) Die arme Hollanders! Van hen alleen heeft dus de
Duitfcher geleerd , fideel to zijn
Vert .
(j) Der Herr is, near 't fehijnt, een Bilderdykiaan .

2
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EENS DUITSCUERS OORDEEL OVER ZWEDEN .

zorgen. ('a)

Her ge1lacht ontaardt. Een derdedeel der jaar-

lijkfche Canfcriptie Is onbekwaattr, em voor het vaderland

to frijden. En, om Koning to zijn, begaf zich to midden
deter uitwafemingen een Man, aan den voet der Pyreneen
geboren ; die bet in N A P o L E o N niet ken verdragen, dat hij
met de hand in den rokszak tasete, om to fnuivelr . BERNA 5 o T TE is thans 72 jaren oud . Hij heeft bet leger op
Fraufchen "et ingerigt. Hij Nat des middags om 12 ure op,
onderteekent tot 2 ure, verleent dan gehoor, eet om 6 ure,
geeft wedr audientie tot in den nacht , en gaat om 2 ure

ter ruste. Hij verlaat alleen bet kasteel om kerk of wapenfchouw to bezoeken . Des winters ziet men hem nergens ;
hij kan de koude niet verdragen . Zijne lektuur is de Franfche letterkunde en bet Parijfche tooneel . Naijverig op zijnen roem, beftudeert hij alle Mdmoires, die er betrekkelijk

de Revolutie en den Keizertijd in 't licht verfchijnen .
De Zweden koesteren op dit tijdfip twee bepaalde denkbeelden. Het eene zal wel nimmer vervulling erlangen ; bet
betreft Finland.

Het andere is de afdanking des Konings .
Men wenscht o s C A R op den croon , en eenen Vorst , die
niet enkel door een minzaam oog en vriendelijken lath, maar
ook door vaderlandfche fpraak (n E R N A D o T T F fpreekt bet
Zweedsch niet) de harten boeit . Deze hoop kan vervuld worden .
(*) Voor uwe rekening, Heer reiziger, zoo uw Vertolker
bier eene logen boekte .

ENGELSCHE SPECULATIE .

In de Coventry-fraat to Londen heeft men een vertrek ingerigt, geheel zoo als dat van F I E S CHI . Achter jaloezijen

is eene getrouwe nabootfing van bet helfche werktuig vervaardigd, waaraan men zelfs de verbrijzelde loopen vertoont,
waarbij (let wel) F I E S CHI geknield ligt, op bet punt
flaande van de machine los to branden . Deze in bet oog
vallende anachronismus verhindert echter niet, dat bet ge_
meen (John Bull) dagelijks daarheen ftroomt, en met gre-

tigheid bet ellendige ameublement aanfaart, hetwelk, mede
overeenkomfig de befchrijving, uit een' froozak, een paar
fchamele foelen , twee grijze hoeden, bet tot ontvlugting befemde touw , enz . befaat . In eene morfige achterkamer ver-
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coont men den moordenaar op zljne legerilede, met al zijne
wonden . - Hoe kiesch en keurig is ntet de Errgeffthe
volksfmaak e

EEN SCHOONE TREK UIT HET LEVEN VAN JOACIUIM MURAT .

Niet onnatuurlijk was het , dat wij , toen Nederdeind onder
de overheerfching van NAPOLEON zuchtte, niet flechts
zeer ongenegen waren, om in dien Keizer zelven eenige
goede zedelijke hoedanigheden to erkennen, maar dat wij
dien afkeer ook uitflrekten tot die leden van zijn geflacht,
welke, elders door hem in hoogheid geplaatst, en in zijne
wapenfeiten deelende, ons als zoo vele kleinere dwingelanden
voorkwamen, die geen ander doel kenden, dan hnnne troonen in menfchenbloed to bevestigen, en alle gevoel van melt •
fchelijkheid hadden uitgefchud .
De tijd, die de hartstogten duet bedaren, heeft federt deft
opmerker doen inzien, dat dit oordeel, ten opzigte van fontmigen hunner althans, to eenzijdig is geweest ; en, terw 1
hij waarfchuwt voor het vervallen in een tegenovergefteld
jammerlijk uiterfle, de bewondering natnelijk van den Over .'
heerfcher, zijn flelfel en zijne handlangers, - eene bewondering, welke zekere partij ons zoo gaarne zon inboeze
men, - eischt echter de billijkheid, ook van die, vroeger
welligt al to ftreng beoordeelde mannen, welke, ten opzigte
hunner flaackundige verrigtingen, de werktuigen in de hand
des Keizers waren, zoodanige trekken mede to deelen, welke
der menschheid tot eer verflrekken .
Een zoodanige trek , uit het !even van j 0 A C H I M M URAT, voormalig Koning van Nkpels, wordt ons door een
Fransch reiziger medegedeeld, die denzelven, In een gezelfchap to Florence, uit den mond der nu bedaagde Gravln
L I P O N A , de Weduwe van genoemden Vorst , opteekende .
Toen Itali€ nog aan Frankrijk onderworpen was, (dus
verhaalde zij hoofdzakelijk) brak bij een onzer regementen,
hetwelk to Lirorno in garnizoen lag, een opfland uit, die
zeer bedenkelijk en veel meer dan eene gewone muiterij onder de foldaten was . De Keizer werd buitengemeen vertoornd, toen hij hiervan berigt ontving, verlangde een affehrikkend voorbeeld to ftellen, en belastte MURAT met
het firaffen van dit wederfpannige regement . Zfjne bevelen

4

SCHOONE TREK

warren flellig en vetfchrikkelijk : hid wilde geen krijgsgerigt I
maar eene onverwijlde executie.
J 0 A C H I M kwam to Livorno , liet bet regement op de
paradeplaats bijeentrekken, en kondigde den foldaten aan,
dot de Keizer hem had opgedragen to flraffen, en dat hij
ilraffen zoude. Zijne krachtvolle woorden, zijne firenge en
dreigende blikken, en boven alles de invloed van zijnen
naam, hadden de hoofden der rebellen reeds tot onderwerping gebragt ; de foldaten ftortten op hunne knieen, en fmeekten om genade . J 0 A C H I M werd geroerd ; maar hij had bevelen, en onderdrukte zijne ontroering ; hij behield zijn toornig uiterlijk, en met eene vreefelijke item beval hij, bet re .
gement to decimeren .
Gelijk men zich ligt kan voorfellen, was de verflagenheid
groot ; bet regement, in de kaferne opgefloten gehouden,
zond verfcheidene deputation aan M U R A T , om genade of to
fmeeken . Officieren en foldaten zwoeren hem , zich in den
eerften veldflag onder bet oog des Keizers to zullen dood .
vechten. Lang bleef M U R A T , fchijnbaar althans, ongeroerd ; eindelijk fcheen hij door zoo groote onderworpenheid
getroffen, - maar de overtreding was to groot, en bet ftellen van een voorbeeld to noodzakelijk ; bij verlangde alzoo,
dot drie der fchuldigften nit de muiters zouden worden uit_
gekozen, om bet vergrijp van bet regement met bun leven
to boeten . De drie flagtoffers waren weldra gevonden ; men
ftelde hen in arrest, en kondigde bun, tegen den volgenden
dag, hunne ftrafvoltrekking aan, terwijl bet regement in de,
kaferne geconfigneerd bleef .
Te middernacht liet j O A C H I M de drie foldaten , door
eenen cipier, op wiens ftilzwijgendheid hij ftaat kon maken,
voor zich brengen.
,, Gij zult morgen doodgefchoten worden," dus fprak hij
bun toe, en de foldaten ftortten tranen ; ,, bereidt u tot deft
dood en valt als dapperen, om uw misdrijf to boeten . Ik
neem op mij , aan uwe vaders en moeders uw laatst vaarwel
en de betuiging van uw berouw over to brengen . Uwe fantilien verdienden betere kinderen , dan gij zijt . Zegt mij ,
hebt gij wel aan uwe moeders gedacht?" (Op dit woord
fnikten de foldaten .) ,, Die ongelukkige vrouwen zouden
er trotsch- op geweest zijn , indien gij in den ftrijd tegen de
Oostenri/kers gevallen waart . Maar nu , rampzaligen 1 gaat ;
ik zal u eenen Priester zenden , opdat gij de vercroostingen
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der Godsdienst moogt ontvangen . Denkt au God en aan
Frankrsjk ; van nu aan behoort gij niet meet tot deze
wereld !"
De foldaten wierpen zich aan ,1 0 A C H I M'S voeten, niet
meer om genade of to fmeeken, maar om vergeving, v66r
dat zij den dood ondergingen . Toen zij zich verwijderden,
riep hij hen echter terug, en fprak : „ Hoort, wanneer ik
u bet leven fchenke, zuit gij dan regtfchapen mannen
worden ?"
„ Neen, wij willen flerven," antwoordde een der foldaten ; ,, wij hebben den dood verdiend, en ons gefchiedt regt,
wanneer wij dien ondergaan ."
» En wanneer ik u nu niet wil laten doodfchieten ?" riep
j 0 A C H 1 M met eene ontroerde item uif : „ Waarom zoudt
gij fterven, wanneer ik begeer, dat gij leeft? Ik heb nook
bloed vergoten clan op bet flagveld ; ik heb nook vuur! gekommandeerd dan tegen den vijand ; ik wil bet niec kommandeten tegen u, die mijne broeders, die, offchoon hoogst ftrafbaar, Franfchen zijt ;" - en, dit zeggednde, kon de dappere
krijgsman zelf zijne tranen niet wederhouden . ,, Hoort mij
nab!" zeide hij met eene zachte item : „ Gijlieden zijt zeer
ftrafbaar ; maar bet verblijdt mij, zooveel fl :erkte van geest
in u op to merken : ik fchenk u bet leven ; maar voor bet
oog der wereld, en vooral voor uw regement, moet gij
dood zijn . Morgen, v66r bet aanbreken van den dag, words
gij op de wallen voor de Pifafche poort gebragt ; een pelo .
tonsvuur wordt op eenen affland van twintig fchreden op u
gerigt ; - gij yak voor dood neder ; - om dien tijd zal de
laatfle afdeeling van uw regement, dat van garnizoen vet .
wisfelt, Tangs den grooten weg voorbijtrekken, ten einde
eene afleiding to maken ; - de donkerheid zal ons beguntligen ; - een man, van wiens ftilzwijgendheid ik mij
verzekeren zal, moet u dan op eene kar leggen en u
naur bet kerkhof rijden ; - daar zult gij matrozenkleederen vinden, en aan elk uwer worden 1000 franken uitbe .
taaid ; - gedurende twee of drie dagen bliJft gij verborgen
in eene herberg , die men u zal aanwijzen ; - daarna voert
een dmerikaansch fchip u naar Nieuw-Orleans over, waar
gij als brave lieden leven zult, verflaat gij? - zoodra de
wind gunflig is, zal men u aan boord brengen . Weest om .
zigcig , en doet alles , wat ik u voorfcbrijf. Gant 11k zal
voor uwe familien zorgen ."
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Alles viel ukt, gelijk de Vorst bat berakknd had . Het re.
'emenx_ ontving een ftreng voorbeeld, wonder dat er bleed
vergoten werd ; en de Keizer , op eene gelukkige wijze bedrogen, betuigde naderhand zijne tevredenbeid, dat JO A cs IM
bet leven-van niet meer clan drie menfchen aan de ei[chen der
krijgsttueht had opgeofferd . Hij heeft noon lets van deze
edeimoedig bedachte list vernomen, en zij werd zelfs nook
aan iemand medegedeeld , v66r dat die mededeeling niemand
meer benadeelen kon .
Aan bet uiteinde eens digs bij Nieuw-Orleans gelegen wouds
klopte, in den herfst des jaars 1831, een jager nan de
poort vaa een bev.allig landhuis , ten eiade eene fchuilpigats
-tegen den woedenden ftorm to zoeken . De gascyrije poort
opende zich, en de vreemdeling werd door eene bejaarde
vrouw in ewe eenvoudig gemeubelde zaal geleid, welke fcbler
geheel met Parijfche lithographien, de voornaamfle Franfehe
wapenfeiten voorftellende, behangen was. ,, Het fchijnt,"
dus fprak hij , ,, dat mijn goed geluk mij bij landslieden gebragt heeft ." -- „ Gij zijt dus Franschman, Mijnheer?"
hernam de oude Dame . ,, Dat ben ik, Mevrouw, en wel
een echte Franschman ; ik vind zelfs betrekkingen bier in
deze zaa1 . ' - „ ?4ijn zoon is in den ruin ; ik ga hem roepen ; hij zal blijde zijn u to zien ." - „ Uw zoon, Me,
vrouww, is dus ook Franschman ?" - „ Ja , Mijnheer ,"
hervatte zij , eenigzin.s aarzelende ; „ hij woont bier finds
yerfcheidene jaren, en bet rouwt hem niet. Dit landhuis
behoort hem toe . Wij genieten bier liefde en achting -en zijn
geiukkig." - In dic oogenblik Grad de huisheer binnen .
,, Deze Heer doet ons de eer aan ," dus vervolgde zij , zich
tot Karen zoon wendende, ,, eenige oogenblikken bij ons uit
to rusten, om den fborm ce laten 1 ,edaren ; hij is een der
onzen - hij is Franschman ." - De huisheer greette op
militaire wijze, enj flamelde eenige eomplimeares ; want
bet fcheen, daft de gelaatstrekken des vreemden eeii' buitengewonea indruk op hem maakten en hem ontroerden . F,4ndelijk, zich eenigzias herfteld hebbende, fprak hij : „ Zoo
gij mijn vraag niet onbefcheiden keurt, Mijnheer, wenschte
1k uwen>:naam to weten ; uwe trekken.. . . . . . „ Dat is juiat
de 6enige vraag, welke ik niet kan beantwoorden. Ik kon
u gemakkelijk misledden, door u eenen aangenomen' imam
to noemen ; maar ik geef jegens u aan bet fiilzwijgen de
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l:emand, die mijnea naam vn,-rr ., verflaar zich op

bet liegen niet ."
en zweeg .)

(De eigenaar van bet landhuis glimlaehte

,, Hebt ook gij , Mijuheeer," dus aervolgde de
vreemdeling , na eene kleine tusfchenpoos , „ veelligt redetl ,
om den uwen to verzwijgen ? Anders
a , Mijnbeer ; de naam , lien ik hier to lande druag, is niet de nlijne ;
en waartoe zonde ik u then openbaren? 1k ben bier odder
den naam van C L A U D E G E R A R D bekend ." -„ Even .
wel ," viel nu de oude vrouw daartusfchen in, „ Miittheer
behoeft niet to denken, dat mijn zoon reden heeft, zich zijns
vaders naam to fo4iamen ; bij heeft zijne gronden , die

„ Zoo gaat bet ook mij ," hernam dd jager ; „ ik noem mij.
nen naum alleen dengenen, die verdienen hem to hooren ;
maar van dic oogenblik of acht ik u zulks waardig : lk ten

1k ben de zoon des Konings van
Als van den blikfem getroffen , vielen C L A U D E
GERARD en zijne moeder den gast1ieer weenend to vbet .
De Prins, thans Burger der Vereenigde Staten, ftond ver
baasd, en kon niet fpreken . Toen CLAUDE zich eenigzim
ACHILLES M U R A T ;

Netpels ." -

heriteld had, wees hij naar den wand en op de afbeelding
des Konings van Napels, en fprak tot den zoon : „ Aan.
fchouw bet beeld uws roemruchtigen vaders ! 1k moest
fterven, en hij redde mijn leven ." -- „ Op bet veld van

eer?" vroeg M U R A T . - „ Neen ! op bet veld der fchande.
lk had mij vergrepen ; mijne herfens waren verbijsterd $ lk
had den dood vdrdiend . Men voerde mij , met twee mi3ner
kameraden, even fchuldig als ik, voor de poort van Li.
vorno ; men gaf vuur op ons ; wij vielen . . . . M U R A T
was bet, die alles zoo befchikt had ; op zijne kcsten geraakten wij naar 4merika. Mijne beide kameraden zijn vd6r
een pear jaren to New-Turk overleden ; ik leef nog t en heb
mijn leven uwen vader to danken . 1k beb gearbeid, en ben

daerdoor in goeden doen geraakt . Mijne arms; moeder, die
bet narigt van mijnen dood had overleefd , en mij zoo fmartelijk had befebreid , flierf bijkans van vreugd , toen zij , na

verloop van ettelijke jaren, eenen brief van Karen zoon ont .
ving , die hear naar efmerika riep ." -- „ Daaraan berken ik
mijnen edelmoedigen vader !" zeide ACHILLES M U R A T,
met tranen in de oogen . - „ Er waren nog een aanral an.
deren , wie hij genade verleende ," hernam G E R A R Di --

„ Hemzelven fchonk men geen genade !" fprak de zoon .
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In bet boek Deuteronomium (XXXII: 11, 12) vinden wij
eene zeer fraaije en levendige toefpeling op den Arend en
diens wijze, om de jongen tot bet ondernemen van hunne
eerfte vlugt op to wekken, in bet fchoone gezang van m oz E s , waarin j E H O V A'S zorge voor zijn yolk , en zijn onderwijs in bet fireven en bereiken van hemelfche voorwerpen, vergeleken worden bij die van den Arend omtrent zijne
jongen . Dus luidt die plaats : Gelft een !rend zfjn nest
opwekt, over zijne jongen zweeft, z jne vleugelen uitbreidt,
neemt ze en draagt ze op zijne vlerken : zoo leidde hem de
Heere alleen ; en daar was geen vreemd God met hem . De
Hebreeuwfche Wetgever fpreekt hier van der jongen verlaten
van hun nest . Sir H. D A V Y was eenmaal getuige hiervan ,
en befchrijft bet aldus : „ Ik aanfchouwde eens een zeer belangrijk lets , boven eene der fleile rotfen van Ben Nevis ,
terwijl ik jaagde op bruin wild . Twee Arenden leerden bun.
ne beide jongen vliegen . Zij begonnen met zich to verheffen
van den top eens bergs in bet aanfchijn der zon . 't Was
omftreeks den middag, en de lucht, voor dit klimaat, zeer
hetder . Eerst omfchreven zij kleine kringen, waarin de jongen hen navolgden . Zij toefden op hunne vleugels, tot dat
deze hunne eerfte vlugt volbragt hadden , en maakten vervolgens een' tweeden en grooteren cirkel , altijd naar de zon gekeerd, en den vlugtkring verbreedende, zoodat dezelve eene
trapswijs zich uitbreidende fpiraal vormde . Het kroost volgde hen langzaam, blijkbaar beter vliegende naar gelange bet
fteeg ; en aldus ging dit verheven onderrigt voort, Reeds rijzende, tot dat zij flechts ftippen in bet zwerk vertoonden,
en eerst de jongen en vervolgens de ouden voor ons ftarend
oog geheel verdwenen ."
Welk eene les voor Christenouders ligt hierin opgefloten t
Hoe moet bet hen aanfporen, om hun kroost vroegcijdig naar
boven , naar de Zon der Geregtigheid to leeren opzien , en
deszelfs gedachten meer en meer to verheffen op de vleugelen
van Geloof en Liefde ; en henzelven, om bet altijd voor to
gaan en to bemoedigen door eigen voorbeeld!
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De bloemen van bet veld ,
Wie heeft die ooit geteld?
De Barren van 't heelal,
Wie die ooit tellen zal ?
De Schepper, die regeert,
Die eeuw op eeuwen keert,
Haar wet bij wetten ftelt,
Telt bloemen van bet veld .
Den Vorst van 't ftarrenrijk,
Waar zonnen ftaan to prijk,
Is elke ftar bekend,
Waarheen zij zich ook wend`.
o Schepper der Natuur !
'k Aanbid U ieder uur ;
U, die 't heelal vervult,
Die alles tellen zult
Wees Gij din ook mijn God!
Dan heb ik 't besae lot,
In uwe guest mijn' lust,
En in mijn' boezem rust .
Oosterhout .

1 . P . L.

TRBACK-ROOCKEN .

VVaer men komt en waer men gaet ,
Waer men fit en waer men Rut ,
Siet men, hoe der mannen mont
Roockt en fmoockc ten alien ftonc,
Siet men blauwe kringhen damp
By den dagh en bij de lamp ,
By bet werck en by de fles
Maer Me denckc er om de les,
Die er feker en gewis
In die faeck to vinden is?
D
MaNGELW . 1836. NO . 1 .
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Vrienden 1 hoort die nutte leer
En vergeet fe nimmermeer ;
Dan, hoe oock onnut in fchijn,
Sal u 't roocken leerfaem zijn .
Siet den jonghen die begint
Tot taback to zijn gefint,
Siet hoe bet hem tegenfpaet,
Siet hoe of by metterdaet
Qualijck van het roocken wort,
Maer er toch niet over mort,
En niet light er toe befluyt
Met de pijp to fcheyden uyt,
Maer gelijck een deftigh man
Volhout tot by roocken kan .
Let er op, o fwacke mensch!
Die, its alles nae uw wensch
Niet maer daetlijck vlotten wit,
Sit terftont bedruckt en ftil ;
Die laet facken alien moet
Als niet alles gaet foo goet,
Als niet yeder foo fch hout
Als gy bet. foo geerne wont .
Let er op en leer er van,
Dat bet Wet en past een man
Om den eerften tegenfpoet
Te verliefen lust en moet.
Leer van 't jonghsken dat volhart
Vol to houden in de fmart,
Op to roeyen tegen ftroom,
Voort to feylen kloeck en vroom,
't Qogh to righten op bet wit,
Tot gy wat ge wenscht befit.
Maer wanneer gy roocken fiet,
Vrienden ! foo vergeet het niet,
Dat gelijck de blauwe roock
Is uw eyghen leven oock .
Even its de damp verfchijnt
En dan fnellijck weer verdwijnt,
En geen fpoor meer achterlaet
En als in fich felt'' vergaet,
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En al fijgent nae omhoogh
Sich ontcreckc aen 't flarent oogh,
Even ala die walm en fmoock,
Vrienden 1 is ons leven oock .
Och 1 hoe fpoedigh gaet her been
Onder lagchen en geween,
Onder fmert en onder vreughc,
Onder lief en ongeneught .
Siet men op 't verleen terugh ,
War verdween her wondervlugh I
En hoe dickwijls wil men 't weer,
Maer bet keert, eylaes! niet meer,
Even weynigh als de kringh
Van den roock die eens vergingh .
En gelijck her brantbaer kruyt,
Dat de pup in fich befuyt,
Gantsch niet blijfc foo als her was,
Maer verteert tot fof en asch,
(Vrienden 1 hoort opmerckfaem aen)
Sal her u oock eenmael gaen .
Hoe oock kracbtigh en gefont,
Eenmael wis genaeckt de font,
Dat de door u roepen fal
Uyt dit ondermaenfche dal ;
Dat uw lijf, nu fterck en fchoon,
Wort den wormen tot een woon ;
Dat gy wederkeert tot de aert,
Waer gy uyt genomen waert ;
Even als Tabagoos plant
In de pijp tot flof verbrant .
Denckt dan als gy fiet den roock :
Soo vergaet mijn leven oock .
Denckt dan als gy fiet den asch
Soo verceert mijn leven ras ;
Soo wort eenmael oock mijn lijf
Stof en asch in 't lest verblijf.
Dan, hoe oock onnut in fchijn,
Sal u 't roocken leerfaem zijn .
Mr. 1835.
D2

R . P . T.
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Eene ware Anecdote.

In zek're zamenkomst der Ridders van de Plak
(Die, zoo men weet , in vele zaken
Hun item to vaak beflisfend maken)
Werd, bij 't verfchijnen van een' nieuwen Almanak,
Dien de eene prees en de and're fcherp bleef taken,
Ook over 't draaijen van den aardbol fel getwist .
't Gefchil werd heftig, en , juist daardoor, niets beflist .
Ben fchrand're bol, die zich door niets lies buigen,
En door geen reden, hoe gegrond, was to overtuigen,
Hield op 't hardnekkigite den ftrijd met alien vol .
„ Ik zeg u ," riep hij, „ja 'k blijf ftijf en fterk beweren :
„ 't Is fchande voor ons vak, zoo lets der jeugd to leeren !
• U alien is I t verfland op hot,
• De zon draait, dit is buigen kijf,
• En de aarde is ilechts een platte fcbijf.
„ Wilt gij hiervan 't bewijs, gij hoeft niet ver to loopen ;
„ Sla 't boek van Jofua maar open ;
„ Daar vindt gij , (zwijg, wie niet gelooven wit !)
• De Rigter wenkt, de zon itaat itil ." -Ben Predikant, die 't lang had aangehoord
En wien 't getwist verveelde, nam nu 't woord
En fprak : „ Gij hebt gelijk, men vindt dit dear gefchreven ;
„ Doch wear vindt gij vermeld, (wit 't vrij to kennen geven)
„ Dat , na volbragte dienst , geftuit op bare baan ,
• Held Jofua der zon beval weer voort to gaan ?
„ Dat de aard' dus draait, blijf ik op d'eigen grand beweren,
• En gij kunt nu voortaan der jeugd dit veilig leeren ."
11 . C. DR'ESSELUUYS .

BE11E AAN PIET P.IEUWE JAAR .

W eer, fmeeken wij , o Jaar ! kan 't wezen,

Wie't licht meer din den Kerktwist vreezen,
Met Loodsvernielers, Muntbefnijders
En orde- en rust- en heilbenijders!
Schenk iiefde in Kerk en Staat en wonfng,
Den Vrede , en zegen onzen Koning 1
V.

MENGELWERK .
DE KARDINAAL INFANT FERDINAND VAN SPANJE,
GOUVERNEUR-GENERAAL DER SPAAN$CHE
NEDERLANDEN .

Door
N. G.

W anneer

VAN

KAMPEN .

(*)

bet iemand voegt, wereldburgffer to zijn in
den waren en goeden zin van bet woord, zoo is het de
Gefchiedfchrijver . De nioeijalijkheid dezer taak evenaart
hare noodzakelijkheid en hare verdienil :e . Het is geene
beuzeling, de indrukken van opvoeding, van godsdienf}ige denkwijze, van omgang met zijne landgenooten, van
vooroordeelen zelfs en van de natuurlijkfte vooringenomenheid tc bef}rijden, om daar flechts waarheid to zien,
al ware het dap ook eene voor ons Vaderland nadeelige
waarheid , waar deszelfs belangen in het voorledene met
die van andere volken in twecitrijd kwainen ; het is misfchien nog moeijelijkcr , die waarheid alsdan openlijk to
durven verkondigen . Niet minder, ja misfchien nog
bezwaarlijker is bet, aan bet karak ter der vijanden van
ons Vaderland opregtelijk hulde to bieden . - Het is
geenszins to verwonderen , maar wel to verontfchuldigen,
dat de Romeinen den groOten H A N N I B A L, hunnen
zoo gevaarlijken vijand , met cene reeks van ondeugden
hebben beticht, waarvan ongetwijfelci zijn hart vrij was ;
of, om ecn voorbeeld uit onze Gefchiedenis to ontleenen,
dat onze Schrijvcrs aan P A R MYr A zoo weinig regt gedaan hebben . Des to lofwaardiger was dan de poging
van den to vroeg overledenen V A N C A P P E L L E, om
de verdienflen dozes vourtreffdijken Veldheers en Staatsmans opzettelijk in bet licht to f'cellen , in eon , helaas !
onvoltooid gebleven tafereel . I-let lust mij thans, Mijne
Heeren ! uwe aaudacht to bepalen op ecn auder, maar
(') Voorgelezen in een' leccerkundigen kring .
E
MENCEL`V . 183G NJ . 2 .
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veel minder bekend beflrijder van ons Vaderland ; eenen
man , die deszelfs zegevaart , terwijl hetzelve reeds bet
toppunt z1jner magt bad bereikt , wist to fluiten , en ge.
lijktijdig den krachtigen, fchier onweerftaanbaren R I c x ELIEU, toen hij alle de magt van bet door geweld vereenigde Frankr jk tegen de zuidelijke Nederlanden aanvoerde, in de teugels to grijpen en zijne zegekar to does
wenden . Ik wilde u fpreken over F E R D I N A N D, Infant van Spanje en Gouverneur-Generaal van Belgie van
1635 tot 1641 .
Het komt mij voor , dat dit onderwerp niet vreemd
kan geacht worden aan vrienden der Vaderlandfche Gefchiedenis . Immers , wanneer in eenen kamp de overwinning verheerlijkt of de nederlaag vergoelijkt wordt
door de hoogere waarde des tegenflanders, zoo moeten de
tegenfpoeden, die ons Vaderland in bet bedoelde tijdvak
heeft ondergaan, ons minder bevreemden en grieven, wanneer zulks bet gevolg was van de verdediging eens waardigen vijands. Misfchien kan deze befchouwing bier en
daar eenig licht verfpreiden over een tijdvak van den
Spaanfchen oorlog, hetwelk veel minder dan vroegere gedeelten, naar oorzaken, afloop en gevolgen, is behandeld
geworden . Vergunt mij , eer ik tot de befchouwing van
den Held zelv' overga, u eene fchets van Europa's gefleldheid , toen hij bet groote tooneel betrad , voor oogen
to flellen .
Zoo bet bekende gezegde van H O R A T I U s : ,, De Eeuw
„ der Vaderen , ver beneden die van bet voorgeflacht,
„ bragt ons , nog ellendiger kroost , voort , om een nog
„ onwaardiger nageflacht achter to laten ," immer zijne
vervulling erlangde, bet was bij de nakomelingen van
Keizer K A R E L D E N V . Het was of de ftraf des Hemels , ten zoen voor de ftroomen bloeds der martelaren ,
door die Vorflen geplengd, dat onwaardige kroost, zoo
ligchamelijk als verftandelijk en zedelijk, needs dieper en
dieper deed zinken . Wat was reeds de achterdochtige,
befchroomde, altijd aan zijn kabinet geboeide, bijgeloovige, verraderlijke F I L I P S D E II, bij den moedigen, werkzamen, even als de zon zijn geheele gebied bereizenden K A-
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V? Vat was FILIPS DE III weder,
die flaaf der grillen van zijnen ftaatsdienaar en van den
Groot - Inquifiteur, die niet 66ne koninklijke eigenfchap
bezat, bij FILIPS DEN II? En dan FILIPS DE
IV, die niet wist, wat regeren was, die met gevoellooze
onverfchilligheid bet Rijk aan den Grootvizier o L I V AR E s overliet , en , terwijl hij zijue vermaken najaagde
of in bet Escuriaal misfen hoorde, Portugal, Catalonia, Rousfillon en bijna Napels verloor, Nederlands onafhankelijkheid en de fluiting der Schelde erkennen moest!
Maar nog dieper (hetgeen toch onmogelijk fcheen) zonk
de Zoon van F I L I P S DEN IV, de jammerlijke K AR a I. D R II , die in een veertigjarig leven nimmer mondig werd ; die, zwak naar ligchaam en ziel, gedoogen
moest, dat vreemde Mogendheden hem , in den vollen
mannelijken leeftijd , tot voortplanting van zijn geflacht
onbekwaam verklaarden, en bij voorraad zijn Rijk verdeelden ! In deze fleeds toenemende kwijning van anderhalve Eeuw vertoont zich in dit geheele verbasterde geflacht niet meer dan een Man, in den vollen zin des
woords , en toch cen Man, die, eigenlijk voor de Kerk
beflemd, tot geen bedrijvig leven in de ftaatkundige
wereld beftelnd fcheen . Het was F E R D I N A N D, Zoon
van F I L I P S D E N III, reeds tot de waardigheid van
Kardinaal en Aartsbisfchop van Toledo verheven , die in
rust de onmetelijke inkomften, aan dezelve verknocht, had
kunnen blijven genieten , maar wiens aanleg tot den krijg
hem bet bevel over de legers deed toevertrouwen, betwelk federt K A R E L D E Pf V geen Oostenr!~ksch Vorst
van beide takken, zoo van Spanje als Duitschland, v66r
den nog levenden Aartshertog K A R E L , buiten hem ,
immer heeft durven op zich nemen .
De omilandigheden waren inderdaad dreigend, ja fchijnbaar wanhopig, voor Spanje. Met de vernieuwing der
vijandelijkheden tegen Nederland, na den afloop van bet
twaalfjarig Beftand , had Spanje , vermetel genoeg ! ook
deel aan den dertigjarigen oorlog in Duitschland genomen : het kon dit op dat oogenblik doen, omdat het
E 2
RE L DEN
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eenen S P I N 0 L A had ; maar met de terugroeping van
then grooten Veldheer waren de zaken des lands ongeloofelijk verachterd. F R E D E R I K H E N D R I K had Grol,
Wezel, 's Hertogenbosch met de geheele Meijerij, Venlo,
Roermand, Maastricht, Rhifnberk en den geheelen loop
der Bovenmaas ingenomen, en eene met geweldige infpanning tot ftand gebragte onderneming tegen Zeeland, met
verlies voor den vijand van 50 fchepen en 5000 man Spaanfclie troepen , verijdeld . Het was zoo verre gekomen , dat
F I L I P S D E IV de Staten zijner Nederlanden vergunnen
moest, den overwinnaar bij Maastricht om den vrede
to fmeeken ; doch vruchteloos : met berispelijke volhar .
ding in bet oorlogsftelfel, liet de meerderheid onzer Staten
eene gelegenheid ontfnappen , om den oorlog met voordeel en luister to eindigen ; want men dacht, dat Spanje,
buiten adem geftreden , door inwendig verraad en partijfchap in Belgie nog meer verzwakt , weldra zou moeten
bezwijken . Deze hoop deed den vredehandel geheel afbreken, en it) 1634 een aanvallend en verdedigend verbond
met R I C H E L I E U iluiten, waarop in bet volgende jaar
dat onftaatkundige verdrag van verdeeling volgde, hetwelk
aan FrankriJk alle de flerke plaatfen van Belgie tot de
grenzen van Staatsvlaanderen , aan Holland de opene
fteden en bet platte land van Braband toewees .
Maar , behalve Frankrijk en Nederland, had bet Huis
van Oostenrijk een' geducl:ten vijand in Duitschland.
Met de fnelheid eens adelaars had G u s T A A F A D o L F
van Zweden in den jaar zijne banieren van de Oostzee
tot de grenzen van Oostenr~k uitgebreid . Te Lutzen
was hij in de armen der overwinning geftorven, en de
voorfpoed der Zweedfche wapenen duurde, onder bet ftaatkundig beleid van o x E N S T I E R N en door bet zwaard
van BERN A R D van Sakfen - W eimar , onverpoosd
voort . Ook bier gaf R I c H E L I E u de hand aan Zweden , gelijk in Nederland aan onzen Staat , en F E R D IN A N D van Oostenr~k had zichzelv', in W A L L S NS T E 1 N , van den besten Veldheer beroofd, Alles fcheen
to voorfpellen , dat eerlang de beide Huizen van Oosten-
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r#ik , ran magt en aanzien ontbloot , tot de laagte zouden afdalen, waartoe reeds H E N D R I K D E IV ze wilde
vernederen . Regensburg , die gewigtige flad aan den Donau , is reeds ingenomen , en daarmede Oostenr !ft op
nieuw bedreigd .
Het was onder deze omfiandigheden , dat de Kardinaal
Infant, cen jongman van 24 jaren, geheel ongeoefend in
den oorlog , the met zijnen [land fcheen to flrijden , in
Duitschland terichecn . Na den dood der in Belgie zoo
beminde 1 S A n E 1, L A, zijne bloedverwante, had de Koning hem tot Landvuogd zijncr nu herkregene Nederlanden benocmd . Doch liij wilde aldaar niet onverzeld komen . Naar Ilahe overgcfioken, brengt hij aldaar een heir
van ten minfle 12000 man , meestal oude foldaten , bijeen , en trekt er mede over de
1pen .
Het doet mij Teed , niet de minfie berigtcn omtrent
de jeugd, de opleiding en do vroegcre lotgevallen van
F E R D I N A N D to hebben kunnen bekomen .
Dat hij ,
als Kardinaal, een leger aanvoerde, ilrekt hem nict tot berisping, wanneer wij bedenken, dat dit, zoo 't fchijnt, met
de zeden van dien tijd overeenkwam , en ook in Frankrijk bet geval was, alwaar do Kardinaals RICHELIEU
en L A v A L E T r E aan bet hoofd van krijgsheiren fionden, en alwaar , kort daarna , de Kardinaal D F, R E T Z ,
geheel in de ilaatkundc verdiept, als volksleider to voorfchijn trad . Het fchijnt geese vermetele gisfing, dat
r E R D I N A N n, tegen z juen zin, door ecne familiefchikking , waarin hij gcenc item had , van kindsbeen of tot .
den geestelijken handd word bcflemd . En bet was immers
ook voor do bclangen der bedreigde kerk , dat thans bet
zwaard word getrokken ! lndien ooit eenige oorlog eenen
Spanjaard licilig moest voorkomen, zoo was bet deze,
waar hij voor zijnc, naar hij meende, bedreigde kerk, en
voer her gebied des Keizers zoo wel , als des kathoitken Konings flreed . Dergelijke gronden waren althans
geldig voor den Kleinzoon van r I L I P S DEN II , en
volgcns zijnc opvoeding en begrippen handelde hij , bij
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de beftrijding der Zweden, Duitfche Protestanten en
Nerlerlanders, volkomen pligtmatig.
Zijne komst gaf dadelijk eene andere wending aan bet
oorlogsgeluk . De Keizerlijken, hierdoor bemoedigd, belegerden de Rijksftad Nordlingen in Zwaben, welke
S A K S E N-W E I M A R trachtte to ontzetten. F E R D IN A N D haastte zich, zijnen naamgenoot en bloedverwant,
den Zoon des Keizers, ter hulpe to fnellen ; en bet was
onder de muren dier ftad , dat de beflisfende flag werd
geleverd, waar zelfs B E R N A R D van Sakfen - Weimar, de eigenlijke overwinnaar bij Lutzen, moest zwichten . F E R D I N A N D gaf in dezen flag blijken van perfoonlijken moed : vijf Onderbevelhebbers vielen aan zijne
zijne. Maar de overwinning was ook volkomen . H o R N ,
Schoonzoon van 0 X E N S T I E R N, werd gevangen . De
overwonnelingen verloren alle hunne bagaadje, 12000 dooden, 6000 gevangenen , 60 ftukken gefchut ; alles , wat
vlugten kon , ylood uit Zwaben naar bet toen nog Duitfche en Protestantfche Straatsburg ; Zweden fcheen alle
vertrouwen op zijn geluk verloren to hebben, en, had de
Keizer eenige toegevendheid getoond , zoo ware de zaak
van bet Protestantismus op lien dag verloren gegaan . -Kort daarop volgde de afval van Sakfen , een der magtigite Protestantfche Staten, van bet verbond, die in
een' afzonderlijken vrede zich zelfs bij den Keizer voegde, en door een aantal kleinere Staten gevolgd werd .
Dus was de Keizerskroon weder op bet hoofd van
F E R D I N A N D D E N II bevestigd . Doch de Spanjaard,
zijn naamgenoot , vertoefde niet langer in Duitschland.
In bet voorbijgaan , als 't ware , had hij de zaken van
zijn Huis aldaar herfteld . Befchouwen wij hem thans in
zijne eigenlijke taak, als Landvoogd van Belgie.
Den 8 Februarij 1635 was bet bovengenoemde verdrag van
erdeeling geteekend ; en dus was de klagt in de kort daarna
gevolgde oorlogsverklaring van Frankrijk,wegens bet opligten van den Keurvorst van Trier, niet meer dan een voorwendfel , vermits die gebeurtenis ma then tijd plaats had .
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als 't ware tusfchen twee vuren geplaatst, uit het Noor-

den en Zuiden bedreigd, had ook uit bet Oosten voor

Maastricht

to vreezen . En van hier zou de hoofdflag

hem treffen . Het

Franfche

leger , under o R A N J E'S

Neef, den Kleinzoon van c o L I G N Y, en cenen Schoonbroeder van R I C H F L I E u, baande zich een' weg door

Ivein ; hij kwam r R ED E R I K H E N D R I K onder de wallen dier vesting als

de fchitterende overwinning bij

Opperbevelhebber hulde bieden ; en nu trok deze, de beroemde Stedebedwinger , aan bet hoofd van 40,000 wel-

geoefende krijgslieden ,

Belgie

in .

Men volgde nu - hetzij R I C H E L 11; u, hetzij de

Prins dit plan had ontworpen - eene geheel van de ge-

woonte dier tijden afwijlzende krijgskunst . Geene grens-

vesting werd belegerd ; maar men trok

Braband joist

van

bet zwakfte , van bet kwetsbaarfte punt binnen . Ver-

lokt door de gedachte van algemeene ontevredenheid in
de

een

Spaan/che Nederlanden , en
Fransch-Hollandsch leger

door bet denkbeeld, dat
zich flechts zou hebben

to vertoonen, om de bevolking tot opftand to brengen,

Brusfel
Nederland

rukte men onmiddellijk op

aan , 't welk volgens

bet deelingsverdrag aan

moest komen ; en men

twijfelde niet, of de val der Hoofdftad zou then van bet

Uir Spanje kon geene
Nederlandfche vloten mees-

overige weldra naar zich flepen .

hulp ter zee komen, waarvan de

ter waren, en de 12000 man voetvolk en 3000 ruiters, die

r F R D I N A N D had medegebragt, en die inderdaad bij-

kans de eenigc troepen waren, op welke men rekenen

kon , fchenen in een land vol misnoegden niet beftand

tegen eene bijkans driedubbele overmagt, onder een' der
grootfte Veldheeren zijner Eeuw .

Het was toen, dat r E R D I N A N D, als Veldheer, zich

in alle zijne grootheid vertoonde . Flet vijandelijke leger
tegen to trekken, en eenen flag to wagen, was bet ge-

vaarlijkite , 't welk men zou hebben kunnen doen ; en de

Spaanfche

Veldheer volgde liever

A L V A'S

voorbeeld

in een gelijkfoortig geval, na den overtogt van o R A N J E
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over de Maas. Hij verzamelde alle zijne krachten, ook
door de terugroeping van den Graaf D B F 0 N T A I N E S,
die Fort Philippine belegerde, en plaatfte zich langs bet
riviertje de Geete. Zijne magt bedroeg flechts de heeft
van die der Bondgenooten ; maar hij wachtte een Oostenrt ksch leger onder P I 0 0 0 L 0 M I N I . Van de Geete
deinsde hij of naar de Dyle ; doch de Bondgenooten ,
hoogerop then Broom overgetrokken zijnde , noodzaakten
hem, ook van bier of to deinzen~ en de bedreigde Hoofdflad to hulp to komen . Tienen was door de Bondgenooten ingenomen , maar geplunderd en verbrand ; sets , 't
welk hunne verdere ontwerpen, indien zij inderdaad op
medewerking der ingezetenen hadden gerekend , niet dan
benadeelen kon .
Op eene vaderlandlievende poging der Belgen kon de
hardinaal Infant wel niet rekenen . De ondervinding aller
oorlogen, gedurende de zeventiende en achttiende Eeuwen
in dit ftrijdperk der Natien geleverd , heeft genoegzaam
de lijdelijkheid van dat Volk, terwijl men over deszelfs heerfchappij kampt, doen blijken . F E R D I N A N D was to
Brusfel met veel eerbetoon ontvangen ; maar hij vond er
in de ure des gevaars noch harten noch banden . Dan,
terwijl de Bondgenooten hunnen tijd to Bouterfum en Rozebelze verkwistten, woekerde F E R D I N A N D met de
oogenblikken . Merkende , dat de Prins hem van zijne
Hoofdftad zocht of to fnijden , haastte hij zich , die to
bereiken , legerde zich voor Brusfel aan de vaart naar
Tlilvoorden, en wierp 4000 man voetvolk en zeven kornetten ruiters in Leuven , onder den dapperen verdediger van 's Hertogenbosch , G R 0 B B E N D 0 N K . De
Bondgenooten , die, volgens A I T Z E M A, eenen sleep
met zich voerden , die over de honderdduizend man clerk
was, begonnen nu bet belcg om Leaven to flaan, daar
men de ftelling van den Infant voor Brusfel to flerk
vond ; ten minle dit was hex gevoelen der Franfchen .
Maar na verloop van acht dagen hadden bet gebrek aan
levensmiddelen en eene befmettelijke ziekte , in bet Franfche leger uitgebroken , zoodanig toegenomen , dat bet
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onmogelijk was de belegering voort to zetten, vooral na
de komst van OCTAVIUS PICCOLOMINI met
15000 Oostenr kers en Kroaten . Men moest dus , door
aandrijven der Franfchen, fchandelijk van cene zoo weinig verfterkte ftad als Leuven aftrekken , in weerwil alley vertoogcn , verzoeken en aanbiedingen van levensmiddelen door F R E D E R I K H E N D R I K . Men begaf zich,
over 4arfchot en Diest , nair Roermond.
Vertoeven wij een oogenblik bij deze zoo kwalijk gelukte onderneming . Franfche Schrijvers, en daaronder zelfs
de antlers waarheidlievende A U B A R Y D U M A U R I R R,
hebben durven beweren, dat F R E D E R I K H E N D R I K,
om zich op R I c II E LIE U wegens eenen aanflag op
her Prinsdom Oranje to wreken , bet Franfche leger bij
gebrek van levensmiddelen zou hebben doen omkomen .
Doch, behalve dat de Prins nimmer eenigerlei blijk gegeven heeft van eene zoo diepe zede$jke laaghartigheid,
dat hij , ter wrake op Unen Staatsdienaar, duizende onfchuldige krijgsliedcn van eene Natie, die hij beminde
en hoogachtte, zou hebben op de flagtbank geleverd,
of den nog wree-leren hongerdood doen fterven, is een
oogopflag op de gebeurtenis en op bet tooneel derzelve
genoegzaam, om dit verinoeden to wederleggen . Op de
gebeurtenis : of deed de Prins niet, volgens hetgeen hij
zelf of zijn vcrtrouwcling in de bekende Memoires heeft
to boek gefleld , 30,000 pond brood aan de Franfchen
aanbieden en ook ter hand ftellen ; terwijl zij niettemin
in hunne weigering om to blijven volhardden ? Op bet
tooneel der gebeurtenis : of lagen Brusfel en Leuven Diet
in bet gedeelte van Bclgie , 't welk bij bet jongfte verdrag aan de Staten was toegewezen ? Indien de Prins
met her Ncderlandfche leger ware opgeroepen geworden,
om eene voor Frankrijk beftemde ftad to veroveren ,
zou er, hij de zedelijke onwaarfchijnlijkheid, nog eenige
ftaatkundige mogelijkheid voor eene fchanddaad beftaan ,
als die , waarmcde men 0 R A N j E befchuldigt . Maar,
moedwillig zijnc eigene eer als Opperbevclhcbber, de cer
van inneming der vijandelijke hoofdplaats en van eene
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nabfjgelegene belangrijke (lad, en het belang van den Stag,
door de inneming eener rijke Provincie, benevens de
duurgekochte vriendfchap van FrankrQjk, op het fpel to
zetten ter voldoening eener kinderachtige wraakzucht voor
eene onderneming, die tech mislukt was, - dit behoort
wel tot de herfenfchimmen, die ilechts in het brein van
onnadenkenden kunnen opkomen .' Zeggen wij liever, dat
de maatregelen van den Kardinaal Infant zoodanig zullen geweest zijn, dat het voor de weinig vooruitzorgende Franfchen onmogelijk was, zelfs in het rijke Belgie, levensmiddelen to bekomen ; terwijl daarentegen de
Prins , naar den meer voorzigtigen aard onzer Natie ,
de verzorging in dit opzigt niet had verwaarloosd .
Het was den werkzamen F E R D I N A N D niet genoeg,
den aftrekkenden vijand terflond to vervolgen , en Diest
in drie dagen to hernemen ; hij volgde hem ook over de
Maas, en floorde bet ontwerp des Prinfen , om Gelder
to belegeren, door het afzenden van 5000 man naar Stevenswaard onder den Hertog van Lerma , en door het
nemen van het kasteel to Gennep . Zeshonderd man dezer
afdeeling onder den kloekmoedigen E E N H o L T S verraste daarop het flerke Schenkenfchans aan de fcheiding van de Waal en den Rhffn, 't welk voor den fleutel der Nederlanden aan then kant gehouden werd , en
waar men, door de verovering der Maas-gewesten tot
boven Maastricht , volfl:rekt geen gevaar meer dacbt to
vreezen to hebben . De inval in onze Provincien door
een leger Spanjaarden, gelijk in 1629 , hing, zegt V A N
w IJ N, aan een' zijden draad . Nu werd F R E D E R I K
H E N D R I K genoodzaakt, terwijl het Franfche leger ,
tot op een derde of vierde gefmolten, geene dienst meer
kon doers, alle andere ontwerpen to laten varen, en zich,
tot in de helft des volgenden jaars, eerst met de berenning, daarna met de regelmatige belegering van Schenkenfchans, hetwelk door de Spanjaarden in haast verflerkt
werd , bezig to houden . F E R D I N A N D wierp troepen
in Gocb , Kleef en Gennep, ten einde het beleg to ver-
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hinderen , en bemagtigde, nog v66r bet einde des jaars ,
de Itad en bet kasteel van Limburg.
Er dringt zich ons , bij de befchouwing van dezen
voor de Bondgenooten zoo noodlottigen veldtogt , eene
vergelijking op, die wij a nict kunnen voorbijgaan . In
die zelfde gewesten, waar toen bet oorlogstooheel was,
hebben wij bet in onze dagen weder gezien . Diest, Tienew ., Bouterfum, Leuven, Beringen, door welke plaats
de Hollanders aftrokken , zijn ons alien gemeenzame namen . Vanwaar toch , dat, terwijl de grootfte Stedebedwinger van zijnen tijd acht dagen to vergeefs voor Leuyen ligt , zonder die ftad to kunnen innemen , en na
eenen togt van vijf weken onverrigter zake terug moet ,
fchoon hij eene zegevierende krijgsmagt, oak van Frartfchen, onder zich heeft, die in den beginne de vijandelijke ver overtreft , - vanwaar , dat in onzen tijd , van
den intogt in Zuidbraband gerekend, flechts vier dagen
noodig zijn geweest, om Tienen, Leuven enz . t o bemagtigen , den vijand van Brusfel of to fnijden , en van
die ftad zoo goed als meester to worden ; dit alles alleen met Nederlandfche troepen, die zekerlijk in getal
bij de troepen in 1635 to kort fchoten, en juist die zelfde Franfchen to vreezen hadden , die daar hun to hulp
kwamen ? Mijne Heeren ! bet antwoord op die vraag is
eenvoudig . Een bondgenootfchappelijk legCr bezit zeldett
de eenheid van een heir , uit vaderlandlievende foldaten
en burgers thner Natie zamengefteld, die Karen volksroem moet handhaven ; en de aangevallene had in onze
dagen geen hoofd : immers aan wezens als T E R H o v E N
en n A I N E zal men then naam niet geven . In 1635 had
de vijand eenen man, die , minder door oefening en ondervinding, dan door talent en genie geleid, niet alleen
de vijandelijke legers van bet Belgifche grondgebied wist
to verwijderen , maar zelfs aan to vallen , en den oorlog
op hunnen grond over to brengen . Wat meer is, hij
wist zelfs de onverfchillige of met bet Beftuur ontevre.
dene Belgcn zekeren moed in to boezemen, zoodat mer
to Leuven niet alleen op G R o n s E N D 0 N A's vijfdui •
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zenden , maar ook on de Burgerij en Studenten kon re
kenen . Hoe men dit in 1831 kon , behoeft geen betoog .
Nadat nu door de verovering van Schenkenfchans ,
die F R E D E R I K H E N D R I K een half jaar bezig hield i
de Spae nfche Nederlanden voor het oogenblik waren beveiligd, beiloot de Landvoogd in Frankr#k to trekken, Vereenigd met den Keizerlijken Veidheer j A N D E
W E E R T, trok hij in het landfchap Picardie, nam de
plaatfen Capelle en le Catelet , digt bij den oorfprong
der Schelde , en zelfs het fterke Corbie . Toen verfpreidde zich de fchrik in Parjs ; een groot aantal inwoners nam de vlugt , en D E W E E R T zou voorgeflagen hebben, onmiddellijk op die Hoofdftad to trekken ,
en haar in de eerfte verflagenheid to bemagtigen . Doch
de Infant, welke beter dan die voortvarende krijgsman
de middelen wist to berekenen, welke de wanhoop aan
eene geheele bevolking kan aan de hand geven , wilde
zijn kleine leger zoo diep in 's vijands land niet op het
fpel zetten . Hij had geene honderdduizenden to zijner
befchikking, gelijk de Bondgenooten, die in onze dagen
tweemaal dat plan volvoerden . Ook verkeerde de fchrik
to Parijs fpoedig in eenen grooten ijver tot verdediging ; men wapende zich algemeen , en ontbood uit de
verfchillende legers in alle haast troepen, zoodat de Koning in perfoon , aan het hoofd van 50,000 man , de
Spanjaarden to gemoet trok . Doch dezen waren, bezetting in de veroverde fteden achterlatende , reeds naar
Vlaanderen wedergekeerd, voornamelijk ook doordien de
Infant een gedeelte zijns legers tegen de Nederlanders ,
die Breda bedreigden , had moeten afzenden .
In den veldtogt van 1637 werd het beleg van Breda
door den Prins inderdaad begonnen ; doch eerst wilde
hij zich meester maken van Duinkerken . Maar de maatregelen van F E R D I N A N D aan den eenen, eene windftilte, die de Hollandfche vioot drie weken lang to
Rammekens, in Zeeland, werkeloos hield, aan den anderen karat , deden dit plan mislukken . Doch to Breda
werd de Infant door den Stededwinger P It E D E R I K
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In allerijl brak hij wel van

de Franfche grenzen op , en trok over de Schelde to
14ntwerpen ; maar , daar hij tegen de werken der Nederlanders niets vermogt, hoopte hij hen 6f door eene

afleiding van Breda to verwijderen , 6f ten minfie elders eenig voordeel to behalen . Dit laatfle gelukte ;
bet eerfle niet . Te henlo , eene welvoorziene en verflerkte vesting met 1100 man bezetting, wordt deze door
een' plotfelingen fchrik bevangen , en geeft zich dadelijk
over . Dit zelfde was bijna bet geval geweest van Roer2nond ; en de Prins was grootelijks verwonderd , dat ,
op bet bloote gezigt van den SAaanfchen Veldheer, fteden
zich overgaven : men veroordeelde de Bevelhebbers , bij
afwezigheid, tot den dood . Dit was aan de Spaanfche zijde
eenige vergoeding voor Breda , hetwelk kort daarna bezweek . Daar de Infant heeds aan twee zijden vijanden
to beflrijden had , kon hij niet beletten , dat de Franfchen dit jaar oak , terwijl hij zijne hoofdmagt tegen
F R E D E R I K H E N D R I K wendde, voorfpoedig Waren ; maar deze voorfpoed beflo'nd flechts in de herovering van hetgeen r E R D I N A N D in bet vorige jaar
had gewonnen , benevens bet kieine Landrecy .
Zoo moest de Landvoogd jaar op jaar de Spaanfche
Nederlanden aan wederzijden tegen de Franfche magt
en die van bet nieuwe , bloeijende Gemeenebest , door
Europa's , Azie's en Amerika's wereldhandel verrijkt,
verdedigen . En h j deed bet fang, zonder, na Breda,
eene flad van belang to verliezen . Met eene veel kleinere
magt wist de Infant de ontwerpen zijner vijanden to doen
mislukken , en zich beurtelings noordwaarts en zuidwaarts to wenden, of uit Brusfel, als bet middelpunt,
de werkzaamheden aan wederzijden to befturen . In 1638
had F R E D E R I K II E N D R I K de belegering van Anttiverpen op bet oog . Deze koopflad was toen zeer van
hare oude grootheid vervallen ; maar nog had zij de natuur to baat, en behoefde flechts met de Vereenigde Gewesten vereenigd to worden , om bet grootfie gedeelte
van derzelver koophandel tot zich to trekken . Er wer-
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den heimelijk van bier krijgsbehoeften derwaarts gezonden ; maar dit wist de Prins, en hij had zijne maatregelen diensvolgens genomen . Graaf W I L L E M van
Nasfau werd dus met 6000 man naar den linkeroever
der Schelde gezonden , om , uit Lief kenshoek , Kalloo to
bemagtigen , en zich dan tegenover de clad to legeren ;
terwijl de Prins haar van den regteroever zou aantasten .
De Franfchen bedreigden intusfchen beurtelings Namen,
Kamer%jk , Grevelingen en St . Omer. Tegen alle deze
aanvallen nam F E R D I N A N D maatregelen . Bij gebrek
aan genoegzame manfchap in bet land van Waas , doet
hij geruehten uitftrooijen , dat er zich eene geduchte
magt bevindt , en dat hij gereed is, de Hollanders op
den linkeroever van bet hoofdleger of to fnijden . Al to
ligtvaardig gelooft dit Graaf W I L L E M, reeds meester van Kalloo ; hij trekt, om zijne gemeenfchap open
to houden , naar Liefkenshoek terug , maar des nachts .
Op dezen aftogt ontftaat verwarring : de vijand, hoezeer niet talrijk, flechts 8000 man, maar, volgens fommigen , door F E R D I N A N D zelv' aangevoerd, bedient
zich daarvan ; weldra Nat alles op eene wilde vlugt ;
men werpt de wapenen weg , en komt , met verlies van
2000 dooden , waaronder ook M A U R I T S, de veelbeloovende Zoon van Graaf W I L L E M , van bagaadje ,
80 fchepen met levensmiddelen , al bet gefchut en alle
de paarden der ruiterij, weder to Liefkenshoek . De
fchrandere Kardinaal Infant had alle zijne krachten naar
dezen leant gewend , daar hij wel begreep , dat eene nederlaag van Graaf W I L L E M de geheele onderneming
moest doen mislukken , gelijk bet geval was . Alle pogingen der Nederlanders waren dus ook voor den geheelen veldtogt verlanad , en men moest zelfs bet vroegere
plan op Hulst laten varen .
Terftond zendt F E R D I N A N D een gedeelte der troepen, tot ontzet van Zntwerpen beftemd , zuidwaarts ,
ter hulpe van bet bedreigde St. Omer. Twee zijner
Veldheeren, PICCOLO MIN 1 en Prins THOMAS, fnijden dadelijk 1500 man der belegeraars af, nemen dezen
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gevangen, en doen het beleg opbreken . Intusfchen had
F R E D E R I K H E N D R I K, om de nederlaag bij Kalloo
uit to wisfchen , tot het beleg der Clad Gelder befloten.
Zij ligt in eene voordeelige !telling tusfchen de Mqas en
den Rh~rn , en kon dus ruim let verlies van lento vergoeden . Maar de onvermoeide Spaanfche Prins toonde
zich ook bier F R E D E R I K H E N D R I K'S waardigen
mededinger. Hij zette to lento over de Maas, tastte
den Stadhouder van Friesland, H E N D R I K C A S IM I R van Nasfau , aan , bemagtigde diens gefchut, en
nam een paar aanzienlijke Bevelhebbers gevangen . De
Prins moest het beleg van Gelder opbreken .
In 1639 herhaalden zich dezelfde gebeurtenisfen bijkans op andere plaatfen . De Franfchen, die Thionville
belegerden , werden door P I C C 0 L 0 M I N I geheel en
al geflagen , verloren 4000 man aan dooden, 2000 aan
gevangenen , waaronder de Veldheer F E u Q U I k R E s
zelf , al hun gefchut en alle de vaandels ; doch men
maakte geen behoorlijk gebruik van deze fchitterende
overwinning, en de Franfchen konden zelfs het plaatsje
Hesdin , in Artois , bemagtigen . Maar , door de fnelheid en doelmatigheid zijner bewegingen, wist F E R D IN AND tweemaal de belegering van Hulst en andermaal
die van Gelder to beletten . Overal, aan de Schelde
gelijk aan de Maas , kwam hij F R E D E R I K H E ND R I K voor .
Maar het was niet mogelijk , alleen tot de hulpbronnen der Spaanfche Nederlanden bepaald, zulke infpanningen tang vol to houden . Welke ook de bekwaatnheid, de vlugheid, de onvermoeide werkzaamheid van
F E R D I N A N D waren, de ftoffelijke hulpmiddelen, geld
en manfchap , moesten hem eindelijk beginnen to ontgaan . Uit het heerfchende land, telkens gevoed door
de fchatten der Oude en Nieuwe Wereld , de KoloniEn
van Spanje en het nog daarmede vereenigde Portugal,
moesten de hulpbronnen komen , die eenigzins de worfteling tegen Frankri k en Nederland konden verlengen .
Dit gefchiedde dan ook . Spanjes groote vloot, in 1639
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onder o q v E N D o uitgerust , was hoogstwaarfchijnlijk
naar de Nederlanden befletnd . Door verpanding der Italiaanfche Domeinen was bet Hof van Madrid geflaagd,
van den Groothertog van Toscane en de Genuezen de
noodige gelden tot eene aaniienlijke wapening to bekomen, daar de zoo even genoemde brornen reeds fpaarzaam, of liever langs zijkanalen naar den vijand, begonnen
to vloeijen . Maar bet is bekend, hoe deze geduchte
wapening , 70 fchepen clerk , met 10,000 man landingstroepen, door T R O M P en E V E R T S E N, onderileund
door eene ongeloofelijke infpanning der Natie , nog v66r
bet einde van 1639 vernield, en dus de hoop van F E RD I N A N D teleurgefleld werd .
Eene tweede ramp was de terugroeping der Oostenr! kers onder P I C C o L o M I N I, die de Keizer , zeer
in bet naauw gebragt door de Zweden , niet meer kon
ontberen . Ook was de Spaanfche Monarchij door bet
flechtstmogelijke Beiluur reeds geheel ondermijnd, en in
bet jaar 1640 zou de uitbarfling volgen . De gunfleling
des Konings , o L I V A R E S, wien bet flechts om bet
bijeenfchrapen van fchatten en bet presfen van krijgsvolk
to doen was , had alle regten der burgers in de onderfcheidene gewesten des Rijks , ten einde flechts dat oogmerk to bereiken, baldadig gefchonden . Vandaar, dat
twee landen , in bet Oosten en Westen des Spaaaafchen
Schiereilands gelegen , bijna gelijktijdig bet voorbeeld
der Nederlanders volgden en van Spanje afvielen, Catalonia en Portugal : bet eerfle ftelde zich onder de befcherming , dat is onder de heerfchappij , van Frankrijk ; bet laatfte verkoos den wettigen erfgenaam des
troons , den Hertog van Braganza , tot Koning . Om
de maat van welverdiende rampen , die Spanje gelijktijdig beflormden , to vullen : de Hertog van Savoi e, Bondgenoot der Spanjaarden , verloor zijne Hoofdflad Turin,
nadat de Franfchen reeds vroeger bet beleg van bet
flerke Cafal hadden doen opbreken ; en door deze twee
gebeurtenisfen werden zij in Italie meester .
Terwijl dus der Spaanfche Monarchij van alle zijden
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inflorting dreigde , overtrof het de krachten van den
Broeder haars Konings , haar in het afgelegene Belgie
flaande to houden . F E It D I N A N D had tot hiertoe
tegen overmagt en geluk voorfpoedig geworfteld ; dit
jaar waren hem beide to magtig . Gelijk een fchermer,
die, van voren en van achteren bedreigd, door weergalooze kunst en fnelle wendingen alle flagen beurtelings
weet of to wenden, maar eindelijk door 66n' hoot, then
hij niet kan afkeeren, bezwijkt, minder van zwakheid
dan van verdriet en hartzeer, dus was het met F E RD I N A N D ! Nogtans moeten wij de ftandvastigheid bewonderen, waarmede hij nog in het eerfte gedeelte des
jaars 1640 alle pogingen der tegen hem vereenigde vijanden wist to leer to ftellen. Voornamelijk had hij het
oog naar de noordelijke grenzen gewend, alwaar de
Prins, met buitengewonen onderiland uit Frankrijk ,
zich tot eene beilisfende onderneming voorbereidde . Hij
begaf zich dus in perfoon naar Gent, en had zijne onderbevelhebbers tegen twee Franfche legers gezonden .
li R E D E R I K H E N D R I K wilde Brugge, Damme en
de omliggende fchanfen helegeren, en zich dus een' weg
naar Duinkerken banen . Tweeentwintigduizend man ontfcheepten to Philippine, en trokken tot op een half uur
van Sas van Gent en van daar tot Maldeghem voort .
Reeds ziet de Prins de torens van Brugge. „ Dit is
de bruid ," zegt hij tot zijn krijgsvolk , „ die gij to
winnen hebt !" Maar de Infant had zijne maatregelen
genomen, en alle de naderingen waren zoo goed verflerkt , dat de Prins, na een fchutgevaarte van Graaf
HENDRIK C A S I M I R van Nasfau met den vijand,
van zijne onderneming moest afzien . Toen floeg men
het oog op Hulst ; maar ook daar was de onvermoeide
F E R D I N A N D in de voorbaat geweest : alles in den
omtrek was goed verfterkt ; eene redoute, die de nadering belette, werd to vergeefs aangevallen, en bij die
gelegenheid ontving zelfs de dappere H E N D R I K cs I M I R , Stadhouder van Friesland en Groningen, eene
doodelijke wond , die hem na acht dagen in 't graf rukF
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te . De onderneming was mislukt, en bet leger keerde
naar de Maas terug , alwaar men nog to vergeefs eenen
aanflag op Gelder beproefde.
Terftond wendde zich F E R D I N A N D zuidwaarts .
Ook Frankrfk, bemoedigd door Spanjes rampen , had
buitengewone infpanningen gedaan : R I C H E L I E U zond
twee legers , onder drie Maarfchalken van Frankrgk ,
naar Nederland. En toch waren alle vestingen in zoo
goeden ftaat, en door bet beftel des Landvoogds van
zulke wakkere bezettingen voorzien , dat de ondernemingen op Charlemont en Marienburg mislukten . Toen vereenigden zich de twee legers, onder den Maarfchalk c H AT I L L o N, den kweekeling van M A U R I T S en F R ED E R I F. H E N D R I K en Neef van dezen,
C H A NT R I E S en L A M E I L L E R AYE . Daar beyond zich de
bloem des Franfchen legers ; en onder eene menigte
Helden , wier names toen of naderhand in de Gefehiedenis uitblonken, fchittert vooral die van den twintigjarigen Hertog van Enghien , federt, als de groote c 0 N D A ,
de fchrik geworden van Spanje, Duitschland en Nederland. Het Joel was de inneming der hoofdftad van Artois , bet flerke !bras of Atrecht . Hiertegen verzamelde nu F E R D I N A N D zijn heir, met ervarene Veldheeren , gelijk Hertog K A R E L van Lotharingen , de Keizerlijke Generaals V A N L A M B R Y, BECK en anderen,
en deed alles , wat menfchelijke moed en infpanning vermag, om bet beleg to doen opbreken . Met 30,000 man
poogde hij de levensmiddelen aan de belegeraars of to
tijden , liever dan zijn leger aan eenen veldflag to wagen, waarvan bet verlies noodwendig dat der ftad moest
hebben naar zich gefleept . Reeds begon inderdaad bet
gebrek in bet Franfche leger zich to dben gevoelen ;
reeds dacht men aan opbreken , - doch R I C H E L I E U'S
ijzer2n wil, die verfterkingen en ftellige bevelen zond om
to voiharden , deed de belegering voortzetten . Zeventienduizend man moesten een' verbazend grooten voorraad
van levensmiddelen naar bet leger geleiden . Terwijl twee
Maarfchalken then to gemoet gaan, Last F E R D I N A N D,
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die nu bet gefchikte oogenblik ziet , den derAm in zijne
verfchanfingen aan . Maar de wanhopige nosed der Fran
fchen deed then aanval misluk_ken . De Infant, lsierdoor
niet afgefchrikt, bereidt zich tot een' tweeden, toen hij
de witte vlag van den toren ziet wapperen . De fiad had
gecapituleerd .
Dit brak den Spaanfchen Veldheer het hat. Rteds het
toen loopende fpreekwoord !
Quand les Franfais prendrant Irras ,
Les fouris rnangeront les chats !
hetwelk de overwinnaars federt zoo geestig beatntwo rd+
den , door flechts de p in den eerflen reget weg to filer
men , -- dit algemeen aangenomen denkbeeld van de
flerkte der flad moest a E R D I N A N D hebben doen rev.
moeden, dat de bevelhebber, in bet gezigt van 30,000
vrienden , nog wel eenen florm zoa hebben afgewacht .
Hij had zich bedrogen , zag een der bests bolwerkert van
Spaansch-Nederland in handen des vijands ; en men mag,
naar mijn inzien, van dat oogenblik de kwijning dagtee •
kener , die den op bet punt van eer zoo kiefchen Veld •
beer in bet volgende jaar ten grave deed delen . Tot nu
toe had hij niet 6~ne belangrijke vesting verloren , be.
halve Breda ; maar daarvoor had hij in Penh en Roer.
mend eenige vergoeding gevonden . drrar was bet eerlle
punt, waar zijn roem , zoo hij waande, geheel werd be.
neveld . Daarbij kwam nu nog de ontzettende tijding uit
Portugal, dat T H 0 M A s van Savaije en de Hertog van
Lotharingen met Frankrj~k afzonderlijke verdragen had.
den aangegaan . Zoo verloor dan Spanje bijna dagel}jks
onderdanen en Bondgenooten : van waar zouden de mid.
delen komen , om in volgende veldtogten , bij telkens
klimmenden nood, twee vijanden tevens van onderfehei .
dene zijden in Belgii bet hoofd to bieden ? Ook was
F E R D I N A N D in den volgenden veldtogt (1641) dez-elfde niet meer. De Franfchen veroverden bet fterke Aire.
F E R D I N A N D deed bet wel terflond weder belegeren ;
doch hij beleefde de herovering niet , en verloor in then
F2
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tijd de plaatsjes Lens en Bapaume , waarvan het laatfte
vooral van belang was , aan de Franfchen , en Gennep,
door hem in 1635 ingenomen, aan de Nederlanders onder
FREDERIK HENDRIK . Hij overleed den 9 November aan de kwijning, die hem reeds den geheelen zomer in zijne werkzaamheden belemmerd had .
De dood van den Kardinaal Infant is in onze Gefchiedenis naauwelijks opgemerkt ; en nogtans namen de taken in 1642 eenen voor Spanje hoogst ongunfligen keer
aan den Nederrhijn , waar de dappere L A M B R Y door
de Franfchen geflagen en met verlies van 7200 man en
80 vaandels gevangen werd, en in 1643 in de Nederlanden. E N G H I E N vernielde bijkans het nude Spaanfche
voetvolk in de vlakte van Rocroix, en veroverde Thionville ; daarop volgden, in weinige jaren, Grevelingen,
Mard#k , Bourbourg, Bethune, 4rmentieres, Kortrft,
St . W noxbergen , Yeurne, Duinkerken, aan de Franfchen, --- de Nederlanden, Sas van Gent en Hulst, aan de
Nederlanders . Ook v66r 1634 waren de Bondgenooten ,
zoo als wij gezien hebben , buitengemeen voorfpoedig
geweest. Zou men de teleurf}ellingen, in het tusfchenvak dier jaren geleden, blootelijk aan de jaloerschheid
tegen Frankri/k, zoo als doorgaans gefchiedt , moeten toefchrijven? Of was er ook eene andere oorzaak, die dezelve to weeg bragt ? Het is waar, nergens heb ik opzettelijk den lof van den Kardinaal Infant
vermeld gezien . Spaanfche Schrijvers zouden then misSchien kunnen bevatten ; maar ik heb geene gelegenheid
gehad , dezelve to raadplegen . M A R I A N A en F E RR E K A 3 loopen zoo ver niet . A I T Z E M A zegt nets
van zijn karakter , maar deelt zijn Testament mede , en
doet , bij gelegenheid der daarin voorgefchrevene zielmisfen, eene geleerde Verhandeling over het Vagevuur
en het gezag der Kerk. De Schrijver der Gedenkfchriften op naam van F R E D E R I K H E N D R I K vermeldt
ook alleen 's mans affterven , zonder meer . Slechts
den later Schrijver , (zoo ver mij bekend is) een ongenoemd Gefehiedboeker van het Huis van Oostenr#k, zegt,
dat deze Yorst , met de achtingwaardigjle eigenfchap-
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pen yerfierd, zeer betreurd werd. Verdiende hij dan
waarlijk geene opzettelijker loffelijke vermelding ? Gij
moogt er over oordeelen , Mijne Heeren, aan wie ik
eenvoudig de daadzaken , door gelijktijdige Schrijvers
vermeld , heb herinnerd . Ik beken bet, bij zijnen groo.
ten voorganger P A R M A flaat hij in de fchaduw .
Maar hoe waren ook de omftandigheden veranderd ! De
doorflepene flaatftunde , waarmede F A R N E s E de Walen kon winnen en den Bclgifchen Adel tegen W I L L E M
D E N I opruijen , was niet meer van toepasfing tegen
eene geheel Protestantfche, den zachten, verdraagzamen
Zoon van WILLEM DEN I en LOUISE DE COL I G N v aanbiddende Republiek . Men had thans niet
enkel eenen nog kwalijk gevestigden opftand, maar eenen
Staat , die reeds diepe wortelen gefchoten en bezittingen
in drie werelddeelen had, to beftrijden ; eenen Staat, daarenboven, door de geheele magt van Frankrijk levendig onderfteund . Ook P A R M A had wel in bet laatst van zijn leven tegen bet laatstgenoemde Rijk to ftrijden, maar vond
daar een' magtigen aanhang ; en verloor zelfs hij niet
door die afwending Breda, Zutphen, Deventer, Nijmegen,
Hulst , Steenwijk en Koeverden P h e overeenkomst der
rampen , aan beide groote Veldheeren overgekomen , is
inderdaad opmerkelijk . Daar de tegenfpoed der onverwinnelijke vloot , bier die der groote 'uitrusting van
o Q U E N D o, die beide aan den oorlog in Nederland
een nieuw leven moesten bijzetten . Dthr bet opbreken
der belegering van Bergen op Zoom en bet verlies van
alle de evengenoemde fteden , bier dat van bet voor onwinbaar gekeurde firras . Doch wij bekennen gaarne,
dat F E R D I N A N D P A R M A als Staatsman op verre
na niet bereikte ; fchoon wij , door bet volflagen ge .
brek aan Gefchiedfchrijvers bij de Belgen , de inrigtingen
niet kennen , die hij binnenslands tot vermeerdering der
algemeene welvaart of verzachting van de rampen des
oorlogs kan hebben gemaakt . Dit is althans zeker : de
Belgen , die , v66r zijne komst, onder A L B E R T u s en
I S A B E L L A eene foort van zelfflandigheid als een' eigen'
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Staat genoten, en zelfs toen niet tevreden waren , biij-

kensden optland van VAN DEN BERG, W A R F U S$
en de geheime kuiperijen van anderen , vlijden zich gewillig onder den Kardinaal Infant. Gedurende deszelfs
zevenjarig beftuur lezen wij van geene opilanden, zelfs
van geene woelingen , in weerwil van de fchoonfte gelegenheid daartoe door de uitnoodiging der. vereenigde Mogendheden , met de wapenen onderfteund, om de Spanjaarden to verdrijven en zich in vrijheid to t}ellen . Nog
eens : wij lezen niets van then aard , misfchien omdat
van deze tijden flechts de uitwendige Gefchiedenis to
boek gefteld is : maar zouden wij niet mogen vermoeden , dat de geestkracht van F E R D I N A N D veel heeft
bijgedragen tot deze onderwerping der Belgen , die fomtijds (in zoo ver dit bij Belgen mogelijk is) zelfs tot
eene foort van moed overging, gelijk in 1635 to Leuven ?
En weike is nu de werking van F E R D I N AND van
Spaaje geweest op ons Vaderland in vergelijking van
die van P A R M A ? Deze heeft honderdduizend nijvere ,
welvarende -en ijverig godsdienilige inwoners uit Belgig
ttr Holand gedreven, daardoor het eerstgenoemde land
verarwd , en zijns ondanks het laatfte verbazend verrijkt . F E R D I N A N .D is op eene andere wijze , oak
tegen zijnen wil , voor ons Vaderiand bij uitftek nuttig
geweest. Hij heeft dat heillooze verdeelingsverdrag van
Balgli belet , hetwelk ons , door het lokaas van landaan,
wirrst, doodelijk zou geweest zijn . Men kent toch den
flaatktimd igen regel van D E W I T T, om .Frankryik wel
tat vriend, mar tot geenen pri/s tot nabuurtehebben ;
em flaatknttde ; door W I L L S ii D E N III beaa and ,
twm hij de grootheid van ziel en den juisten 1laatkundigen blik had, om het hem door Spanje aangebodene
Beigil van de band to wijzen . F E R D I N A N D'S geestksacbt beeft bet verbond van 1635 met Frankryk,
waarin men voovhariglijk tot die deeling de hand bad
geleend , vernietigd , den Staten tijd gegeven , hunne
belangen beter in to zien, en dus den weg gebaand tot
den voor ons allezins voordeeligen Munfterfchen vrede,
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en om het Spaanfche Befluur in Belgie, hetwelk ons
in 1672 van Frankrt7ks heerschzucht hielp verlosfen,
in wezen to houden .
Moge deze geringe poging , om aan een' waardigen
tegenftrever van F R E D E R I K H E N D R I K hulde to
doen, ul ., Mijne Heeren, niet geheel ongepast of overtollig zijn voorgekomen 1
HERINNERINGEN AAN PARIJS EN DESZELFS OMSTREKEN,

1834,

VAN EEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE .

(Vervolg van bl. 778 des vorigen jaars .)
AVONDWANDELING,

13

JULIJ

1834.

Du disque de Phdbd la lumiPre argentQe
En rayons tremblotants fous ees eaux rdpdtde,
Ou qui jette en ces bois , 4 travers les rameaux ,
Une clartd douteufe et des jours inegaux,
Des di drents objets la couleur a$aiblie,
Tout repofe la vue et l'dme reeueillie .
Reine des nuits, I'amant devant toi vient reve,
Le fage rdfdchir, le favant obfervez .
L E M I

A

RE ,

les Fastes, Ch . VII .

Bet was op mijne kamer nog drukkend warm, toen ik des
avonds ten half elf ure to huis kwam . Ik had nog geen
lust, mij naar bed to begeven ; de vrees van door de hitee
den flaap niet to zullen vatten , bet fchoone weder en heerlijke maanlicht deden mij befluiten, in plaats van voor bet
geopende venfter, 't welk uitzigt tegen vier hooge muren
geeft , mij neder to zetten , liever eene wandeling to doen .
Luchtig en op mijn gemak gekleed, ftapte ik de deur van
bet Hotel Mazarin weder nit, ging de reeds ftiller en ftilter
wordende Rue Mazarine door naar de Quai de Conti, en
ftapte de Pont des Arts op, alwaar ik mij op eene der houten banken , welke zich aan beide zijden bevinden, nedrzette. Aangenaam verkwikte mij bet flaauwe windje , dat
over de Seine zweefde ; de lucht was helder en van bet
fchoonfte bleauw ; de maan , nagenoeg Vol, verlichtte de
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voorwerpen, die zich aan mijn gezigt opdeden, terwtl dui.
zende fterren aan bet azuren uitfpanfel des hemels flonkerden . Allerlei foort van denkbeelden kwamen mij voor den
geest , en beurtelings ondervond ik melancholifche en huiveringwekkende gewaarwordingen . Hoe gaarne had ik ze alien
in bet geheugen willen houden, maar daartoe was bun getal
to groot ; of met een woord willen aanteekenen, maar daartoe volgden zij elkander to fpoedig op . Ook zijn er oogenblikken, en deze zijn meestal rein van genot en onfchatbaar
zalig , waarin men, denkende over alles , wat ons omringt,
en nog meer geheel met zijne verbeelding alleen, deze den
vollen teugel vierende, ongefchikt is tot bet befturen van de
pen of de potlooditift op bet papier . In die oogenblikken
is onze geest in zijne voile kracht werkzaam ; hij voelt bet
itoffelijk ligchaam, dat hem omgeeft, Met meer, maar zweeft
vrij naar de verfte ftranden ; en, is bet hem al niet vergund ,
de gordijn, die de toekomst voor ons verbergt, op to ligten, hij tracht bet in die oogenblikken voor 't minst to doen ;
Tijd en Beuwigheid fmelt hij ineen ; en van de grijze oudheid, wier tempels hij meent to zien, met wier goede en
groote mannen hij gemeenfchap oefent, wier daden, alsof
zij werkelijk in deze vlugtige oogenblikken gebeurden, hij
ons levendig voor den geest brengt , daalt hij weder of tot
bet heden, van de vorige menfchengefachten tot bet tegenwoordige, en wandelt denkbeeldig met de opvolgende geflachten rond ; van bet ftoffelijke kiimt hij op tot bet onftoffelijke en eeuwige, en gaat langs de uitgeftrekce rij van
wezens ; beftijgt dien trap , waarvan C H ARLES B O N N E T
fpreekt ; „ een' trap, welke, al de werelden verbindende, al de flerren omvattende, zich van bet kleinfte ftofje
tot den verhevenften der Cherubs uitftrekt."
Ja, zoo
verhefc hij zich tot den opperiten Bouwheer des Heelals ! - In zulk eene ftemming was ik eenigen tijd verzonken ; de mij omringende voorwerpen maakten er een einde
aan . Maar deze toefland van onzen geest kan, geloof ik,
ook niet zeer lang duren : de zaligheid, die wij genieten,
is to groot, om lang aan to houden ; bet genot to zuiver,
to onvermengd voor den nog in bet itoffelijke ligchaam wonenden geest . Genoeg hiervan : deze kostbare minuten vergeet men niet ligt ; hare verdere befchrijving is dus onnoodig.
Hoe geheel verfchillend is de indruk, dien bet gezigt der
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Seine, der groote, ja kolosfale over hair liggende bruggen,
der aan hare oevers zich verheffende prachtige gebouwen op
ons maakt, naar mate men dezelve bij dag of bij avond, of

wel , zoo als thans , bij nacht beziet . Levendig herinner
ik mij bet oogenblik, toen ik, uit de Rue des petits Augus-

#ins komende, voor de eerfle maal de Tuileries en de Louvre
voor mij zag liggen . Bij dag is bier alles leven en gewoel
en geruisch, en den vreemdeling vergaat in de eerfte dagen
hooren en zien . Honderden rijtuigen van allerlei vorm, van

de fchoonfle tot op die , welke door ouderdom elk oogen .
blik fchijnen to zullen ineenzakken, van de pracbtige lax .
dauer

tot de eenvoudige vrachtkar en koekoek, kruifen

elkander, en doen ons dikwijls verbaasd flaan over de juistheid en behendigheid , waarmede de voerlieden hunne paartlen weten to befluren . Duizende voetgangers wemelen dooreen als mijten op eene kaas , en geen vijf voettlappen kan
men in eene regte lijn doen ; telkens moet de een voor den

ander wijken. Deze levendigheid heerscht langs beide kaaijen, maar inzonderheid echter op de Pont-neuf ; ouden en
jongen, armen en rijken, goeden en kwaden, den werkman
en den luiaard , alle flanden , alle rangen, aile leeftijden kan
men, den geheelen dag door, op deze brug vinden ; bet is
een perpetuum mobile ; een dorp zoude men gemakkelijk kun-

nen bevolken met de menigte, die zich in een kort tijdsbeflek op de Pont-neuf bevindt, of liever die er altoos is, regenachtig wear uitgezonderd .
Verwonderlijk inderdaad zijn toch de menfchen I Met gre .
tigheid loopt menigetn naar eene arme nabootfing van de
natuur, naar een kunflig Panorama ; bij bet zien eener deco-

ratie in den fchouwburg roept men nit : „ bet is de natuur i
bet is fchoon, prachtig1" enz . en koud en zonder bet op
to merken gaat men een door de natuur gevormd landfchap,

of een der fchoone gezigtpunten, welke eene flad oplevert,
voorbij ; - bij bet zien der decoratie in Robert le Diable,
waar de oude vervallen abdij door de maan verlicht wordt,

is iedereen betooverd door de nabootfing van dat maanliebt ;
terwiji men op de heerlijke effecten van een maanlicht in de

natuur geheel geen acht flaat ; en zeker is dit laattle toch
oneindig fchooner dan bet eerfle ; bet gezigt van bet par .
terre, der loges, van bet voetlicht enz . herinnert ons telkens , dat wij in cen' fchouwburg zijn ; terwijl de decoratie
zelve, hoe fchoon dan ook , genoegzaam aantoont, dat de
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kunst immer verre beneden de natuur blijft. Deze aanmerking kan men overal, en dus ook in Parijs, maken . Hoe
menigeen immers gaat niet, geheel zonder bet op to merken, de Pont des 4rts over, van waar zich bet heerlijkfte
Panorama aan onze oogen opdoet ! Vooral is dit bet geval
in bet begin van den avond , of bij maanlicht in den nacht.
In bet begin van den avond ziet men overal lantaarns, die
door hare groote menigte en door de uitgebreidheid des gezigts eene heerlijke illuminatie vormen ; voeg daarbij alle de
bewegelijke lichten der groote menigte van rijtuigen, de wedrkaatfing in bet water, enz . Maar overheerlijk is bet gezigt
van -deze brug bij maanlicht , zoo als heden avond bet geval
was ; fraai bet contrast van bet warme licht der rdverbPres
tegen de huizen met bet koude maanlicht, en nog fraaijet
bet affchijnfel en de wedrkaatfing in de kabbelende golfjes
der Seine . Trotsch doen zich thans bet Palais du Louvre
en de Tuileries voor ; terwijl men bij bet zien der prachtige
en kolsfaeplizndektandegrotmane,di e
zelve weleer bewoonden, en van daar bet geluk over een
geheel land en yolk deden uitgaan . Jammer , dat men zich
daarbij ook herinnert, dat zij niet zelden de verbljfplaatfen
waren van dwingelanden, wellustelingen, in ddn woord van
Vorflen , den naam van mensch onwaardig . Een der keurigite effecten maakt bet fiundbeeld van H E N RI IV op de
Pont-neuf, en met meer genoegelijke gewaarwordingen befchouwde ik hetzelve, dan dat van N A P 0 LEON op de
Place Venddme . Het beboeft dan ook , mijns bedunkens ,
geen betoog, wie van deze beiden een ftandbeeld tot zijne
nagedachtenis verdiende . Immers is Op N A P 0 L E o N geheel
toepasfelijk : ,, Een overweldiger, die, zonder andere inzigten dan zijn eigenbelang en de voldoening zijner eerzucht,
woord en roof en wanhoop om zich been verfpreidt , doet
in bet groot , wat C A R T O U C U E in bet klein deed ; en wel
verre, dat deze grootheid ons bewondering zou inboezemen,
>noet zij veeleer onzen haat en verachting opwekken, in eene
matt, geevenredigd aan bet onheil, dat er voor bet algezneene welzijn uit ontftaat."
Met weigevallen liet ik mijn oog, terwijl ik mij boog
over de ijzeren leuning der brug, over bet water weiden ;
doch na eenige oogenblikken wendde ik huiverig bet gezigt
af. Ik verbeeldde mij, de misdadige moeder de vrucht van
eene wulpfche liefde, bare fchande zullende verraden en
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openbaar maken, die vrucht, dat kind, haar eigen kind ;
welligt to voren reeds verminkt en levenloos , in den Broom
to zien werpen, den moordenaar zijn flagtoffer aan denzeL
ven prijs geven, om, na verloop van eenige dagen, geheel
onkenbaar en misvormd , of aan de oevers , of op de door
den fours lagen Hand der rivier droog gewordene heddingen ,
to worden wedergevonden . Hoe vele lijken, o Seine! naamt
gij al niet in uwen waterfchoot op ! hoe velen vinden in u
nog dagelijks hun graf! Ook gij en de aan uwen oever op. .
gerigte Morgue herinneren ons, dat de thermometer der zedelijkheid in Par~js jammerlijk laag flaat ; terwijl de in de
dagbladen aangekondigde maatregelen van her Gauvernement
zulks bevestigen . Immers eenige weken geleden las 1k in
een derzelven, dat er wachters waren aangefleld tot voorkonting van bet aantal moorden en zelfmoorden aan en in de
Seine. Hoe velen moeten pier huiverig langs u gean , of de
bruggen betreden, die zich boven uwen ftroom verheffen ;
Die flroom , welke aan ieder' ander' eene genoegelijke gewaarwording verfchaft, herinnert u Reeds aan hen, die er
door u den dood in vonden ; hij doet uw geweten levendig en
fchrikkelijk in u fpreken , want hetgeen c 1-t ATE A U B R I A N D
van den moordenaar en zijne wroegingen zegt, is waarheid :
,, Zijn bij uitfiek fcherp gehoor verneemt geruisch en beweging, waar elk ander kalmte en ftilte gewaarwordt !"
floe velen wandelden niet in uwe nabijheid rond, terwijl wanhoop, verdriet of wel misdaad hen teisterden' terwijl een
enkel ongelukkig oogenblik bun deed vergeten, dat de mensch ,
zichzelven her leven niet gegeven hebbende, er ook zeif
niet over mag befchikken, en her niet door eigene hand
mag verkorten ! Menigniaal zag ik die akelige overblijffelen
in de Morgue ten toon gefpreid ; - nergens vertoonde zich
de dood onder fchrikkelijker geflalte aan mij , dan op deze
fchrikkelijke plaats . Ougelukkige, die gij waart I welk antwoord zult gij gereed hebben , voor den hvogften Regter
flaande, wanneer Hij u rekenfchap vraagt van uwe dad-en?
J . J. R o u s s E A u heefc gelijk gehad met to zeggen : „ De
zelfmoord is een verachtelijke en fchandelijke dood ; hij is
een diefflal, gepleegd aan her menfchelijk geflacht ." O
had een vriend u de woorden van den wijsgeer van Genhye
flechts kunnen herhalen, en, ware her mogelijk geweest, ze
aan u, die in den verloopen nacht, gelijk ik thans, rondwandelde, maar met geheel andere plannen in her hoofd, does hoo .
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ren : „ Onzinnige! indien er op den bodem van uw bare
„ nog bet minfe gevoel voor deugd is overgebleven, kom ,
• dat ik u bet leven leere beminnen ! Zeg telkens , wan .
„ veer u de lust bekruipt bet vaarwel to zeggen, tot uzel• ven : dat ik nog eene goede daad verrigte, vOdr ik ga fer• ven! Ga verder een' noodlijdende zoeken om to belpen,
• een' ongelukkige om to troosten , een' verdrdkte om to
,, verdedigen . Indien deze handelwijze u beden terughoudt,
• zal zij dit ook morgen, overmorgen, uw geheele leven
„ doen. Houdt zij u niet terug, fterf dan ; gij zijt flechts
„ een deugniet ." Zou de zelfmoordenaar geheel vergeten,
dat bet met dit leven niet gedaan is? Schrikkelijke vergisfing! Immers M A T T H I A S C L A U D I U S zegt to regt :
Hij dacht zich door een' korten dood
Te redden nit den bangen nood ;
Hoe heeft hij zich bedrogen !
Hier flak hij achter frulk en beg
Zich voor bet oog der menfcben weg ;
Daar boven ftaat hij moedernaakt,
En wat hem 't bier heeft bang gemaakt
Is derwaarts met hem heengetogen
Hoe beeft zich de arme dwaas bedrogen !
Ik was de Pont des drts over gewandeld, en fond aan de
Louvre voor bet hek, 't welk de begraafplaats omringt van
hen, die in de beruchte julij-dagen bet levee voor de vrijheld verloren, en op wier graf men leest :
Dormez, nobles martyrs de l'Eternelle gloire,
Contemplez le foleil de l'immortalite ;
Sur vos lambeaux fanglans la glorieufe victoire
Agite daps fes mains 1'astre de liberte . (*)
Hier was bet , dat ook de Zwitfers, getrouw aan den eed ,
Ran CHARLES X gedaan, alien den dood vonden . Vrij
beidsvlaggen
n prijken op deze graven ; een dergelijke wap .
pert van de Louvre en van alle openbare gebouwen . Waarvoor toch zijt gij, arme fagtoffers, geftorven? De vrijbeld, die Frankr#k wilde, was een droombeeld ; - iedereen
klaagt, jammert en verfoeit de ketenen van LOUIS PHI(*)

Hoe dat dormez met catemplez to rijmen? Redact.
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p a nog meer, dan die van C H ARLES X. Nog woelen en
wemelen honderden fpringende en razende Revolutionairen ;
maar, als deze Eeuw verloopen is , beftaat geen enkele meer
van hen, even min alS LA FAYETTE Of LOUIS PHILIPPE!
1k wandelde langzaam de Pont-neuf over naar huis . Tot
de fchoone lucht en de lieve maan opziende, maakten zich
aangenamer denkbeelden van mij meester ; !it legde mij ter
ruste, maar vatte niet fpoedig den flaap .
L t P

(Het vervolg hierna .)

APOLOGIE DER CENTER-MAGAZIJNEN .

I n No . VII der

Vaderlandfche Letteroefeningen voor Junij
1834 werd een wenk nopens de Letterkundige Centenkramerij gevonden . Reeds toen was ik voornemens iets daartegen to fchrijven. Als een groot voorftander der verlichting,
zijn de Penny-, Heller- en Cent-bladen mij Reeds als de gefchiktfte middelen daartoe voorgekomen . Wat is aangenamer,
daft verlichting Y - die goedkoop to kunnen bevorderen, is
burners bet uiterfte punt van wenfchelijkheid ! Die wenk
fchijnt mij ook van eene niet geheel onpartijdige hand to
komen . Wel is waar, die veel pennys, hellers of centen aan
printen en uittrekfels uit rijp en groen befleedt, houdt weinig
over tot den aankoop van andere tijdfchriften en degelijke
werken ; maar wat zegt bet, van waar men zijne kennis haalt?
Op bet bezit daarvan komt bet immers flechts aan.
Wanneer de hoogere flanden hun Converfations-Lexikon heb .
ben , of hunne Woordenboeken van kunst, wetenfchap ets
fmaak, om, vbdr zij naar hun praatgezelfchap of Societelt
gaan, bet een of ander artikel to lezen, om over to kunnen
praten ; mag dan de minvermogende voor zijne centen ook niet
lets hebben, al heeft bij ook bet opzet niet, om met bet
gelezene to gaan pronken ? Ik zie er ook volftrekt niets in,
dat Engeland ons zijne houtfned - printen (eigenlijk is bet
toch tinnen waar) toezende . Waarom zoude de gemeene man
met deze afgevallene broodkruimels niet mogen gevoed wor_
den? Onze hoogere kringen zijn in den Schouwburg dikwijls
zeer ingenomeu met Franfche voortbrengfels, welke zelfs to
Parijs zulk een gunflig onthaal niet zouden vinden ; of loopen
weg met Zangeresfen, die daar, als verlegen waar, geen
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aftrek meer vinden, en ons dan, voor onze centen - neeni
voor onze guldens -- Dog, op eene fmadelijke wijze, de
hielen laten zien . Over bet algemeen vindt men er Diets in,
de kinderen door Engelfche Nurfes , Franfche of Zwitferfche
Boxnes to laten voedlleren ; terwijf Franfche Gouverneurs en
Duitfche Gouvernantes verder de laatfle hand aan de opvoe .
ding der Hollandfche jeugd leggen . Die bet niet zoude kunnen gelooven, logeflraffe mij door ddne Haarlemfche Courant,
in welke, alle door elkander genomen, geene aanvrage van
then aard in de Franfche taal zal gevonden worden . Die
zich Diet in bet licht der zon kan verheugen, moge zich ,
gelijk Meester Maarten Froeg plagt to zeggen, met dat van
een flallampje tevreden flellen . Het voegt den meesten menfchen ook Diet, jaarlijks een reisje naar Cleef of den Rhijn
to ondernemen . Velen kunnen bet niet eens zoo verre brengen, bet Monument van L A U R E N S x O S T E R to gaan zien,
om to helpen beflechten, of bet eene lamp of eenig ander
huishoudelijk werktuig is , van hetwelk bet licht moet affiralen ; of op eene andere plaats of to wachten , Of D E S I D ER I U S E R A S M U S een blad van zijn boek zal omflaan . Hoe
genoeg lijk dus vo r dez n, in e ne on verzienbare printenm
kraam op dit alles vergast to worden ; in dezelve voor eeuige centen to ontmoeten hetgeen men voor veel gelds bij V A N
A K E N , hoe wdl zijne Menagerie ook voorzien was, niet
bijeen kon brengen! Grondige weterfchap en degel~7ke kennisl
zij blijve voor degenen, welke haar volflrekt niet kunnen
ontberen ; en hoe weinige zi llen deze zijn! Men denke
aan bet gezegde van R A B E N E R , dat , wie een ambt verkrijgt, bet veriland van zelf aankomt ; en wat helpt grondige wetcnfchap zonder eenen Mecenas, wat degelijke kennis
zonder eenen kruiwagen ? Doch waartoe over bekende zaken uitgeweid, en als menigen Recenfent, ook der Recenfenten, gebandeld , die wel en breed van hunne gevoelens fpreken , maar de zaak pier aan den eenigen toetsfleen , de waarbeid, beproeven? Het zal echter ook hun, die de zaak
wat ernfliger opnemen, op den duur Diet aan hulpmiddelen
van dezen aard ontbreken . Reeds mag men zich in een ontleedkundig Penny-Magazijn verheugen . Eene Medecine pittoresque, half om Diet, ziet bet licht . Eerlang komt de Exegefe met houtfned-platen to voorfchijn ; de Pandecten, met
de twaalf tafelen in fleendruk, volgen fpoedig, en aan nit ..
trekfels van PLATO , C I C E R O, A R I 5 T O T E L E S en voorad
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van P L I N I U S , met heerlijke houtfneden , zal her niet ontbreken . J U S T I N U S gaf toch reeds een goed voorbeeld met
bet werk van den ouden T R O GUS P O M P E J U S .
Ik ben door een gelukkig toeval in de gelegenheid gefteld,
met afdoende bewijzen de Penny- , Heller- en Centen-Magazijnen to kunnen verdedigen . Ik zal flechts van eene onderneming gewagen , welke to Weenen zal plaats hebben , van
waar een werk zal uitgaan , hetwelk geheel en al zijnen
oorfprong aan dezen ondernemingsgeest verfchuldigd is . Ten
einde, waar daden bet best kunnen gecuigen, woorden to
fparen, deel ik mede, wat mij van de zaak bekend is . Welligt ben ik sevens zoo gelukkig, den naijver in ons land op
to wekken, dat, terwijl men reeds tien Hoogduitfche HellerMagazines telt en er zeventien Engelfche alleen to Londen
in de wandeling zijn, ook wij bet bij d n of bij enkele niet
zullen laten berusten . Verkiezen wij even achterlijk to blijven, en laat onze trage geaardheid niet toe, Duitschland na
to ftreven, - Duitschland, gelijk een Duitfcher zegt, das
alles Originelle fogleich auffasft, - zoo wil ik den genen ,
die gaarne eenige winsc willen doen met hoofd- of handenwerk, den weg naar Weenen wijzen, waar den Schrijvers
een honorarium wordt toegezegd, hetwelk, wordt bet bekend , onze vertaal fabrijken in hens den nekffag zal geven ,
indien de vertaalbazen niet goedvinden bet werkloon to ver .
hoogen . Wie zou langer hier zich voor een dagloon afflocven, waarbij men het naauwelijks hooger dan aardappelen en
koffijnat kan brengen, wanneer men to Weenen van de Redactie voor den vel Novellen , vertellingen, reisbefchrijvingen
enz . ZES GOUDEN DUKATEN kan ontvangen? Wie verlangt
niet naar dat land van beloften , naar de Hoofdftad , waar de
Gastronomic metderdaad heftaac, die in bet roemruchtig Parijs , in fpijt van zijne kookkunftige Omnibus en Restaurants,
voor Weenen moet onderdoen ? Getuige eens de opgang der
Stolliaanfche geneeswijze, die to Weenen beteren afcrek voor
bare braak- en purgeermiddelen vond , dan bet d7ampyrismus ,
hetwelk zich to Parijs met enkele bloeddroppels moet tevreden aellen ! Ook teekeningen worden fchitterend (glanzend)
beloond , mits zij nieuw, frappant en interesfant zijn , vootal
waardig om medegedeeld to worden . Nu , dit fpreekt van
zelf! Die iets mededeelt , acht dit daartoe dubbel waardig.
Maar, aan wien moet men zijne bijdragen zenden, om de
kunften en wetenfchappen to bevorderen en gelijktijdig voor
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zichzelven een winstje to doen ; twee dingen, wier verbinding Diet onaannemelijk is? - Het Bureau der Theaterzeitung to Weenen is het punt, waarheen geest en handen derzelver voortbrengfels kunnen zenden , om op eene tot dusverre ongehoorde voordeelige wijze afgezet to worden . Zes
gouden dukaten voor bet vel! Het agio bedraagt als winst
reeds meer, dan bet loon voor een vel druks in zekere vertaal-fabrijken, waar bet werk bij aanneming wordt uitbefleed .
Maar, om welke reden zoude men hier eene uitzondering op
den thans algemeenen regel willen maken, dat de aannemer
wet moet varen, al vaart bet werk er ook flecht bij ;' Mogten ooze dijken en waterkeeringen flechts hiervan uitgezonderd worden 1 - Het is van dit Bureau, dat een Penny-, Pfennig-, Heller- of Centen-blad zal uitgaan . De Redacteur van
bet Weener Theaterblatt is de fchepper van eene onderneming, over welke zelfs de Engelfchen verfleld zullen flaan,
en voor welke hunne hout£ned platen als de Steendruk voor
de Graveerkunst zullen wijken .
In verband met dit Theaterblatt zal bet Penny-Magazin
uitkomen . Terwiji bet eene ons zal vertoonen alles , wat
bezienswaardig is, zal bet andere behelzen berigten uit de
geheele wereld van alles, wat er op haar goeds, nuttigs en
fchoons gebeurt. Niet flechts van alle de tooneelen der wereld, maar tevens alles, wat in de kunst en voor bet leven
van eenig belang is, kan op plaatfing en op een honorarium
aanfpraak maken . Men verzekert, dat de Redactie er zelfs
op nit is, verbindtenisfen met de Maan aan to knoopen, om
deze onderneming zoo wel eene boven- als ondermaanfche to
doen worden . Men verzekert, dat men zelfs met de Komeet van H A L L E Y onderhandelingen heeft trachten aan to
gaan. - Waar bet oog zich op vergasten kan, blijke nit
hetgeen beloofd words : modebeelden, zoo als zij tot dusverre niet gezien zijn ; de beroemdfle tooneelfpelers in derzelver voornaamfte rollen ; voorts bet inwendige van flaap .
en huiskamers, pronk- en danszalen, kerken, tempels, Synagogen en Moskeen ; alles afgezet of in zwarte-kunst ; niet
meer of niet minder dan vijfhonderd platen 's jaars, en dit
alles voor nagenoeg f 32 per jaar ; voor hem echter, die intee .
kent, zal bet nog geene f 26 bedragen . Onder de eerfte
voortbrengfels, aan wier uitvoering eene bijzondere zorg zal
befteed worden, geeft men reeds op : de wieg en de doodkist van den Hertog van Reichenbach ; eene ftichtelijke herin-
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nering, hoe 's menfchen begin zich dadelijk aan bet elnde
knoopt ; - de vier Temperamenten op een Bal , of A R I ST o T E L E s danfende ; - de elefant op de koord , of de
Acrobatie ten top gedreven .

Voornemens zijnde deze onderneming zoo veel mogelijk to
begunfligen , heb ik desgelijks drie fchetfen van belangrijke
gebeurtenisfen, zoo wel uit den vroegeren als lateren tijd,

vervaardigd, met welke ik dit werk zal trachten to verfieren , om de begeerlijkheid der oogen door iets buitengewoons, treffends en ongehoords ce prikkelen ; voor bet ge-

wone, natuurlijke words men toch hoe langer hoe onvatbaarder . 1Viag ik al op geene nieuwheid en vinding roemen,
de uitvoering zal aan de volgende voorwerpen eene Egyp-

tisch-piramidale duurzaamheid verzekeren .
Het eerie zal eene ongehoorde gebeurtenis nit bet leven

van Polichinel bevacten : hezig een haverbrood door to fnijden, hetwelk hij tegen de borst houdt , heeft hij, door de
fcherpte van bet mes, ongevoelig her brood, zichzelven en
eenen boom, waartegen hij leunde, doorgefneden ; en, inthen een daar achter flaande muur bet fcherpfnijdend werktuig niet tegenhield, wie weet, waar de voortvarendheld
van Harlek~n hare grenzen zoude vinden ?
Het tweede tafereel moet een tooneel nit een der tijdvakken der Franfche gefchiedenis verievendigen, toen de fcherpregter door bet veelvuldig onthoofden zulk eene vaardigheid

had verworven, dat een delinquent reeds zijne fraf ondergaan
had, en evenwel nog altijd den doodelijken flag wachtende
was ; de lijder wordt ongeduldig, en roept : ,, hoe lang
nog?" de fcherpregter hervat zeer bedaard : „ fchud fechts,
Mijnheer, en bet hoofd zal vallen ." Het tijdftip, dat bet van
den verbaasden romp valt , wordt , als bet gelukkigst to kiezen moment, voorgefleld .

Eene Somnambule, eindelijk, op den Westertoren to 4mvan den omloop de gebaren voor bet publiek vertoonende, die zekere Magnecifeur Jodocus in zijn binnenver-

f1`erdam,

trek maakt, ten bewijze van bet naauw verband tusfchen

Magnetifeur en gemagnetifee>;de, en om de werking van bet
Magnetismus in distans, dat is to zeggen op eenen affand,
to Haven .

Na dit alles wage bet nog iemand, ondernemingen van then
aard , die de verlichting en verligting van bet publiek ten
doel hebben , en waarbij de redactie , geheel belangeloos ,
MENGELW .

1836 .

NO .

2.

G
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1leehts de betrekking waarneemt van bet geld der weetgi3eri .
gets to ontvang to nemen , om her den des begeerigen kunfte
near, of glen gragen fchrijver, of den van verzen overvloeljenden dichterlijken Genius wederom uit to reiken, eene Lotferkundige Centenkramery to noemen! ! 1 Her publiek, de
vex peptli beflisfe!
Nafchrift.
Door bijzondere mededeelingen And ik mij In that gegeld,
alien voorfanders der Pfennig-Magazinen bet aangenaam be .
rigt to kunnen mededeelen, dat her beftaande getal reeds ver .
meerderd is met : Das Pfennig-Magazin der Gefellfchaft xur
Verbreitung gemeinnutziger Kenntnisfe ; Leipzig n R o C Kn A v s ; -- dat de lieve jeugd ook niet vergeten words in
Duitschland, welk land wij derhalve ter navolging voorftel_
len , ziende aldaar mede bet licht : Das Pfennig-Magazin fur
Kinder, mit vielen Abbildungen, bij denzelfden uitgever ; -eindelijk zal voor de genen, die zich tot hiertoe moescen behelpen met de platen van E U S T A C H I U S, welligt met die
van A L B I N U s door W AND E L A A R bewerkt, eene CentenOntleedkunde her licht zien ; dit werk zal wedijveren met de
Mkdecine pittoresque. Zegge nu iemand, dat ernflige weten .
fchappen niet fchilderachtig voorgeffeld kunnen worden ! Met
zulke bulpmiddelen zullen wij haast Hoogefcholen en Athetasea ten eenemale kunnen ontberen, waardoor de bezuiniging
nog meet kan bevorderd worden, dan door den ernftigen aandrang tot bet opheffen eener Hoogefchool, onlangs zoo zeer
gewild door eenen Volksvertegenwoordiger .
E14GELSCHE STAATKUNDE DOOR EEN' SLUWEN FRANSCHMAN

FIJNTJES ONTMASKERD .

Bemiddeting van Engeland .
_l .t'e 1'abel van de oester en de pleiters is algemeen bekead .

Wet nu, wig hebben than eene foortgelijke zaak hangende.

zijn, namelijk, twee pleiters, I^ankrgk en Naardde D A N D I N In de fabel is Engeland, en de
oester zijn de vijfentwintig millioenen. Eene fchoone nester
inderdaad , en een lekker beetje voor her gehemelte I Vanbier ook, dat Engeland, onze getrouwe Bondgenoot, die
appel ouzer oogen . die ans alle onze Vofkplantingen heeft
ET

Amerika ;
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ontl}olen, die heerlijke oester niec zoodra ontwaarde, of
ht kwam tot ons, wier Gouvernement door deszelfs voor .
zigtig- en kloekainnigheid is vermaard, en fprak als volgt :
„ o Frankrijk! middelpunt der befchaving en der kunftenj
wat begint gij ? Gij viert bot aan uwe gramfchap : bedenk
de gevolgen! Gij hebt geene groote zeemagt ; groot genoeg
echter, om u to meten met de Vereenigde Staten, most niet
met ons . o Frankrijk! begrijp dit wel, bid ik u, veelge .
liefde zuster! Wanneer gij Amerika den oorlog verklaart,
zult gij bet getal uwer bodems vergrooten , uwe zeebfgcie,
ren en matrozen bekwamen, en den kwaden dunk uitwlsfchen,
then vroegere tegenfpoed ter zee u berokkende . 't Zou alsdan kunnen gebeuren, dat, zoo bet ons eens behaagde u den
rug toe to keeren en uwe koopvaardijfchepen u to ontftelen,
uwe oorlogsfchepen ons daarvan rekenfchap afvorderden, en
onze erkende oppermagt ter zee in gevaar bragten . Mar,
geliefd Frankrijk, welbeminde zuster! gij begrijpt immers,
dat wij niet kunnen dulden, dat gij u zoudt blootftellen,
ons to eeniger tijd de wet to kunnen ftellen ; - wij zeggen
dit in uw eigen belang zoo wel, its in dat van efmerika,
amdat wij u beiden innig liefhebben . Vergun dan, o zeer
getrouwe Bondgenoot! dat wij u beletten, eerie zeemagt to
bebben van eenige beduidenis , als welke ons ten dage der
oinrouw zoude belemmeren ; want de hranschman, gij west
bet, is onbellendig ; terwijl wij noolt uit bet oog verliezen
de vernieling onzer vijanden en de vernedering onzer Bondgenooten : tilt Loch is algerneen bekend . Geef u dan over
*an once opregtheid en goede trounr, en neem ons tot fchekls-lieden in Taw gefchil !"
Op daze creffende aanfpraak antwoordde Fran-krjk aldus c
o Alhion I land der fteenkolen en katoenen ! 'ik verfta u en
Heel ih uw gevoelen . Uwe belangen zijn de mijne, dewijt
wij Bondgenooten zijn ; want, zonder dit, zou ons verboud
niet dan een woordenfpel zijn : hierin herkent gij mijne oud.
Franfthe vroomheid, welke fommigen uwer ounaszelheM noe.
men . Van den anderen kant ben ik seer verlegen met aa4a
gedrag . Ik geloof, dat ik mij verbeelde beleedigd to zijjn .
Zoo lang de vermeende oorveeg mijne wang deed gloeijbn,
Meld !k mij overtuigd van den hoon ; thane, nu dt luoht
mijn gelaac verkoeld heeft, ben ik tier voiitomen zeker, of
ik eeae oorveeg ontvangen heb . Gij zult wet. too goad zije
dit van nabij to onderzoeken en bet mij to doen weten . Hier.
G2
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in, o eflbion ! herkent gij zeker niet meet , hecgene men

weleer mijne ligtgeraaktheid noemde ; maar de tijd, die alles
verandert, heeft mijn bloed ongemeen bekoeld . Ik maak
mij zelden meer boos nit eigene beweging ; er is eene aanfporing van buiten noodig, om mijtre gramfchap op to wekken ; en zoo gij zegt, dat ik niet beleedigd ben, zal ik u
gelooven, en betalen . Gij ziet, mijn zeer getrouwe Bond.
genoot ! dat gij u niet in mij bedrogen hebt ."
Op deze verklaring hervatte Albion : ,, Wine welbeminde
en zacbtzinnige vriendin I gij zljt zoo als ik u verlangde,
gedwee en vreesachtig als eene jonge maagd . 't Is wel, en
ik wil u dan nu ook mijne bijzondere welwillendheid betoonen, om u van nut to zijn . lngevalie van een duel om geld .
zaken tusfchen mannen van moed en eer, betaalt hij , die
fchuldig is , om bet regt to hebben van to vechten . Bevondt
ge u nog in de tijden uwer ridderlijke dapperheid, ik zou
tot u zeggen : „ Laad uw gefchut met bet goud, den Bmerikanen verfchuldigd , en werp bet dien onbefchaamden op
zulk eene wijze naar den kop I" Maar die dichterlijke tijd
is voorbij . Gij zijt geld fchuldig, en wilt niet betalen , omdat men u beleedigd heeft . De Amerikanen zeggen, dat gij
u flechts houdt alsof gij beleedigd zijt, omdat gij niet wilt
betalen . Sluit dien lasteraren den mond . Betaal - betaal . . . .
maar niet aan hen , opdat zij niet zullen kunnen zeggen , dat
bet nit vrees gefchiedde . Neen! itel de fom in de onhaatzuchtige en bevriende handen van niet in de zaak betrokkenen, die ze hun zullen doen geworden, wanneer gij voldaan
zijt over de to geven voldoening, en ze u teruggeven, zoo
de Generaal j A C K S 0 N volhardt in zijne onbefchoftheid .
Zend mij dan uwe vijfentwintig millioenen, beneveds de interesfen, welke gij mij zult fchuldig zijn voor de zorg,
welke ik zal dragen voor derzelver bewaring. Zoodra gij
onttlagen zijt van uw geld, hebt gij bet regt , om een' boogen toon to voeren , en to zeggen al wat u betaamt . Tot
zoo lange zult ge de houding hebben van een' kwaden becaler , die zijne fchuldeifchers hoont , omdat hij hen niet betalen kan ."
En Frankrijk hernam : ,, o dlbion l gij fpreekt gouden
woorden ; ik zal u mijne millioenen zenden ."
Onze vijfentwintig millioenen worden door Engeland in
ontvang genomen ; bet gefchil rekt zich, words heimelijk aangeblazen , meer en meer ingewikkeld , van tijd tot tijd al
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fcherper en bitterder, en - wat gebeurt ? Op zekeren tijd
words een klein Engelsch koopvaardijfchip aangevallen en
genomen door een' gewaanden Fransch-4lnerikaanfchen ka .
per ; waarop 4lbion nitroept : „ lk ben bet flagtoffer van
eenen wedftrijd, die mij Diet aangaat ; men plondert mijnen
handel , men rooft mijne fchepen ; mij komc eene fchavergoeding toe : ik behoud de vijfentwintig millioenen !"
Gelukkig nog, zoo de bemiddeling onzes trouwen Bondgenoots ons op Diets ergers to ftaan kome !

BRIEF VAN HILLETJE AAN DEN HEER SPECTATOR .

Vrij zult bet Diet kwalijk nemen, Mijnheer Spectator! dat
ik u ook eens fchrijf, en, even zoo als gij nu reeds drie
reizen gedaan hebt, dien brief laat drukken . Sedert gij mij,
een- en andermaal , op de teekenen des tads opmerkzaam gemaakt hebt, vind ik er veel behagen in, insgelijks daarop
to letten , en , wat mij voor de aandacht kwam , aan een geleerd man, als gij zij t , mede to deelen . Het fchrijven gaat
mij wel Diet zoo viug af ; maar, indien alien, met wie dit
bet geval is , daarom bet fchrijven nalieten, lieve hemel!
hoe fchraal zou bet er dan met onze Dorpsleesbibliotbeek
en Leesgezelfchap beginnen nit to zien! Maar, dit daargelaten ; want ik wilde u , geleerde Heer 1 doen zien , dat ik ,
op mijne manier, mede de teekenen des ti ds tot voorwerpen
van mijne befchouwing heb gekozen ; en over zulk een teeken wilde ik u , in mime eenvoudigheid , eenige oogenblikken onderhouden .
De menfchen kliemen en klagen over 't algemeen dan zeer
over den geldeloozen ti,d, en ik heb lang geloofd, dat die
klagten bij velen zeer gegrond waren ; maar, Mijnheer! zou
dit wel overal waar zijn? Ja, op ons dorpje klagen de zadelmaker, de (lager, en zelfs onze Chirurgijn, die nog een
verre neef van mij is, dat zij wel een boek vol fchuld,
maar weinig gevulde geldzakken kunnen toonen, en dat zal
wel waar zijn ; maar mij dunks in de fleden - in groote
fteden vooral - moet bet anders gefteld wezen, en de genoemde klagt verre van algemeen toepasfelijk to zijn . Met,
dat ik daar zoo bijzonder bekend ben ; maar de nieuws .
papieren, en , federt cenigen tijd , vooral bet zoogenoemd
Handelsblad, dat ik met onzen Burgemeester en den fchilder
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en timmerman van ons dorp lees, deelen m t, nu en dan,
het een en tinder mede, waaruit ik meen to moeten opmaken, dat bet, in Jmflerdam althans, met bet financieweaen
nog zoo ongunftig niet moet gefteld zijn, als fommige
klagers ons wel willen doen gelooven . Ik wil u, Mijnheer! dit, naar mijne wijze van befchouwen, war nader
doen zien .
Er moet, namelijk, eene kleine kibbelarij, zeer onlangs,
hebben plaats gehad ttusfchen den Directeur van bet Fransch
Tooneel en eene nit Parijs aangekomene Actrice. Waarover dat kibbelen ontftaan is, begrijp ik niet duidelijk, en
dat duet ook niets ter zake ; maar eindelijk hebben de Fran.
fche Monfleur en de Franfche Madame bet Handelsblad to
baat genomen, om, gelijk men bet noemt, hunne baan
fchoon to maken, en - bier fchiet mij bet bekende fpreek.
woord to binnen : als kok en bottelier to zamen kyven, hoort
men, waar de boter blijft . Daar lees ik, tot mijne verbazing, en sevens tot mijne gerustftelling, dat deze Franfche Dame, na een' eisch van 15000 franken, voor vijf
maanden, gedaan to hebben, eindelijk de zaak, met loven
en bieden, voor 2000 franken in de maand heeft geklonken .
Dat is, naar ik reken , omtrent f 12000 Ned . in bet jaar ;
voorwaar geen onaanzienlijk inkomen, en dat wel voor flechta
wine zangeres ! War moeten dus de gezamenlijke uitgaven
aan de overige leden van dit Tooneelgezelfchap niet bedragen , en wat betaalt men derhalve niet in Jmflerdam , allean
voor bet vermaak om een Fransch Tooneel to hebben!
En - want zoo redeneerde ik voort - betaalt men den
vreemdeling zoo ruimfchoots, was zal men dan niet, nit
vaderlandsliefde, voor den Landgenoot over hebben ! Het
perfoneel van den Nationalen Schouwburg is, naar ik ge •
loof, nog al talrijk . Wel is waar, alien vervullen geene
eerfte rollen, zoo als die Franfche Madame, en ik wil daar.
o m elk hunner op geen inkomen van f 12000 's jaars aanflaan ; waar flel, dat bet geheele perfoneel ult vijfentwintig
perfonen beftaat, en de meerdere en mindere rolleu dooreea
worden berekend op een inkomen van f 9000, dan ,@g
.
krijgt men f 225,000 aan traktementen l Dat is wel veei
geld ; maar ik zeg altjjd, dat de kunst betaald meet warden .
Maar (wij leeren dit ieder jaar, als de Staten bijeenkomen)
bij een budget van uitgaven behoort een budget van inkom .
ften ; en daar men , op was wijze weet ik niet, Loch si dat
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2 .00,
geld tilt de prijzen der plaatfen, van 80 c . tot
fchijnt to kynnen vinden, en at die uitgaven den tech msar
alleen om den wille des vermaaks gedaan worden ; zoo beweer ik, of ik moet den bal deerlijk misflaan, dat, akhans
in Amflerdam, de klagt over een' geldeloozen tijd ponder
grond wordt aangeheven .
Ik fprak nog niet over bet Hoogduitsch Tooneel, en repte
geen woord van de menigte van Concerten , die door Duitfcherr, Franfcken, Italianen, Polen, Zweden, Rusfen, en
wie en wat niet al meer ? worden gegeven , en die van den
kunstfmaak en de kunstliefde onzer natie getuigen . De lof, die
aan al deze vreemdelingen, bij elke gelegenheid, in de nieuwsbladen wordt toegezwaaid, - de ophef, waarmede hunne
aankomst wordt verkondigd, en de toejuiching, die hen,,
bij hun vertrek nit onze moerasfen, als affcheidsgroet, vergezelt, kost niets dan de moeite des opftels van deze zoo
belaagrijke annonces ; maar de gelden , die zij naar elders
heenvoeren , zijn toch door onze natie op bet altaar hunner
kunst , geheel belangeloos , gebragt , en daaruit ontleen ik
een nieuw argument tegen de klagt over de geldeleosheid de .
zer dagen ; terwijl ik ook bier weer moet bijvoegen t doet
men dit aan den vreemden kunftenaar , wat zal dan niet de
Land- en Stadgenoot ondervinden
Ik zou u dit, Mijnheer Spectator! welligt niet eens p,
fchreven hebben, ware bet niet, dat onze fichoolmeester,
anders een knap man , met mil van opinie verfebilt, Zijne
vrouws broers behuwdzuster, die in Amflerdam federt jaren
woont en in 't najaar bij hem logeerde, had ook over een en
ander geheel flrijdige denkbeelden, van de mijne wijd ver .
fchi!tende , en ik geloof toch bet regt aan mijne zijde to
hebben . Daarom befloot ik , u , als een geleerd en deftig
man , naar uw gevoelen to vragen ; gij weet er zeker meer
van , dan onze fchoolmeester.
En bier wil ik eindigen . . . Dan, daar valt mij nog lets
in, waarover ik graag eenige opheldering son hebben . 1k
fprak daar even van die vreemde Toonkunftenaars , en van
de onderfcheiding, waarmede die Heeren en Dames, blj ko .
men en gaan, in de dagbladen begroet worden . Nu, ik mag
lijden, dat men beleefd is , en eere geeft, wien eere toekomt ; maar ik hoorde onlangs, bij bet lezen van zulk eene
hbogstvereerende anaonce , onzen Vrederegter zeggen : ,Wat
,, is 't goed, dat die vreemdelingen onze taal niet verftaan!
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„ Zij zouden anders

denken , dat wij bier to lande niet veel
„ gewend waren ." En ik meende, in mijne eenvoudigheid,
dat ook Nederland geenszins onberoemd is in bet gebied der
kunflen. Zie! beleefdheid is goed, maar men behoeft de

menfchen door vleijerij niet hoogmoedig to maken . Dat is
mijne meening .

En nu eindig ik voor goed, en noem mij , met hooge
achting ,
Uwe Dienaresfe,
20 Jan . 1836 .

HILLETJE .

LETS NADERS OVER DE SIAMESCHE TWEELINGEN .

In bet Mengelwerk van ons Tijdfchrift voor 1830, No . IV,
deelden wij onzen Lezeren een Verfag mede van dit belangrijk BBroederpaar, vergezeld van eene fraaije Afbeelding van
hetzelye . Men herinnert zich misfchien, dat deze Tweelin-

gen, in bet Koningrijk Siam geboren, v66r 5 of 6 jaren
reeds, Parijs wilden bezoeken ; maar dat de Franfche Policie, ondanks de tusfchenkomst van den Natuurkundige
G E O F F R O Y ST. H I L A I R E, uit bekrompene beginfelen,
bun oponthoud in Frankrijk niet wilde gedoogen . C H A N G
en E N G (dus heeten zij) hebben zich Wen naar Engele nd

begeven, :Imerika bezocht, en, na de nieuwsgierigheid van
twee wereiddeelen to hebben bevredigd , met meer geluks
eene tweede rein naar Parijs ondernomen , alvorens naar hun
vaderland weder to keeren . Zij zijn thans vijfentwintig jaren
oud, en wat hun tot eer verftrekt, is de verflandige wijze,

op welke zij van hunnen zonderlingen toeftand hebben weten
partij to trekken , daar zij welligt de eerften van hunne foort
zijn, die oordeel genoeg bezitten otn hunne onafhankelijk .
heid to bewaren, hunne eigene zaken to befturen, en zich
niet als vreemde dieren aan een' of anderen inhaligen avonturier to verkoopen, die zich to hunnen koste verrijkt . Zij

behooren niemand toe, reizen op eigene kosten, met eigen
rijtuig en bedienden, geven, wanneer zij in eene groote flad
eankomen, hun paspoort aan de Policie af t nemen hunnen

intrek in een goed hotel, kiezen er een gemakkelijk en wdl
verwarmd vertrek , en laten zich een goed middagmaal opdisfchen, zonder of to wachten , dat men bun, na den afloop
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der vertooning, een flak broods toewerpe . Zij nemen eenen
taalmeester aan , om hun als tolk to dienen , en doen aankondigen, dat zij bet publiek op door henzelven bepaalde
uren afwachten .
C H A N G en E N G (of beter C H A N G - E N G , als, in meer
dan ddn opzigt, flechts ddn' perfoon uitmakende) zijn, naar
men verzekert, uit arme visfchers geboren, en hebben zelve, tot hun vijftiende jaar, den kost gewonnen met her verkoopen van visch en fchelpdieren . Van her vrQeger wegens
hunne vorming en vereeniging opgegevene zal bet volflaan
to herinneren, dat zij aan de voorzijde der borst zijn aaneengehecht, door middel der verlenging van een' vleesachtigen band ter grootte eener mans band, die inwendig ten
koste van her wederzijdfche flernum fchijnt gevormd to we .
zen . Dit vexeenigingswerktuig, dat bij hunne geboorte buigzaam en beweegbaar was, liet hun toe, zich naar alle zijden to wenden ; nograns lagen de beide aangezigten op dat
tijdflip nagenoeg aan of op elkander tusfchen elkanders beenen ; maar, door gedurig uitrekken, hebben zij den gemeenfchappelijken band verlengd, zoodat zij thans ter zijde van
elkander geplaatst zijn, en twee armen zich voorwaarts, de
twee andere achterwaarts bevinden, omtrent zoo als bij
fchooljongenc, die gearmd gaan, met de hand op elkanders
fchouder rustende, zoodat de een zijnen regter- en de ander
zijnen linkerarm vrij heeft ; hoewel de twee achterwaarts gekeerde armen naar voren kunnen gebragt worden en de broeders zich in dier voege omkeeren , dat c H A N G zich aan de
linker en E N G aan de regterzijde bevindt ; maar deze houding is bun hinderlijk, en zij hernemen weldra de tegenovergeflelde, die hun meer hebbelijk is .
De grootte dezer Siamefche Tweelingbroeders is ongeveer
vijf voeten ; E N G is een weinig kleiner en minder flerk dan
CH A N G ; hun gelaat is olijfkleurig ; hunne oogen zijn klein en
uitpuilende ; hun haar is van her fraaitle glinflerende zwart ; zij
dragen bet op 't voorhoofd kort afgefneden , maar vlechten
her van achteren lang, en flingeren her als eene kroon om
bet hoofd . Op de Europefche wijze gekleed zijnde, dragen
zij korte, opene vesten , en men oncwaart niets van hun lig .
chaam dan de verlenging, die hen verbonden houdt, tot bet
doorlaten waarvan eene kleine opening in bet hemd voldoende is . Dit deel is thans ongemeen hard . Raakt men her in her
midden aan , dan worden de beide Tweelingen de aanraking
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gelijktijdig gewaar ; maar verplaatst men de hand regts of
links of , dan ontwaart haar alleen diegene , aan wiens zijde
de aanraking gefchiedt, als raakte men elk ander zijner ligchaamsdeelen aan .
De hechtheid van dic vereenigingswerktnig is Met het eenige, wat de affcheiding der beide broeders in den weg ftaat ;
want , behalve dat zij niets willen hooren van eene kunstbewerking, die hunne affcheiding zou ten doel hebben, wordt
dezelve ook onmogelijk gemaakt door de gemeenfchap, die
tusfchen de wederzijdfche holligheden van den onderbuilt beftaat, daar men de kunstbewerking niet zou kunnen daar_
ftellen zonder den buik to openen en het peritoneum aatl to
doen, welke wonde, gelijk men weet, doorgaans doodelijk Is .
C H A N G-E N G handelen als een afzonderlijk mensch ; zij
gain zitten, ftaan op, loopen, zwemmen en jagen, met dezelfde vlugheid en eenparigheid in hunne bewegingen, its
befiuurde een zelfde wit alle hunne handelingen ; ja, wat
meer is, zij hebben gelijke en gelijktijdige verkiezingen, be .
geerten en behoeften . De een heeft den anderen nooit zien
flapen ; zij flapen in en ontwaken als een zeifde wezen, en
men behoeft flechts een hunner to wekken , om ze beide
to doen wakker worden. In den flaap wendt zich die ter
regterzijde naar de linker, wanneer zijne eerfle houding hem
vermoeit, en zijn broeder rolt onder hem been, zonder door
die beweging geftoord to worden , even zoo als men des
nachts de beenen kruiswijze overeen flaat . De twee breeders
fpreken elkander nooit toe , maar verftaan zich wederkeerig, zonder dat men eenig teeken van mededeeling verneemt,
zoo volmaakt wel, dat zij hunne moedertaal volflagen hebben vergeten, offchoon zij bijna achttien jaren oud wares,
toen zij hunnen geboortegrond verlieten . Zij leeren met eene
groote gemakkelijkheid talen aan, en fpreken thans zeer goed
Engeisch ; terwiji de wijze, op welke zij reeds eenige Franfche woorden uitfpreken, doet vermoeden, dat zij ook weldra
het Fransch redelijk goed zuilen kennen . In hunne gelaatsttekken heerscht de grootfte overeenkomst, en bet is onmogelijk, aan den toon hunner item to onderfcheiden, wie van
beiden fpreekt .
Wanneer twee perfonen gelijktijdig beproeven een verfehillend gefprek met hen beiden aan to knoopen, ondervinden
zij eene foort van afmatting, die hun diet toelaat den loop
ltttnner denkbeelden aldus fang to verdeelen, en weldra be .
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paalt zich hunne aandacht naar eenen en denzelfden kant ;
aij antwoorden beide to gelijk en nagenoeg in dezelfde be .
woordingen. Zij fpelen gaarne ;

maar hec is hun even on-

doenlijk, hunne aandacht to vestigen op eenig fpel, dat zij
tegen elkander fpelen, als bet ons is, vermaak to fcheppen
in bet doen fpelen onzer regterhand tegen de linker, zelfs
als bet bij een hazardfpel is . (*)

Als de een honger heeft, heeft ook de ander honger, en

wanneer de een zich vermoeid heeft, rust de ander . Zij beminnen bet tafelgenoc, en zelfs deigoede Pier, en hun fmaak
ftemt hierin, gelijk in alle overige opzigten , volkomen over-

een ; inzonderheid houden zij veel van visch en oesters . Gelukkig hebben zij nog nooit de minfle zucht tot bet huwe.
lift in zich befpeurd, offchoon zij veel werk van kinderen
maken . In Bmerika was de een ziek, toen de ander door

eene tusfchenpoozende koorts werd aangetasc , en beefs zelff
eene pijnlijke gewaarwording ondervonden, toen men zijnen
broeder aderliet . Kortom , wat zal men zeggen Y Deze dub .

Un en dezeifde
mensch, en men ondervindc geene geringere verlegenheid in
bet vinden van bewijzen voor bet afzonderlijk beftaan, dan
bele mensch is in vele opzigten niet dan

in dat van gemeenfchappelijke verrigtingen en van naarw
verband, tusfchen deze twee wezens, die zoo innig verbonden en nogtans elk op zichzelven zoo volkomen zijn .

Wanneer men echter, om, zoo mogelijk, nit deze verwerring

to geraken, zich tot bet nader onderzoek zou willen bepalen, of in de zielen en verflandelijke vermogens dezer Tweefingen dezelfde vreemdfoortige zamenparing plaats grijpt als
in hunne ligchamen, dan levert hunne levensgefchiedenis,
die wij, jammer genoeg, flechts zeer onvolkomen kennen,
nogtans eenige opmerkelijke omftandigheden op, die eeniger-

mate tot beantwoording van dit vraagftuk kunnen bijdragen . Daarenboven is bet door anatomifche en pbyfiologtfthe
waarnemingen en verfchijnfelen bewezen, dat of de organen

dubbel zijn, en dat znlks insgelijks bet geval is met at de natuurlijke funetien . Zoo is b . v . de omloop des bloeds wederkeerig onafhankelijk, daar dezelve, nameiijk, bij C H A N G
(*) Dit is ons niet regt helder, en tenet 2eker in een

tlrordlen zin worden opgevat . Immers , wat het werktulgefijke becreft, ftaat b . v . de behandeling van het itiavier
dgarmede at aenflonds in wederf rraak .

Vert.
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fneller is dan bij zijnen broeder, van wiens pots men
fechts zeventig flagen in de minuut telde, terwijl die des
anderen in dezelfde minuut voor 't minst tachtigmalen floeg .
De broeder ter regterzijde gevoelt de aandoeningen niet,
welke men den anderen doet ondervinden, door hem to knij,
pen of to prikken ; terwijl bet niet voldoende is tot flitting
van den honger des eenen broeders, dien des anderen to ver .
zadigen .-De verwonderlijke overeenftemming in neigingen en
denkbeelden, die wij hebben befchreven, heeft zich, naar
't fchijnt , voor 't minst eenmaal verloochend ; want toen zij
zieh aan boord van bet fchip bevonden, dat hen naar Europa
overbragt, gevoelde de een lust om zich in de zee to baden, terwijl de ander daartoe geene de minfte begeerte had .
Dit gefchil werd echtel •, door de vriendelijke raadgevingen
van den Scheepskapitein, gelukkig en gemakkelijk beflecht .Wat de zuiver verflandelijke verrigtingen betreft, is bet blijkbaar, dat deze insgelijks dubbel en bij den een' van die des
anderen onafhankelijk zijn, daar de een de gedachten des
anderen niet vermag to raden . Zoo kan de een een' Roman
lezen, terwijl de ander zich met de ftudie der Gefchiedenis
bezig houdt ; maar bet is evenzeer waar, dat zij in deze
foort van afzonderlijke bezigheid geen beftendig vermaak
fcheppen, en dat zij doorgaans hetzelfde boek to zamen lezen , even als zij to zamen de overige verrigtingen van bet
dagelijkfche leven ten uitvoer brengen .
Wij vonden elders nog bet volgende wegens dit Broederpaar, hetwelk wij bier, ten befluice, mededeelen :
Gelijk in elke vereeniging van menfchen, is ook bier een
bovendrijvende wil ; 't is die van c H A N G, de grootfte en fterk-

fte ; E N G, de zwakile en kleinite , flaat, in een' zedelijken
zin , tot C H A N G als eene vrou w tot Karen man . Deze invloed, die de een maakt en de ander onwillekeurig ondergaat,

is gelukkig voor beiden . Immers , zoo beiden wilden en ban .
delden elk voor zich, ware hun beftaan niet dan een aanhoudend en pijnigend been en weder feuren ! - Zal dit tweeledige
leven eens een tweeledige dood zijn? Wij gelooven neen,

van wege bunne ligchaamsgefleldheid ; al de kanfen van overleving fchijnen aan de zijde van C H A N G . Bevendien , een
geweldige dood kan den eenen treffen, den anderen fparen ;

want hunne gewaarwordingen zijn niet gemeenfchappelijk :
deze is koud, terwijl gene warm is ; knijpc men E N G ,
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het punt hunner ver .
eeniging ; flechts dddr zijn zij ddn . Zal de langstlevende dan
veroordeeld zijn, bet lijk zijns broeders met zich to flepen? . . . .
Hen to fcheiden , terwijl zij leven, zou eene kunstbewerking
zijn, gevaarlijker naar gelange zij ouder worden, en kon
voor beiden doodelijk zijn, dewijl men, naar de wet der regtvaardigheid, bet kraakbeen, dat hen vereenigt, in bet midden
zou moeten doorkiieven . In gevalle een hunner bet eerst
kwam to flerven, zou de fcheiding gemakkelijker zijn, de .
wiji men dan ontheven ware van alle verfchooning omtrent
den dooden . - Aan tafel eet elk voor zich, of laten zij elkander beurtelings eten . Maar, hoe weinig hen ook de band, die
hen vereenigt , fchijnt to kwellen , dezelve kon hun wel eens
zeer pijnigend worden, b . v . indien een hunner een been
brak, en de ander genoodzaakt was , veertig dagen onbewegelijk fill to liggen

C H A N G voelt bet niet , behalve op

HET MIEROSKOOP, TE AMSTERDAM EN ELDERS TEN TOON
GESTELD .

'k Mogt bet wonderglas aanfchouwen, (*)
Dat mij , voor een lnttel geld,
Eenen fchat van vroom vertrouwen
Spilziek heeft ter hand gefleld .
'k Zag een nieuwe wereld worden,
Openbaring van Gods magt
In hare onnafpeurlijke orden ,
Wond'ren van Zijn fcheppingskracht!
'k Zag Gods grootheid , in bet kleinfle
Groot, als in bet grootst gewrocbt ;
'k Zag het, en genoot de reinfle
Weelde, die 'k ooit fmaken mogt I
Wat is groot, wat klein to heeten
In den Schepper van 't Heelal ?
Kan ooit flerv'ling Hem vergeten,
Of ooit denken aan Geval ?
Neen! er is een God daar boven ;
Ziet Zijn wond'ren, hoort Zijn flem!
Neen ! lie, is Been bloot gelooven ;
Alles , ales predikt Hem!
(*) Hetzelve words gezegd va0 14000 tot 2,500,000 noalen de voorwerpeu
to vergrooten .
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Him, bier geldt bets Ach 1 w menfchen ,
Wet toch zijn we? Een ftofje, een drop 1
Al ons werken, woelen, wenfchen
Lost zich dens als genen op.
Komt en ziet! Een ftofje, een droppel
Tuigt bier van Gods mogendheid ;
Ja, het nietigst ftrootje of ftoppel
Toont Hem in Zijn majesteit!
Welk een Oceaan van dieren,
Visch en Hang en krab en worm,
Zle ik zwemmen, zwenken, zwieren,
Ongekend in card en vorm !
Mongers zie ik d' een den ander'
Fel beftoken in dien vloed ,
Als bet woudgedierte elkander
Vaak, op dood of leven, doet .
Heel die fchepping, zoo vol levens,
Duizend fcheppingen, ja meer,
Dalen in 66n' oogwenk tevens
In onze ingewanden nedr 1 Maar, wat overfchoone luister,
Waar geen kunstgewrocht bb haalt!
Gouden glans verlicht het duister . . . .
't Is Natuur flechts, die z66 maait!
't Keurigst weefTel , rijk van fchering ;
Schelpwerk in zijn fchoonfte preal ;
't Fraaist borduurfel , vol fchakering ;
't Kostlijkst bont, en 't edlst koraal
Torren, vliegen, fchubben, blad'ren,
Bpomftam-fchijfjes, heestervacht
Deden al dien rijkdom gad'ren,
Leverden die fchitterpratht! . . . .
Dan, wat broddelwerk verfchijnt daar,
Op den pas ontruimden wand?
Hoe I verzaakt zich bier Nattlur ? - maar
Neen, 't is werk van menfchenhand .
Ziet die draden - neen , die touwen ,
Ordeloos ineengeward,
Vol van leemten, kronkels, vouwen ,
Beeld van 't menfchelijke hart !
Maar die brabb'lende verbinding,
Mear die ruiten, plomp en grof,

II ET MIKROSKOOP .
Zijn het puik van menfchenvinding
En van de allerfijnfte ftofl
Doch onfchatbaar is de leering ;
Sterker fpreekt zij, dan elk woord,
Brengt den twijf'laar tot bekeering,
Geeft aan God, wat Hem behoort .
Ziet, ter Raving van mijn rede,
Ziet lien dolk , zoo fcherp gepunt ,
Met een gifbuis aan de fcheede :
Wee, op wien hij is gemunt 4
't Is bet werktuig van de fmarte,
Die de fteek der bij verwekt,
Dat den onderzoeklust tartte,
Thans voor 't flarend oog ontdekt .
Hooger nog ftijgt ons verrukken ;
Dieper nog dringt onze blik :
't Mogt door 't wonderglas gelukken,
D' omloop van bet bloed, den tik
Van bet hart eens diers to aanfchouwen,
Dat bet fcherpst gezigt ontvliedt,
Maar dat bier ons, bij 't ontvouwen .,
Als bet kloekst infekt zich biedt .
Nog een ftaal van Alvermogen,
Meest bet ftoflijke oog ontgaan,
Maar, wie nadenkt, opgetogen
In bewond'ring flil doet ftaan :
Duiz'ling wekk' bet : „ Al de haren
,, Van uw hoofd, ze zijn geteld!"
Maar op den van die to flaren,
Opent een nieuw wonderveld
Ziet! die duizend duizenddeelen
Van een fchier onnoembaar tal
Zijn voorzien van even vele
Buizen, eind'loos fijn en final ;
Elk van haar erlangt bier voedfel,
Groei en bloei, gelijk de plant
Leven, fappen en behoedfel
Vindt in de aarde of in bet zandl Wat is groot , wat klein to heeten
In den Schepper van 't Heelal ?
Kan ooit fchepfel Hem vergeten ;
Kan 't bier denken aan Geval ?
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Neen 1 er is een God daar boven ;
Ziet Zijn wond'ren, hoort Zijn item!

Neen! het is geen bloot gelooven ;

't Gansch Heelal verkondigt Hem l

Oct . 1834.

J . W. IJNTEMA .

NA HET LEZEN EENER REDEVOERING, UITGESPROKEN IN DE
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, BIJ DE OVERWEGING DER CONCEPTWET TER BEVORDERING DER
BELANGEN VAN DEN LANDBOUW.

Ja, kundig Heerl gij hebt gelijk :

De Boeren van ons Koningrijk
Zijn Diet meer die, ons door Horatius gefchilderd ;
De weelde nam Reeds toe, en heeft ook hen verwilderd .
Maar, waarom naar oud-Rome hersn?
't Is geen drie eeuwen Dog geledn ,
Dat zij, met hunnen ftand cevredn,

In fob're eenvoudigheid der Vad'ren grond beploegden ;
Toen ook, let well de Heeren Staten . Generaal,
In ned'righeid en zonder erg
Gezeten op den Viiverberg,
Zich met een karig, fchamel maal
Van brood en kaas vernoegden .

Zegwaart.

P. B.

ONGESTOORDE LEVENSVREUGD .

L eveni wilt gij aan de menfchen ongeftoorde vreugde geven,
Leer, ei leer hen dan vergeten, dat zij hier op aarde levee!

NAAKTE WAARHEID .

Der naakte waarheid voegt een kleed,
Sinds vader Adam zich een fchort van bladen fneed .

In No . XVI tlaat, bl . 785, reg .

it,

golfgegolf, lees zeegegolf.

_ZE N G ELWEB K .
Den Heere

I

der Paderlandfche Letteroefeningen .

Redacteur

Mijn Beer en Vriend !

k had de bijgaande Leerrede, met eenen geleidenden
aan U , gereedgemaakt , om U to vragen , of Gij ze ,
in deze dagen van behandeling der Lijdensgefchiedenis
onzes Heeren bij onze openbare godsdienftige bajeenkomfen, ook gefchikt mogt achten ter plaatfing in uw
Mengelwerk, en ik flond ze zoo ter verzending of to geven, toen men mij een' bundel Leerredenen zond van den
Hoogleeraar AB E . DES AMORIE VAN DER HOEV E N . Ik zag aanftonds de List dier Leerredenen door, en
vond daarop eene over dezelfde ftofie als de mijne. Na
hield ik de laatfle op , om to zien , in hoe verre onzer
beider behandeling in elkander mogt loopen : doch,
federt bevonden hebbende, dat beide wijd verfchillen,
zie ik geene reden , om de mijne terug to houden . Zij
gaat derhalve hiernevens . Gij moogt oordeelen, of ze U
dienen kan, dan niet . -- Ik heb de eer to zijn

Rotterdam ,

26 Febr . 1835 .

Uw Ed . dw . Dienaar en Wend
A D A . S T o L i E R . (*)

(*) Het in bovenflaanden brief van, nu wijlen, den Weleerw . S T 0 L K E R vermelde oponthoud had den voorbijgang
der tijdsgelegenheid ten gevolge . Thans , nu bet verloop eens
jaars dezelve van nieuws deed verfchijnen , moge de plaatfing dezer Leerrede, met bewilliging der Weduwe, alien,
die den waardigen Man kenden en waardeerden, eene aangename verrasfing zijn, welke hun zijne item, als 't ware, nog
doet hooren van uit bet ilille graf ! -- Redact.
Ii
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JEaUS BIJ HERODES .

Leerrede

over
L U C . XXIII : 5---15

En z / hielden to flerker aan, zeggende : hij beroert
bet yolk, enz .
lien der beroemdfte Kanfelredenaars van ons Nederland
verklaarde voorheen den afgelezen tekst voor een' der
dor/le van bet geheele lijdensverhaal , zeker eeniglijk ter
verfchooning van de wonderlijke wijze, waarop hij,, ter
gelegenheid van denzelven, fpreken wilde (*). Ik kan
hem hierin geenszins toeftemmen . Ik erken bet : die tekst
ftelt ons den Heiland voor H E R 0 D E s, in tweederlef
opzigt , onder dezelfde gezigtspunten voor als voor p IL A T V S , als ondervraagd namelijk en niet antwoordende , en als gehoond en befpot , zonder zone gelatenheid
to verliezen. Indien men nu , bij de behandeling der teregtlelling voor i I L A T U s, hierover bijzonderlijk fpreken, en daarvan thans, om herhalingen to mijden, zwijgen wil , gaat zekerlijk een gedeelte van den rijkdom der
ftoffe verloren . Maar ik meene, dat men, bij dezen tekst,
omdat hij , in den loop van bet verhaal , v66r bet bedoelde verhoor voor i i L A T V S gaat, niet zwijgen moet ;
en , wat betreft , dat men dan , in bet vervolg , in herhalingen vallen moet, een bekwaam fpreker behoort dat
zoo to kunnen doen , dat de herhalingen zijnen hoorderen niet ongevallig zijn. lk althans, Toehoorders ! zal
bet gezegde ftilzwijgen nu niet in acht nemen ; en, zoo
mijne rede U thans dor mogt fchijnen , wijt dit niet aan
den tekst, maar aan de onbekwaamheid van den redenaar,
die ondertusfchen God , die alle rede vruchtbaar maken
(*) S A U R i N, Serm . fur I'Hist. de la Pasfion , T. I . p.
238 etc.
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Stan tot bevordering van zijne eere, en van zijner kinderen geloof, deugd en gelukzaligheid , vurig bidt , dat
Hij daartoe thans zijnen biyzonderen zgen verleenen
wil . Amen !
Het gewetenloos Sanhedrin, dat den Hciland o.-, .egtzvaardig had veroordeeld , had zija doel gemist , om n IL A T U S, zonder onderzoek van j E z u s' zaak, to be .
wegen , om het over hem gevelde gruwzaam doodvonnis
to bekrachtigen . De Landvoogd had dit geweigerd . Hij
had geeischt , dat men , hetgeen men tot bezwaar des
veroordeelden had, zou voorbrengen . Gedwongen, om
hieraan to voldoen , was men met zijne befchuldigingen
voor den dag gekomen . De Stadhouder onderzocht ze,
onderhield er den Zaligmaker , openlijk en in bet bijzonder, over, en de uitkomst was, dat hij verklaarde : Ik
vind geen fchuld in dezen mensch . Zoo fprak hij , onmiddellijk v66r den tekst . Het Sanhedrin , voorziende ,
welk bet gevolg van deze verklaring zijn zou, dat j E z u s
namelijk in vrijheid gefleld wierd, en hun alzoo de prooi,
waarnaar hunne bloeddorst zoo lang gejaagd had, en die
nu eindelijk gegrepen was, ontrukt zou worden, fpande, met helfche boosheid, terflond alle krachten in, om
dit to voorkomen . I-let hield to flerker bij den Landvoogd aan, (fchrijft onze Evangelist) zeggende : hij beroert het yolk , leerende door geheel Judaea , begonnen
hebbende van Galilaea , tot hiertoe . Hij zet bet yolk

uveral tot onrustige bewegingen aan, (wilde men zeggen) verkondigende alomme eene oproerige leer . In Galilaea ving hij daarmede reeds aan . Gansch .Judaea heeft
de muitmaker federt , alzoo predikende , afgeloopen ; en
nu heeft hij reeds de onbefchrijfelijke floutheid gehad, om
bier, binnen de hoofdflad zelfs, binnen het volkrijk Jeruzalem , dat thans , ter gelegenheid van bet feest, van
tallooze vreemdelingen wemelt , - op een' tijd, waarop
de rust zoo ligt gefloord kan worden , en dikwijls , met
de daad, zoo gevaarlijk gefloord werd, -r zijn kwaad
zaad to komen ftrooijen . Zal dit ongeflraft doorgaan ?
11 2
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Zal zulk een moedwil niet op bet ge(l :rengst , anderen
ten voorbeeld en affchrik , beteugeld en gewroken worden ? - Ziet bier, Toehoorders ! de leugen, de kwaadaardigheid en de huichelar!y ten top , in dit aanzienlijk
gefpuis ! Konde ooit den zachtmoedigen en vredelievenden j E z u s , die Reeds onderwerping aan bet hoog gezag predikte , jets onwaarachtigers worden to last gelegd , dan muitzucht P Doch oproer was , dacht dit
flangengebroedfel , de allergefchiktl}e lens , waaronder de
Heiland kon worden van kant geholpen . Oproer was bet,
waarmede bet Romeinsch bewind , waaraan Judaea thans,
zijns ondanks , onderworpen was , en waarmede P I L AT u s , zoo wel als zijne voorgangers en opvolgers , onder dit wrevelmoedig yolk , aanhoudend to kampen hadden , hetwelk deze Stadhouder waarfchijnlijk allergereedst
in j E Z U s zou willen ftraffen , en waarvan Hij daarom , bij voorkeur , betigt moest worden ; fchoon , over
bet geheel , zijne befchuldigers zelve doorgaans de verwekkers of de jlokebranden van alle volksbewegingen waxen, nit haat tegen de Romeinen, op hoop, dat er eens
een algemeene opjland door komen mogt , waarbij deze
overheerfchers konden worden uitgedreven .
Dan nu waren deze razende vijanden des Heilands, in
hunnen blinden ijver tegen Hem, fchier zelve oorzaken
geworden , dat Hij , ten minf'e op P I L A T u s' bevel ,
niet wierd omgebragt . Zij wilden Hem als een ALGEMEEN oproermaker, die overal en federt lang er zich
op had toegelegd , om het ganfche yolk in beweging to
brengen, doen voorkomen . Hiertoe, zeiden zij , was Hij
allereerst werkzaam geweest in Galilaea , en hiertoe was
Hij , van daar tot in Jeruzalem , gansch Samai-ia en
Judaea doorgetrokken , allerwegen onrust zaaijende .
Galilaea ! zeide P I L A T U S , zoo ras hij den naam
van dit landfchap hoorde noemen . Is deze mensch (vroeg
hij) een Galilaeer ? - Men moest hem ja antwoor.
den . - Zoo is hij dan (hervatte de Romein) uit het
gebied van H E R 0 D E s . Begeeft u derhalve (vervolgde
hij) met hem naar dezen Vorst, die zich thans bier be-
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vindt 1 1)at dCze over hem oordeele ! En d-aarmede trok
hij zich in zijn paleis terug .
Galilaea grensde aan Samaria, gelijk dit weder aan
Judaea . Eertijds was bet , zoo wel als de twee laatstgenoemde landfchappen , een deel van Palaestina , en
werd , voornamelijk , door de flammen van Isfafchar en
Zabulon bewoond . Onder H F R 0 D E S D E N G R O oT E N , die ten tijde van 's Heilands geboorte leefde , behoorden alle drie de gemelde gewesten, nevens anderen ,
tot bet Joodfche Xoningrb~k ; doch , na H E R 0 D E S'
dood , werd dat Koningrijk gefnipperd . Judaea en Samaria werden toen bet Koningrijk van H E R O D E S'
zoon , A R C H E L A u s ; doch deze, na wcinig jaren ,
door den Rorneinfcheu Keizer , onttroond en verdreven
zijnde , werden zij ecn Romeinsch wingetivest , hetwelk
door Stadhouders beftuurd werd . Galilaea integendeel,
aan den H E R o D E s van onzcn tekst, die mede een zoon
van HERODES DEN GROOTEN was, na zijns vaders overlijden, als cen afzondcrlijk Vorftendom, ten deel
gevallen , werd thaws nog door hem, als zoodanig, beheerscht . Het was, zoo als bet heette, nog een onaf
hankelijk gewest , onder zijnen eigenen Vorst , die den
titel van Tetrarch , of hiervorst , droeg , (fchoon de
vletjerij hem doorgaans dies van Koning gaf) en die uiterlijk de voorvadesrlijke, of Joodfche , Godsdienst beleed . Het was de gewone toevlugt der oproerigen, die, in
Judaea en Samaria, de Rorneinfche overheerfching vloekten , en zich aan geen heidenfche overheid onderwerpen
wilden . Vanhier was bet bij des Keizers Stadhouders gehaat, die daarom doorgaans met den hiervorst , H B R on E s , in onmin leefden , zoo als wij ook , ten aanzien
van P I L A T U S , nit den tekst vernemen .
Wat nu dozen H E R 0 1) E s nader belangt : hij was
die zelfdde HER ODES A N 1 1 P A s bijgenaamd , die ,
in ongeoorlooftle min tot de geile If E R O D I A S , de
gemalin van zijnen haiven broeder, P H L I P P U S, Ont(token, haar aan dezen harm kcettigcu man , bij welken
zij ook cene docliter had , ontvoerde, om harm owl zijne
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eigene wettige gemalin veriliet , en , in derzelver plaats
deze overfpeelfter huwde ; -- die vervolgens, wegens dezen bloedfchendigen echt, door den geflrengen boetprediker, JOAN NIP. S D E N D O' O P E R, beftraft , dezen
Godsgezant gevangen liet nemen , en , door de list van
zijn eerloos en bloeddorflig wijf verkloekt, hem, hare
wraak ten zoen , liet onthoofden . Aan dezen lafen, onregtvaardigen, en reeds met den moord van eenen onfchuldigen Profeet bezoedelden, vorftelijken deugniet verwees P i L A T U s thans bet regtsgeding over j E z u s .
De zaak alleen van voren befchouwd zijnde, zou men
fchier geneigd zijn , om to zeggen : Nu gaat de Heiland
gewis verloren ! Zulk een gewetenloos regter zal geene
zwarigheid maUn , om Hem, op de dringende verzoeken
en vertoogen van de hoogfte en achtbaarfle regtbank zijner natie, to doemen , zoo als hij weleer J o A N N E s ,
op bet dringend aanftaan zijner vrouw, gedoemd heeft .
Doch uit de uitkomst weten wij bet tegendeel : en J Ez v s zelf (welk eene voorwetenfchap !) wist reeds to
voren, met volkomene zekerheid, dat niet H E R 0 D E S,
maar P I L A T U S , in weerwil van al de flechtheid des
eenen en van alle de tegenflribbelingen des anderen , bet
bevel tot zijnen moord zou geven : Hij wilt dit , toen
Hij bet itellig voorzeide, dat Hij DEN HEIDENEN ZOU
worden overgeleverd, en dat Hij, DooR DEZEN veroordeeld, DEN KRUISDOOD , bij de Joden in geen gebruik ,
zou fierven .

W61 befchouwd, liep de Heiland ook inderdaad zoo groot
levensgevaar bij H E R O D E s niet , als Hij , in den eerften opflag, zou hebben kunnen fchijnen . Deze welke
en verwijfde ellendeling (want dat was hij inderdaad)
was, buiten dronl enfchap en de Satanslist van zijn bedorven wijf, (welke beide J 0 A N N E s ten verderve hielpen) veel to klein voor groote misdr#ven . Hij was een
wonderlajk mengfel van goed en kwaad, veel meer, dan
men fcheen to hebben kunnen verwachten van eenen, die
geteeld was van zulk een monfier in de boosheid, als
Ii E R 0 D E 8 , die den naam van DE GROOTE 700 On-
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waardig gedragen had , geweest was . Tot welke misdaden hij in flaat was, hebben wij reeds gehoord : en
echter hij kon , gelijk wij uit de Evangelien weten (zie
MAR C . VI : 20), in j O ANNE S nog den regtvaardigen en heiligen man erkennen, hem als zoodanig eerbiedigen, met genoegen naar hem luisteren, zich, in m enig opzigt , naar zijne vermaningen rigten , en hem , tegen den helfchen toeleg der fnoode H E R O D I A S, in
befcherming houden ; llij kon , toen zij hem eindelijk ,
door de fchandelijkfte verrasfing, zijnen moord had afgedwongen, zich daarover zeer bedroeven, en, zoo 't fehijnt,
een' tijdlang de knagingen van zijn geweten over then
gruwel vrij levendig gevoelen . - Niet ligt fchijnt men
dan van hem to hebben kunnen verwachten, dat hij zich,
buiten nieuwen en geweldig fterken aandrang van buiten,
nuchteren en bij zinnen z .ijnde, andermaal aan eenen man,
die nog veel algemeener, dan J o A N N E s , voor een'
Profcet gehouden werd, zoo zou willen vergrijpen, als
hij aan J o A N N D s gedaan had . Ik beken bet, de verachting, waarmede de Heiland hem, door zijn f}ilzwijgen, zoo welverdiend, bejegende, kon hem woedend
maken, zoo hij voor woede vatbaar was ; maar hij was,
zoo mij dunkt, naar hetgeen ik reeds gezegd heb beoordeeld, zoo zwak van aandoeningen en driften, als
van deugd : en ik zonder hier zelfs zijne liefdedrift niet
uit , daar ik gaarne aanneem , dat de ontuchtige II E R oD I A s hem meer , dan hij haar, verleid gehad heeft ; dewijl zijne liefde hem niet belette , j o A N N E S , tegen
dit onwaardig voorwerp derzelve, in fchut to nemen .
Wat daarvan zij : vrij algemeen words doorgaans de
Landvoogd P I L A T u s , zonder beding , veroordeeld ,
omdat hij de befchuldigers des Heilands met Hem naar
3i E R o D I: s verwezen heeft . Dit deed hij (gelijk men wil)
eeniglJk , om zich van dit netelig regtsgeding , waarvan
hij geene goede uitkomst zag , to ontdoen , en tevens ,
om H E K 0 D E S to vleijcn , met wien hij in vijandfchap
leefde en zieh verzoenen wilde . Ilij bekommerde cr zieh
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(denkt men) niet over, hoe bet met den Heiland mogp
afloopen, en of Hij, fchoon onfchuldig, behouden wierd,
dan fneefde , zoo h# flechts van de zaak of was , en ,
ten koste van j E z u s , then Hij , als Regter , duur
verpligt was voor to ftaan , en , hoe het ook gaan mogt,
had moeten trachten to redden , de vriendfchap van H ER o D E S maar herwinnen kon . - Voorwaar dit is eene
harde uitfpraak , waarover ik , zoo bet eenen levenden
gold, zou uitroepen : Oordeelt niet , opdat gij niet geoordeeld wordt ! Ik fta toe , dat wij er thane geen ander
belang bij hebben, om to weten, hoe ver deze uitfpraak
al , dan niet , gegrond zij , dan dat , om ons bet gebeurde , zoo na mogelijk , in bet ware daglicht voor to
i' ellen ; en ik betuig er zeer ver of to zijn , om P I L AT u s als minder fchuldig, dan hi} waarlijk was , to willen voordragen : maar ik kan mij toch niet wederhouden
van to zeggen , dat ik niet de minfte waarfchijnlijkheid
kan vinden in de onderftelling , dat P I L A T u s , die
j E z u s , tot den einde toe , en ten laatfte zoo plegtig ,
voor onfchuldig verklaarde, en die waarlijk zoo veel deed,
om Hem to behouden , als wij alien weten , - dat hrij ,
zeg ik, bij 's Heilands verzending aan H E R 0D E s , zoo
onyerfchillig geweest zou zijn, of Hij verloren ging, dan
niet . . En wat betreft , dat hij zulken hoogen prijs op
H E R 0 D E s' vriendfchap zou gefteld hebben , als men
aanneemt : bier mis ik zoo zeer den grond der Gefchiedenis , als, in bet vorige , den grond der billijkheid . Een
Romeinsch Stadhouder, en vooral een P I L A T U S, Z CU
zich aan een klein, afhankelijk Vorst, die zich buiten
Rome niet roeren durfde, en dan nog zulk een, als H ER o D E S, veel gelegen hebben laten zijn, en hem hebben
willen vle#er, , en , op eene lage en verfoeijelijke wijze ,
zone vriendfchap zoeken! - Hij geloove het, die dit
kan ! Ik wil vragen : is de zaak niet voor eene geheel
andere, en dat waarfch#nl~ker en gunJliger, uitlegging
vatbaar ? - Indien P i L A T u s eens aldus gedacht had :
„ Men wil , dat ik dezen mensch , als een oproermaker,
„ ten dood zal doemen . Ik heb nooit van zijn oproerig
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„ gedrag gehoord , en het wordt mij niet bewezen . Hij
„ is uit Galilaea , en ook ddar , zegt men, heeft hij
„ oproerig gcpredikt . Galilaea is het gebied van HER o„ DES , en H E R O D E S is thans hier. Deze weet, wat
„ in Galilaea is onlgegaan , en kan dus over de be„ fchuldiging , voor zoo veel zij dit landfchap betreft ,
„ oordcelen . Ik niet ; want ik weet niet, wat daar is
„ voorgevallen . Daarenboven : ik ben onkundig van de
„ Joodfche wetten ; en naar dezen , beweert men, is
„ deze mensch des doods fchuldig . H E R o D E s, die
„ zelf , food is , kent ze , en is dus , ook in dit opzigt,
„ veel beter , dan ik , in flaat , om hier uitfpraak to
„ doen . Best verwijs ik dan de zaak aan hem ." Indien
P I L A T U S , zeg ik , eens aldus gedacht had, was dan
deze redekaveling zoo valsch , en zijn daarop gegrond
gedrag zoo flecht , dat men er geene verdediging voor
maken kan ? Mag dan een regter eene zaak , welke hij
niet verflaat, niet aan ecn kundiger en bcvoegd regter
verwijzen , zonder onregt ? vooral als hij geperst wordt ,
om , in zijiie onkunde , den befchuldigden to veroordeelen , zonder dat de fchuld hem blijkt . Moet hij liever,
in zijhe onwetendheid, hetzij door vrijfpraak, hetzij door
veroordeeling des betigten, wagen onregt to doen? -Ik fla toe , als de fchuld niet bewezen wordt, moet het
vonnis in het voordeel des befchuldigden geveld worden .
Maar ook then regel volgde P I L A T U S . Hij fprak j EL u s , bij herhaling , vrij , en weigerde volflrekt , het
reeds tegen Hem geflagen vonnis to bekrachtigen . Maar
hij zond Hem nu aan H E R 0 D E s , den wettigen Vorst
van het land , waarvan de Heiland een inwoner was, om
onderzoclit to worden wegens een misdrijf, waaraan men
beweerde , dat Hij zich , ook in dat land, had fchuldig gemaakt, en om onderzocht to worden naar die wetten, naar welke de Heiland zelf leefde, en die Hij altijd
eerbiedigde . Voorwaar ik zie hier niets, in het gedrag
des Landvoogds , hetwelk , op goeden grond , to laken
is , en ik geloof , dat men het in elken regter , waartegen men niet nnredelijk is vooringenomen, pr~zen zou .
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Maar mis dunkt , ik hoor bier eene , to fc!njn , aliergewigtigfte tegenwerping van eenen, in de Evangeliegefchiedenis ervarenen , toehoorder . Berigt (vraagt deze)
onze Evangelist L u c A s ons niet , in bet 31fte vers
van zijn l3de hoofdftuk , dat j E z u s , niet lang v66r
zijnen optogt naar Jeruzalem, om er to fterven, in GaIilaea zelf dus werd aangefproken : Ga weg, en vertrek
van bier ; want H E R o D E s zoekt ti to dooden . Blijkt
dus niet, dat, war gij hebt geredekaveld, om waarfchijniijk to maker) , dat de Heiland , van wege dezen Vorst ,
geen groot gevaar van 't leven liep , zeer ongegrond geweest is, en dat P I L A T u s zeer flecht deed, met Hem
aan zulk eenen to verwijzen, die reeds gezocht had Hem
van kant to maken ? - Ik zal hierop flechts met eene
wedervraag antwoorden . Wie waren her , volgens L ue A s zelv', welke den Heiland aldus voor H E R 0 D E S
wilden waarfchuwen ? Laat ons hooren ! Ten then zelfden dage (zegt hij) kwamen er eenige Pharizeen, zeggende tot hem : Ga weg enz. -- Eenige Pharizeen !
Ja , Toehoorders ! Deze geflagene vijanden van j E z u s ,
die bet federt lang op zijn leven gemunt hadden , en door
wier invloed en beftel Hij vervolgens fchier eeniglijk omkwam, -- dezen waren her, die zich hier bekommerd
toonden , wegeus bet gevaar , dat Hem van den kant
van H B R o D E s dreigde . Die huichelaars ! Zij zagen
gewis geen zoo goede kans, om Hem in Galilaea om
to brengen , als in Judaea . Daarom zochten zij Hem
diets to maken , dat Hij in bet eerstgemeld gewest niet
veilig was , om Hem alzoo naar bet last fle to lokken,
en aldaar hunnen moed aan Hem to koelen . En nu zouden wij voor goede munt aannemen, hetgeen zij zeggen, en
hen gelooven ! - Schrijft dan Evangelist J o A N N E s,
in zijn 7de hoofdftuk , in bet 1 fte vers , niet uitdrukkelijk juist bet tegendeel , dat zich j E z u s namelijk , in
dezen zijnen laatften tijd , doorgaans in Galilaea onthield, en in Judaea niet wandelen wilde, omdat, men
hem aldaar zocht to dooden ? Doch misfchien wilt Hij ,
die niet noodig had, dat iemand getuigde van den
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mensch, dew~l hij zelf vist, vat in den menseh was, (j 0.
II : 25) - misfchien, zeg ik, wist Hij niet zoo goed,
als de Pharizeen, hoe H E R o D E s omtrent Hem gezind
was ! -- Doch , in goeden ernst, indien H E R 0 D E S
waarlijk reeds vroeger gezocht had den Heiland to dooden , waarorn velde hij dan nu bet vonnis des doods niet
tegen Hem, nu hij er zoo fchoone gelegenheid toe had, nu P I L A T u s Hem in zijne handen /lelde, -- nu hij
bet , zonder eenig gevaar voor zichzelv' en met zoo
veel fchijn van regt , doen konde , en nu bet hoogfte
Geregtshof zijner natie or zoo geweldig fterk op drong ,
en een deel dier natie bet zoo onftuimig eischte ? - In
waarheid , Toehoorders ! men bezie bet van wat karat
men wil , men zal nergens grond vinden , om to onderftellen , dat den Zaligmaker , van wege H E It 0 D E S ,
eenig levensgevaar dreigde . Ik zou er nog veel over zeggen kunnen ; doch ik acht bet reeds duidelijk genoeg,
en ik befluit dus, dat ook de laatfte bedenking, waarom PILATUS JEZUS niet naar HERODES had
behooren to verzenden of bet niet zonder misdaad heeft
kunnen doen, zoo weinig om bet lijf heeft, als de vorigen .
De Zaligmaker, A . T., werd dan nu naar hot paleis van
gevoerd . Zoo ras doze Hem zag, werd hij
zeer verbl~d : want (zegt de Evangelist) hij was , van
overlang , begeerig gewcest , om hem to zien , omdat ho;
veel van hem hoorde . Ditzelfde had hij' reeds in zijn 9de
hoofdftuk berigt . Aldaar lezen wij , in bet 7de en twee
volgende verzen : En H E R 0 D E S , de Viervorst , hoorde alle de dingen , die van hem gefchiedden, dat is alle
j E z u s' wonderdadige genezingen, waarvan bet vorige
vers gewaagde, --- EN HIJ WAS TWIJFELMOEDIG, hij wilt niet , wat hij van Hem denken moest, - emdat van fommigen gezegd werd, dat j 0 A N N E S (D E
D O O P E R namelijk) van de dooden was opge/laan
en van femmigen, dat E L I AS verfchenen was : en
van r•nderen , dat een Profeet van de ouden was opge: j 0 A N N E 8 heb ik ontfaan . Era H E R'O D It s wide
H E R 0 D E S
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hoofd . Me is nu deze, van welken ik zulke dingen
hoore P En hij zocht hem to zien . - J E z u s deed derhalve waarlijk zulke groote dingen , dat elk er nit befoot, dat Hij een groot Profeet - dat hij een j o A N-

of E L I A S , zijn moest . Hij deed ze in zulke
groote menigte , en zij maakten zoo veel opzien en ge .
rucht, dat niet flechts een H E R o D E S er veel van
hoorde, maar er ook twijfelmoedig door werd, en dat
er hem het verlangen door werd ingeboezemd, am den
Heiland to zien . Dit verfchilt veel van to zoeken , am
Hem to dooden . - Maar, wat deed hem federt zoo lang
het gezigt des Heilands wenfchen ? Was het eeniglijk,
omdat Hij hem in perfoon kennen wilde ? Of om zich
to overtuigen , of hij de verrezen j o A N N E s ware ?
Misfchien dit wel me?le ; maar de voorname grond van
zijn verlanpn fchijnt geweest to zijn , dat hij , zoo als
de tekst zegt , hoopte eenig teeken to zien , dat door
j E z u s gedaan zou warden . -- Ziet daar, T . , welk
een ellendig wezen deze H E R 0 D E S was ! J o A NN E s had hij onthoofd , fchoon hij hem voor een regtvaardig en heilig man hield . (M A R C . VI : 20.) Hij
moest dus toeftaan , dat hij hem onfchuldig had vermoord. En, j F, z u s mogt nu J o A N N E S zelf, die
van de dooden was opgeflaan, of een .ander grout Profeet zijn , hij fiddert niet , Hem onder de oogen to zien !
Hij 1*dacht niet eens , dat hij , waarfchijnlijk , boven de
nieuwe beftrafiing over zijn bloedfchendig huwelj~k en
verdere misdrijven , van Hem het verfchrikkelijk verwijt
over den Profetenmoord zou moeten hooren ! Hij •k an
zich verbeelden, dat hij die beflrafflng, dat verwijt, zou
kunnen ontgaan ! Dacht hij welligt , dat een j o A NN E s - dat een J E z u s, wetende, waattoe hij in ftaat
was , den moed niet zou hebben , hem andermaal in het
aangezigt to zeggen, dat hij een fhoodaard is, ook fchoon
zijn overfpelig wijf, in alien opzigte, fchuldigeris, dan
hij ? Of wilde hij ook , zoo hij de flem der beflrafling
moest hooren , fchuld bekennen , en vergeving fineeken ?
Of had hij eindelijk voorgenomen, weder geweld tegen
N E S ,
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den Godsman to gebruiken , zoo die bet ondernam , om
hem zijne doemwaardige flechtheid, met nieuwe geftrengheid , under bet oog to brengen ? Neen , niet bet een
of ander van dit laatfe . Tot het een had zijne ziel geene
verhevenheid, tot bet laatfe geene kracht genoeg, en
waarfchijnlijk kwam bet hem niet eens in bet hoofd, dat
hem de donderflem der beftraffing zou kunnen tegenkomen ; want hij kon hopen , dat een j E z u s voor hem
de geliefte zou hebben , om hem een teeken to laten
zien, - hij kon zich verbeelden, voor Hem nog waarde genoeg to bezitten , om to verwachten, dat Hij, louter om hem to behagen , - om ?ijne nieuwsgierigheid
to voldoen,
hem een bewijs van zijne Goddelijke wonderkracht zou willen geven ! Welk een flechthoofd, dat
zich kan voorftellen, dat een Zendeling des Hemels, aan
wien de Almagtige zelf deze wonderkracht heeft toevertrouwd, zich daarvan, even als een, die kunflen
doet , zou willen , zou kunnen bedienen , om hem , die
ze eens verlangt geoefend to zien, to vermaken, of ten
hoogfte to verwonderen! Zoo onwaardig, en zoo zinneloos dwaas , dachten ook fommige Pharizeen en Schriftgeleerden van j E z u s wegens zijn bovennatuurlijk vermogen , als zij tot Hem zeiden : Meester ! w~ wilden
yan u wet een teeken zien . (M A T T H . XII : 38 ; ook de
Sadduceen, M A T T H . XVI : 1 .) Maar herinnert u zijn antwoord , T . ! Ilet boos en overfpelig geflacht (fprak Hij)
werzoekt een teeken ; maar hun zal geen teeken gegeven
worden , dan dat van j 0 N A s den Profeet ; dat is, dan
dat van mijne opfianding . -- Zulk een hard antwoord verdienden deze huichelaars, die niet begrepen, of niet wilden
begrijpen , dat bet, ook in dit opzigt , den Goddelijken
Zendeling volftrekt onwaardig is, het heilige den honden to geven, en paarlen to flroozjen voor de zwimnen .
Of zou bet Gode, die bij elk waarachtig wonderwerk
zelf werkzaam is, immer kunnen betamen, om, als
deugnteten, bij welke geen wonderwerk eenig der heilige
of weldadige cinden, waartoe God ze eeniglijk doen wil,
bereiken kan , het flechts wenfchen , zijne alniagt to
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oefenen ? Welke jammerlijk verblinden , die dit wanen kunnen !
Zulk een verlicht hoofd was deze H E R 0 D E S, die,
in de vaste verbeelding, dat nu eindelijk aan zijn langgerekt verlangen, in dit opzigt, eens voldaan zou worden , en zich. , zoo bet fchijnt , niet eens de mogelijk
heid voorftellende , dat zijne verwachting teleurgefleld
kon worden , zich daarom zeer verbl#dde , toen hor j Ez u s zag ! Welligt dacht hij , dat , daar 's Heilands lot
nu aan hem , H E R o DES , was in handen gefteld, Hij,
op hoop van hem to zijner gunfle to bewegen, uit vreeze
des doods , ten uiterfle gereed zou zijn , om hem , in
alles, ten wille to wezen .
J E z u s ftaat daar, met Goddelijke waardigheid, voor H ER O D E S . Na Hem met een oog van verbazing befchouwd
to hebben, begint hij Hem vragen to doen, maar -krijgt geen antwoord . Hij vraagt op nieuw . J E z u s
zwijgt . Zijn toon verheft zich ; hij vraagt met drift ;
hij vordert antwoord . Te vergeefs . Na dreigt, nu hoont,
nu vloekt - en wat verkrijgt hij ? - Niets , dan betzelfde diep ftilzwijgen . Dit was bet fidderen voor den
dood, dat hij zich had voorgefteld ; -- dit was de ijver,
waarmede hij zich verbeeld had, dat j E z u s hem zou
trachten to behagen ! Verbeeldt u , Toehoorders ! zijne
teleurftelling ! Hij flaat flokflijf van verwondering over
's Heilands houding en onverfchrokkenheid, en is verftomd .
De Overpriesters en Schriftgeleerden redden hem uit
de verlegenheid . Zij beginnen J E z u s to befchuldigen.
H E R o D E s verwacht , dat Hij zich zal verantwoorden ; maar ook nog doet Hij den mond niet open . De
befchuldigers gaan voort , en Hij blijft dezelfde . De
drift, die hen, in dit geheele geding , verhitte, flijgt
tot woede, over zijn zwijgen : z# befchuldigen hem heftiglijk ; en toch komt gcen woord over zijne lippen .
Vreemd zwijgen ! zal welligt de een of de ander uwer
denken, Toehoorders ! en bij zichzelven de vraag opwerpen : Waarom toch fprak de Heiland Diet? Waarom
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rrerdedigde Hij zich niet ? En waarom hooren wij hier
nu ook niet thin enkel woord van beflraffing van bet vorflelijk zwak- en ffechthoofd ?
Ik antwoorde : bet eerfle zou noodeloos en nutteloos,
bet laatfle nutteloos en gevaarljk geweest zijn . - Gij
weet, wat men tegen J E z us , zoo bij den Hoogepriester, als bij P I L A T U S , heeft ingebragt ; en gij hebt
bet, of als kwaadaardig verdicht en gelogen, of als waar.
achtig , maar ook fchuldeloos en onJlrafbaar , naar p xL A T u s' eigene, en tot den einde toe volgehoudene, verklaring , leeren kennen . Voor H E R 0 D E s werden gewis flechts dezelfde befchuldigingen herhaald : want, zoo
men iets nieuws had voor den dag gebragt, zou bet
vervolgens ook voor P I L A T U s zijn to berde gekomen .
Welke tegenfpraak konde nu datgene behoeven , hetwelk
of zichzelf wederleide, of geene fchuld inhield? ja, waarin ook H E R o D E s zelf, fchoon J E z u s bet met niet
eon woord verwaardigd had, geene fchuld kon vinden ?
Indien aldus , ook fchoon de Heiland zweeg , zijne onfchuld duidelijk bleek , wat had Hij dan noodig to fpreken ? Zijnen Regter behoefde Hij er niet door to overtuigen ; want die was bet buiten dat . Onfchuldigverklaring behoefde lIij er niet door to bevorderen ; want die
volgde toch zijn zwijgen . Of zou men ook mogen denken , dat Hij er zijne vijanden door overreed , hen tot
inkeer gebragt, en van hunne onregtvaardige vervolging
tegen Hem afgetrokken zou kunnen hebben ? Helaas !
dezen hadden hunne rede verloren . Drift en woede hadden hen tot dieren vcrlaagd . Zij jaagden hunne prooi,
als hongerige t jgers . Wie kan dezen fluiten ? Wat zou
hier fpreken en zich verdedigen hebben kunnen uitregten?
Wat bet beflraffen van H E R o D E s belangt : wat had
dat van j 0 A N N E s geholpen ? Was de overfpeler en
bloedfchender daardoor van zijne boosheid afgebragt?
Had hij federt aan zijn cerloos wijf eenen fcheidbrief gegeven ? Was integendeel J O A N N E s' gevangenis daarvan niet bet onmiddellijk gevolg geweest, en bragt die
gevangenis den ijverigen en vromen man vervolgens niet
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in zijnen dood? Wat zou eene nieuwe, en, zoo immer,
dan thans vooral ontijdige, beftrafling van den verharden zondaar , door j E z u s , gebaat hebben ? En wat
zou. daarvan vermoedelijk het gevolg zijn geworden ? Dat
H E R O DES j E z u s niet aan P I L A T U S teruggezonden, maar zelf Hem veroordeeld zou hebben, en dat
alzoo j E z u e' voorzegging niet vervuld wierd . Nieuwe
beftraffing toch , en dat van den gevangen j E z u s, die
thans voor hem to regt ftond, en wiens leven of dood
van hem afhing, moest H E R 0 D E S onfeilbaar geweldig vertoornen en verbitteren , en zou , door hem , en
alien, die hem omringden, terftond als horflen- en Regter-hoop en als Majesteitfchennis zijn uitgekreten . J F,
z; u s zou, als aan zulk misdrijf fchuldig, ter dood verwezen zijn . Zijne veroordeeling zou een' fchifn van regtvaardigheid hebben aangenomen, waaraan het haar nu
volftrekt heeft blijven ontbreken. - Doch , H E R 0 D E s
had j 0 A N N E s' beltraffing zoo euvel niet opgenomen .
Waarom zou hij die van j E z u s zoo veel zwaarder
gewogen hebben ? - Indien zij hemzely' al niet terftond
in de hevigfte drift en tot een geftreng bef uit gebragt
mogt hebben, hij was omringd van zijne hovelingen en
vleijers ; dezen zouden niet nageluten hebben , hem tot
wraak to porren , en to beduiden , dat hij , behoudens
zijne achtbaarheid en waardigheid , zulk eene gewaande
beleediging niet dulden kon , niet dulden mogt : en hoe
hij zich, ook door zulke bedenkingen, tot den moord
van j o A N N E s had laten brengen, heeft de Gefchie .
denis ons niet verzwegen .
Te regt dan fprak j E z u s niet , en hebben wij hier ,
in zijn zwijgen , niet alleen zijne Goddelijke grootheid
en wijsheid to bewonderen , maar Hem ook als een voorbeeld van navolging to befchouwen, in alle gevallen ,
waarin verdediging , tegenfpraak , of beftrafhng , nutteloos is, to , in plaats van goed, niet dan kwaad kan
uitwerken .
Ondertusfchen was 's Heilands ftilzwijgen toch ook
een bewijs van de welverdiende verachting, welke Hij
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voor H E R O D E S voedde, Anders zoude fit} hem , zoo
als P I L A T U S, ten minffe met cenig woord verwaardigd
hebben . Maar Hij heeft filets voor hem over. Dit treft
den hoogmoedigen, en hij wit verachting met verachting
wreken . Daarom beJpot hij Hem met zifne krt gslieden
en laat Hem een blinkend kleed aantrekken ; dat is,
Hem als cen Koning vcrfieren ; dewijl 6rsne de'r befchuldigingen hield, dat Hij zich daarvoor had uitgegeven ;
en, alzoo verfierd, zendt hij Hem aan P I L A T u s terug . Ilij wil dezen Stadhouder vleijen ; hems een bewijs
van erkentenis geven , omdat deze hem een' Galilefchen
gevangenen , die onder zijn regtsgebied behoorde , wel
had willen in handen ftellen . Hij doorgrondde P I L AT u s' redenen niet . Maar, daar deze nu, die hem anders
niets telde , en , gelijk wij uit het Evangelie weten , zich
vroeger niet ontzien had , om , zonder zijne kennis , en
zonder zijne toe1 emming to vragen , (L u c . XIII : I
env .) ettelijke Galilacers , zelfs in den tempel te Jeruzalem , to laten ombrengen , - daar deze , zeg ik , nix
dien hem aangedanen hoon , zoo als hij het waarfchijnlijk had opgenomen , fcheen to willen beteren , is hij
daardoor ingenomen en met hem verzoend . Van dien
tijd of is hi/ zijn vriend, zoo als flechte Vorf}en en
Grooten vrienden kunnen zijn , daar hij to voren in vijandfchap met hem leefde .
Gewis liet hij hem , bij deze terugzending des Heilands , zeggen , dat hij geene doodfchuld in hem gevonden had : want P I L A T U S verklaart dit vervolgens
uitdrukkelijk aan de Joden . Ells hij hen b~eengeroepen
had, (zegt L U C A s) zeide h~V tot hen : Gl~ hebt dezen mensch tot mi gebragt, als eenen, die het yolk
of keerig maakt ; en ik heb hem , in uwe tegenwoordigheid, ondervraagd, en heb in hem geen ichuld gevonden . Ja ook HER ODES niet : want ik heb u tot hem
gezonden ; en ziet , er is door hem niets gedaan , dat
des doods waardig is .
Zoo zien wij dan , M . H . , dat geen van alle de regters, voor wier regtbank de Heiland gefleept werd, eenige
1
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fchuld in Hem gevonden hebben , dan zijne bittere vijanden , de Joden , die in hunne eigene zaak vonnisden ,
en tevens zijne befchuldigers en zijne regters waren ,
hetgeen noch naar mcnfcheljke , noch naar Goddelijke
regten geoorloofd is . Bij de herziening van hun vonnis
door P I L A T U s, die en een hooger regter en volmaakt
onzijdig Was, en die bet naauwkeurig onderzocht , werd
het, door de verklaring van j E z u s' onfchuld , met de
daad , als onregtvaardig , vernietigd : en ook H E R oD E s , ze1£ een Jood , die kennis van zaken bad, die
reeds in that geweest was eenen onfchuldigen j o A NN E s to verwijzen, en die zoo weinig met den Heiland
ingenomen en zoo onregtvaa ;dig tegen Hem was, dat hij
Hem, onverdiend, hoop en befpotting aandeed, -- ook
a E R o D E s weigerde dit vonnis to bekrachtigen . Naar
geen regt in de wereld had bet dus eenig gevolg mogen
hebben : en echter de bittere, de door hunnen haat verblinde , de onregtvaardige, de onmenfchel!~ke Joden ,
die het geflagen hadden , hebben , gelijk wij weten , ver,
volgens niet gerust , v6Gr dat zij den onwilligen P i L AT us, door oproer en bedreigingen , tot deszelfs uitvoering gedwongen hadden. Die monfters I
Hoe voorbeeldeloos is de Heiland verongelijkt I en hoe
gadeloos was echter daaronder zijn geduld, zijne grootheid van ziel en zijne bnderwerping ! In welk een leveusgevaar Hij zich ook bevindt, en welke mishandelingen
Hij ook ondergaat, Hij blijft kalm, en wil niets doen,
of zeggen, hetgeen t jhs onwaardig is . Wie den dood
vreesde, en bet leven wenschte to behouden, mogt den
regter gevleid, zijne onfchuld met alle mogelijke redenen
betoogd, en hem, na de erkentenis dier onfchuld, onder bet getier der vijanden, op bet levendigst om zijne
befcherming gefmeekt, of op bet klemmendst tot handhaving des regts gedrongen hebben : j E z u s doet niets
van dit alles . Het ontwerp zijns Hemelfchen Vaders tot
heil des menschdoms wilt Hij, dat zijnen dood cischte .
Hij wil then gewillig ondergaan, en aan de gereedte voltooijing van dat ontwerp niet bet minfl:e beletfel in
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den weg breugen . De voorbereidf elen tot then dood ont.
zetten Hem niet, en, gewikkeld in zijn onfehuld, en
met het heerlijk vooruitzigt van de uitkomst zijns mannelijken ftrijds voor oogen , veracht Hij de fmaadbeid ,
welke men Hem aandoet, den laster, die op Hem niet
kan kleven , en , verzekerd van de eindelijke zegepraal
zijtter zaak, ook bier op aarde, wil Hij, tot hare very
dediging, ook niet ten woord uiten .
o H E R O D E s! was zijt gij klein, hoe zinkt gij weg
in uwe nietigheid, bij eene vergelijking met Hem ! G#
gevoelt u ten diepfte vernederd, door zijnen onwil, otn
u to gelieven , -- door zijne verachting van het gevaar
des doods, - door zijnen hemelfchen trots, als een eindc~
loos waardiger honing, dan de vleijerij u durfr noemen , -- door zijn onverwinnelijk ftilzwijgen . Laat u
vrij , zoo als alle kleine zielen , vervoeren tot verguizing en befpotting van Hem , tegen wiens grootheid
gij, als tegen eene voor u nimmer bereikbare boogte,
opziet ; de Allerhoogfte Nat uwe doemwaardige flechtheid gade , en zal er u eens voor doen boeten, zelfs in
dit leven !
Wilt gij hooren, Toehoorders ! met welk eene waarheid ik dit zegge? Zoo weet, dat deze laffe Viervorst,
in vervolg van tijd , toen hij , op aanhitfen van dezelfde H E ROD I A s, aan welke hij, in weerwil van j o A NN E s' beftraffing , Reeds gehecht bleef, en van welke
hij zich aanhoudend befturen , en van de eene misdaad
en dwaasheid tot de andere vervoeren liet, -- dat hij,
zeg ik , toen hij van den Romeinfchen Keizer een Koningrijk ging vragen , hetgeen hij nog nooit bezeten had,
van denzelven , in plaats van troon en kroon , een vonnis van verbanning kreeg, en met zijn trotsch en heerschzuchtig wijf , waaraan hij alzoo zoo wel zijn ongeluk ,
als zijne meeste euveldaden to wijten had, naar Lions,
in Gallie, verwezen werd , alwaar zij nu , uit de hoogte
in het ilijk nedergeworpen , in gedurige wroeginggn
over hunne tallooze ~nisdrijven, het ellendig leven mogten
flijten , tot dat zij , voor den troon des Almagttgen zel12
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ven , ter verantwoording zouden gedaagd worden . - Zoo
ftrafte God hier , en zoo ftraft Hij vaak de boosheid ,
reeds aan deze zijde van het graf ; maar al de vergelding, welke zij verdient , zal zij eerst aan gene zijde
vinden . Het ftrekke den boozen tot waarfchuwing , tot
affchrik, en tot verbetering ; en ons ftrekke het gedrag,
door j E z u s , in den tekst , gelijk onder al zijn lijden
en al het Hem aangedaan ongelijk , gehouden , tot algemeene aanwijzing , hoe wij , onder foortgelijke omftandigheden als Hij , altijd ook , als menfchen , onze waardigheid hebben to handhaven , en ons , gelaten , onverfchrokken , en in alles , ook tot den dood , onderworpen aan Gods wii , hebben over to geven , in de onbetwijfelde verwachting, dat Hij ons daartoe altijd de
krachten wil verleenen, en, zoo wij tot den einde toe
volharden , de kroon der overwinning zal fchenken
want (J E z u s heeft het gez egd) die overwint , ik zal
hem geven, met mo~ to zitten in m!jnen troon , gel#k
sk overwonnen heb, en met mzjnen Trader gezeten ben in
zsl'nen troon . Amen!
REISTAFEREELEN VAN EENEN HOLLANDER .
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I. De aankomst in Munchen .

k verlangde naar Munchen, dat wel door monniken gefticht
is en daarvan den deftigen naam Monachium draagt, maar
thans eenskialis , zonder regt to weten hoe, nit een groot
klooster en Dog grooter bierhuis gemetamorphofeerd is in
eenen nieuwmodifchen tempel van oud-Griekfche en oud-Duitfche kunst, en in het reusachtigfle liefdadige geflicht van geheel Europa voor fpeelkinderen en vondelingen . Ik had geen
rust meer, of ik moest de nieuwe wonderflad zien, wier
naam, to voren bijna geheel onbekend of vergeten, thans op
de tongen zweeft van alle reislustigen ; waar, onder de vergulde zuilengangen, de Helden der Made gearmd wandelen
met die der Nibelungen , en c H R I E M H I L D E met eene hive
middeleeuwfehe nijging den deftigen Griekfchen hoofdknik van
P E N E L 0 P E beantwoordt ; waar de eenvoudige Herders van
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In de marmeren zalen van bet nieuwe paleis

fchuilhoekje fpelen met de luchtige Sylphiden nit den Oberon
van W I E L AND ; en de vischwijven van dthene, even luidruchtig als zij door A R I S T 0 P H A N E S zijn afgefchilderd , in
de Asfembleezaal der Koningin een zusterlijk praatje houden

met die eerbare blaauwoogige en blondgelokte Germaanfche Jonkvrouwen nit de Hermanfchlacht van K L o P S T o C K .
Maar niet dit zuiver artistisch inflinkt alleen prikkelde mij,
bejaarden, gemakkelijken en weldoorvoeden Hollander, tot de
fnelle trekvogelvlugt naar bet Zuiden ; ook bet belang mijner
politieke iludien, in welke ik mij tegenwoordig, om bij mij-

nen tijd toch niet cen achter to blijven, geweldig verdiep,
dreef mij daarheen met de rijzweep der nieuwsgierigheid . Uit
mijnen fchooltijd met den ouden zetregel bekend, dat Dich-

ters en,Wijsgeeren eigenlijk dezelfde perfonen waren, en daar.
op bet orakel van P L A T 0 : Gelukkig het land, waar de Koningen Wijsgeeren zijn of de W% sgeeren Koningen l toepasfende, wilde ik bet gewijde grondgebied van den gekroonden
Dichter betreden, die zijne distichen op de befchilderde wan .
den van zijnen Bazar en de zuilen zijner overdekte wandelplaatfen in gouden oud-Duitfche letteren doer graveren, en daar .
door gezorgd heeft, dat zijne kernfpreukige tweeregels ten
minile het talrijke publiek vindwp naar hetwelk zijne beide on-

opgefnedene bundels tot heden to vergeefs fmachten. Ik moese
bet zien , hoe gelukkig zulk een land is, dat beurtelings
de eene week klasfisch en de andere romantisch geregeerd
wordt ; want L ODE W If K de Beijer vereert en bemint beide de Muzen, de Griekfche en de Germaanfche, met dezelfde hartstogtelijkheid, en zijn heerlijk, pas volbouwd paleis is eene 4 otheofe voor beiden, in hetwelk beider heiligdom met elkander gemeenfchap heeft door ten llaapfalet .

Ik vloog dus om deze en duizend andere redenen naar bet
geheel vernieuwde 167onachium ; en, ten einde u eenig denkbeeld van de fnelheid mijner pelgrilnsreis to geven, fpring ik
alle tusfchenliggende plaatfen van Ni megen of over bet hoofd,
en prefenteer mij aan den toegenegen lezer halfliggende in
eene verouderde caleche, welke men in Parijs voor geene
Pot - de - chambre naar Verfailles zou gebruiken . Door de
rookwalmen henen , welke ik uit mijn kerfenhouten pijpen .
roer van eene Nederlandfche el lengte om mij blies, ftaarde
ik langs de dubbele rij van dwergachtige lijsterbesfen-, pruimen- en vruchtboomen, die, mager en met gerimpeld blad,
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geen zweem van fchaduw wierpen op tie chausfee, waar men die
echter bij bet branden der zon dubbel noodig had ; en ik zag,
dat de talrijke bordjes , die, overal vastgefpijkerd, den boomikhender met lijfftraf en ftokilagen bedreigden, niets tot den
wasdom der koninkiijke kweekerij bijdroegen . Ik was half
blind gereld op de Reenen mijipalen, die am dh Lien minuten
de uitgeftrektheid van bet Beijerfche Koningrijk den volke
verkondigen, en, daar zij voor een kwartieruurs gelden, hetzelve een derde grooter maken dan bet wezenlijk is, Waarlijk
eene aatdige en eenvoudige uitvinding, die ver boven oorlog
en protocallen is aan to bevelen aan elken kleinen Potentaat ,
die een langer en breeder f'rook gronds ten minee in fchijn
wil beheerfchen . Zoo reed ik , tusfchenbeiden met mijnen
luchtigen Kutfcher over allerlei treffende onderwerpen, als
boomfchenders en voorbijgaande boerinnetjes, bedelende handwerksborften en verdacht uitziende wildftroopers, redeneren .
de, vrij vervelend door de effene maar hoogliggende vlakte,
wellae zich aan deze zijde van Munchen uititrekt, dat, vol .
gets de ultfpraak van den Beijerfchen Waterftaat, (en die
Heerert misrekenen zich nooit) 1568 Parijsfche voeten boven
den waterfpiegel der Adriatifche zee ligt . Mijn oog, vermoeid van de tallooze, tusfchenbeiden met glinfterend zink
gekroonde minarets, en van de witgekalkte, met roode pannen gedekte duiventillen , die bier voor dorpstorens dienen ,
verweikomde met geestdrift de ftoutgetakte , nevelblaauwe ,
fcherp door de zonnettralen goudgerande Iijn der Tyroolfche
bergen, welke uit de verte ter regterhand opfchemerden San
den gezigtelnder. Zij flonden daar als eene rij van reuzen,
die den ingang bewaren tot dat wonderland van dapperheid
en iis, van onpeilbare afgronden en herderlijke eenvoudigheid,
dat in onzc dagen de mirakelen van den verouderden Zvitferfchen heldenmoed hernieuwde, en Helveties natuurfchoonheden doet vergeten ; waar de contrasten in de fchepping Gods
hand aan hand gaan met die in de maatfchappelijke fchepping
der menfchen . Daar , achter die bergen , woont nog de eerwaardige weduwe van den ongelukkigen Tyroolfchen T E L L ,
den kroeghouder A N D R E A S H S F E R, en rooks, al is zij
met hate kinderen en kindskinderen tot den Adelltand des Heiligen Roomfchen Rijks verheven, nog even fmakelijk baar
zwartgebrand pijpje , als in die vroegere dagen , toen zij , in
haar bierhuis de Zon , den pfeudo-Beijerfchen garftendrank uit
de blinkende kan aan hare waggelende klanten toefchonk . Uit
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de droomende, fchemerachtige zieisltemming, in welke elk
dichterlijk gemoed (en de lezer zal, vertrouw ik, reeds be .
merkt hebben, dat ik, die to voren geheel poeet was , thans
op zijn minst nog kwartdichter ben) nederzinkt, als bet de
fcherpgekleurde beelden van heldhaftige en flechtbeloonde
zelfopoffering voor zich ziet henenzwenen, werd ik eensklaps
opgewekt door eene eenvoudige invallende gedachte . Het was
eene ongelukkige fabel, die mij ongenood en onverwacht door
bet hoofd vloog, - de fabel van eenen ezel, die. . . . Maar
genoeg, of, geleerder gefproken, fapienti fat ; - men mag
niet perfoneel zijn, en ik heb alien eerbied voor den Koning
MAXIMILIAAN JOZEF, den kroeghouder ANDREAS en
Keizer F R A N S , thans alien to zamen zaliger gedachtenis,
gelijk zij voorheen to zamen de hoofdacteurs waren in dat
bloedige treurfpel , hetwelk den gegeneraalden Zonnehospes
den kop kostte. Die mannen verdienen waarlijk alien een monument . Dat voor Keizer F R A N S is in de maak ; dat van
H O F E R, ik geloof op de groote markt to Infpruck, ftaat
reeds op 't vailen ; maar de goede Koning M A x heeft dubbel
reden om tevreden to zijn, want zijn ftandbeeld doet waarlljk
in gewigt voor dat van den kleinen Korporaal op de Place
Venddme niec onder ; de laatfte ftaat wel eenige vademen hooger, en ziet van onder zijnen driekantigen hoed en boven van
de veroverde fpiraalkolom zijner overwinningen en zegepralende intogten zoo veelbeteekenend en zoo ernftig op de
groote wereldftad, die zoo dikwijls bet lot der wereld befliste
en flechts hem wist to gehoorzamen ; maar daarvoor zit de
Beiferfche Koning ook op zijn gemak in een' fraaigewerkten
fauteuil , en glinflert als louter goud in de zon ; terwiji N AP O L E O N er zwart, dreigend zwart uitziet .Ja,betruschg
tig bronzen zitbeeld, (een nieuw, maar hier noodzakelijk
woord, want ftandbeeld, komt van ftaan) dat de eerlijke Mun.
chenaars hem, als de mast hunner dankbare nagedachtenis,
met eenige honderd centenaars hebben toegewogen, beeldc
den goeden , dikken man of in een der gewigtigfte oogenblik .
ken van zijn leven, toen hij zat, en aan zijne gecrouweBe~eren de Oorkonde, of liever bet Octrooi van zijne Grondwec
overreikte, welke tot weinig anders gediend heeft, dan olh
fommige, al ce luidruchtige, vrijheidskraaijers nederig excuus
to doen vragen aann het portret van zijn' Zoon, dat in elke
dorps-raadzaal voor dergelijke fatisfactien is opgehangen, en
om anderen, die er niet aan dachten , dat de letter doodi,
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geest legend maakt, eenige jaren in eene behagelijke
cnaar goed verzekerde eenzaamheid na to doen denken over
hec onwetenfchappelijke en onkritifche eener al to letterlijke
exegefe . Daar zit de kolosfale- masfa, in de verledene maand
October plegtig ter gelegenheid van de zilveren bruiloft zijns
Zoons ingehuldigd , en biedt bet ongedekte maar eerbied inboezemende kale hoofd aan de gloeijende zonneftralen, die,
over bet nieuwe paleis benenfchiecend, zic'n om bet booge
glinfterende erts zamendringen, en hetzelve met eene heillgenglorie omkranfen ; daar zit hij met een zoo vaderlijk en
joviaal uitzigt, zoo goedig en zoo weldoorvoed, dat ik bet
maar volftrekt niet vermogt to begrijpen , hoe H o F E R tegen
zulk een' Koning zoo verve oed kon vechten, en nog min .
der , hoe de arme hospes op bet bevel van zulk een' Regent, die bet uiterlijk heeft van geen kind iets in den weg
to zullen leggen, kon worden doodgefchoten ; terwijl Vader
P R A N S , in plaacs van eene poging to doen om hem uit dp
wolfsval to krijgen, aan de weduwe en de kinderen een
ftukje parkement ten gefchenke zond, waarop, door een' der
Adjunctcommiefen van zijnen Hoogen Raad van Adel, een
veelkleurig prentje netjes was afgeteekend .
Maar ik raak van mijnen tekst, door die ongelukkige fabel, welke mij toen gelukkigerwijze (1k kies dit woord om
niet confequent to zijn, want ik ken geen lastiger eigenfchap
of bijvoegelfjk naamwoord in de zamenleving of in de taal)
uit mine droomerijen opwekte ; wantMunchen, niet meer bet
Hertoglijke, maar bet Koninklijke Munchen, dat 1k om zijnen regtfchen achtergrond van Tyroolfche bergen langen tijd
bad over bet hoofd gezien, lag voor mij . Geen trotfche Munfter of Dom, gelijk die van Keulen met zijnen kaapftander,
of de dubbele torenftomp der Parijsfche Ndtre Dame, of de
flanke, flechts door den blikfem trefbare, Jonkvrouw der
Straatsburgfche Cathedrale, zelfs niet bet luchtige, doorfchijnende , als van hardfteenen kantwerk , aan den wind prijsgegevene pronkftuk der Antwerpfche Lieve Vrouw, houdt
wacht over de ftad, welke, om den zich toegeeigenden eernaam van bet Duitsch Athene to bevestigen en op to houden, bare moeder en naamgeeftter, daar ginds aan den Pireus,
voor Beijerfche Gefchiedenisdaalders laat opflikken en opbouwen . Weinig verheft zich de ftad boven de dubbelrij der
haar omringende lage heuvelen, langs welke de Ifar, eens
zoo rijk aan bet vreedzaam geflacht der bevers, henenbrnist ;
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en weinig verheffen zich zelfs hare voornaamfte torens, die

van de Theatijnen en onze Lieve Vrouwe, boven de horizontale ftreep, welke door de breede maar niet hoogfchijnende gebouwen langs den gezigteinder wordt getrokken .
Geene Rotonde als die van bet Pantheon, geen koepel als
die der Invaliden, zelfs geen enkele hooggewiekte windmolen, die aan onze kleinfte Hollandfche fladjes zulk een rijzig
en bedrijvig uitzigt geeft , breekt de eenvormigheid . Munchen ligt naakt en bloot , aan deze zijde door geene lommerrijke boomen befchaduwd ; en langs bet vlakke exercitieveld, dat eenige honderden bunders beflaat, en flechts door
een paar kazernloodfen en een honderdtal ftukken gefchut ,
in de verte naar molshoopen gelijkende, gebroken wordt,
vliegt bet oog over de flail henen , gelijk de blik des jongskens boven over bet Neurenbergfche fabrikaat , dat hij uit
zijne fpeeldoos gepakt en op zijne kindertafel in rij gebouwd
heeft . Geheel' ontnuchterd door dit ijskoud gezigt onder
eenen reeds half Italiaanfchen hemel, wierp ik mij grommend
(want dit is een hoofdgebrek, dat mij celkens overvalt bij
eene to leur geftelde verwachting of een door de werkelijkheid uitgewischt ideaal) in mime hotfende calPche om, keek
links , keek regts , en eindelijk bleef ik regts uitkijken , want
iets zeer zonderlings boeide mijne aandacht . Hoog boven
eene lange, rijziggetopte laan, welke op een klein uur afftands regtlijnig met onze cha+,isfde paar de ftad fcheen voort
to loopen , wapperde jets in de lucht , dat in zijne glinfterende witheid, ieder oogenblik van gedaante veranderende,
veel overeenkomst had met een fladderend zeil, dat, van
zijnen mast weggereten, door den wind vlakliggend of drij .
vend wordt weggevoerd, of met dat witte taken, dat aan
den Apostel
Schrap nit - haal door - ik denk aan
L U L 0 F s' diklijvige Badreis , en aan zijne magergetheologifeerde Recenfenten . --- Intusfchen , dat fladderend zeil of
dat hagelblanke laken, bet toog niet als een luchtfchip naar
Oost of West, bet hief zich niet ten hemel of floeg niet ter
aarde, maar bleef met bevallige, kronkeiende flangenbewegingen Reeds op dezelfde plek ronddwarlen, en .- bedroog
mijn tooneelkijker mij niet -- dan zag ik eene gouden fpits
boven hetzeive flikkeren, gelijk bij eene zoneklips eene fter
boven eene voorbijdrijvende wolk . that duivel kan dat z~n?
riep ik , kwaadaardig op mijzelven , hardop nit , toen ik alle
de honderd vakjes van mijne herfenkast had rondgehold , en
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torch geene verfcandige oplosfing voor dit zonderling raadfel
vinden kon ; en mijn Kutfcher, die mij reeds eenigen tijd

glimlagchend regts had zien kijken, antwoordde mij oogenblikkelijk zeer lakonisch en zeer onverwacht : Das 1st nicht
der Teufel, Herr Doctor, aber der v orderfle Springbrunnen
von Nymphenburg. 1k flak de teregtwijzing, een weinig
voor mijzelven blozende , dat ik de voorfle fontein van bet
koninklijk lustflot voor een Apostolisch tafellaken, of de

Hemel weet wat anders, had aangezien, in mijn' vestzalt,
en zeide, om ten minfle contenance to houden : Das dachte

ich wohl ; das mufs ganz hiibsch feyn ;
en zoo reden wij
den echc Hollandfchen vliet voorbij , aan welks helder water
de koninklijke Zwemfchool gebouwd is, in welke zich de
Munchenfche jeugd , onder befcherming der witte en blaauwe

Beijerfche viag, in de beweging der visfchen oefent, ten
einde, bij gebrek aan fcheepsgelegenheid, veilig naar bet
arme Hellas met zijne gedroomde gouden bergen to kunnen
overvaren , en fnorden Tangs de kazernloodfen henen ; door eenige
zweepflagen raakten de bonken van paarden in galop, en wij
fionden voor - de barriere .

Ja wet flonden wij voor den witgeverfden flagboom , en
dat omtrent een half uur ;
Lang want er was meer tijd noodig, om ons en onze carriool met alle mogelijke formaliteit
in to klaren, dan een Oostindievaarder met zijne voile lading
bij ons aan bet Voornfche kanaal, door mijne vrienden ge-

graven en door mijne vrienden bewaakt, behoeft. Wij hadden derhalve den tijd om rond to zien . Het fraaije cirkel .
vormige plein, waarop wij in de zon flonden to braden,
heette bet Luitpoldsplein , naar een' van de Zonen des Konings ; maar gebouwen, die bet omzoomden, of boomen,
die groot genoeg waren om hetzelve fchaduw to geven , wa .
ren er voiflrekt geene to zien . Getrouw aan de fcheppende
natuur des dichters , heeft de tegenwoordige Koning uitge-

breide voorfleden door zijn magtwoord nit bet niet to voorfchijn geroepen ; hij heeft de pleinen en flraten of laten fle .
ken, met wit zand beflrooid , met kleine boompjes beplant,
met deftige namen gedoopt ; maar , helaas ! de volgrij van
huizen ontbreekt, en de bewoners en bewandelaars zijn nog
to zoeken . Om de honderd fchreden ziet men een deftig gebouw ,

geheel karat en klaar , dat eenmaal, misfchien over
eenige jaren, bewoond zal worden ; vijf feconden verder
weder een prachtig hotel, maar flechts tot de eerfle verdie .
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ping opgetrokken en met planken gedekt, ten einde bet zoo
lang voor bet inwateren to befchutten, tot men weder fonds
gevonden heeft om aan de tweede verdieping to beginnen,
welke men eerst over jaren zal voltooijen ; nu fteekt men
eene dwarsftraat over , die , aan de Londenfche Regent/lreet
in aanleg gelijk, zich een gezigt ver regts en links uitftrekt,
maar naauwelijks Lien meestal groote en meestal publieke gebouwen bevat, zoodat men bijna zoude denken, bij ons over
den ftraatweg tusfchen Arnhem en Yelp , of tusfchen Lisle
en Hillegom to rijden , indien de verfchillende groenfchakeringen van bet dikilammig geboomte, dat daar ons oog betoovert, of bet malfche grastapijt, dat daar de terrasfen
vormt, bier to vinden ware ; maar de tusfchenliggende vakken zijn meestal kaal, naakt, befloven en met bouwmaterialen bezaaid, die misfchien eerst over tien jaren, of waarfchijnlijker nooit, zullen worden gebruikt . Het is blijkbaar ,
dat bier de nieuwmodifche ftaacsregei gevolgd is, dat de huizen niec gebouwd moeten worden om de menfchen, maar de
menfchen geprocreeerd om de gebouwen ; en men begreep
door eene zeer logifche fluitrede, dat, daar bet accesforium
fequitur fuum principale, de bewoners als onkruid zouden
opfchieten, zoodra er ruimte was, om hun hoofd onder de
daken van houten leijen neder to leggen . Anders en in politico-oeconomifche termen uicgedrukt : de klimmende ver.
hooding der bevolking verfnelt zich , naar mate er overvioed
van natuurprodukten en woonruimte , en gebrek is aan eters
en woners . Nu is het onbetwistbaar, dat men in Munchen
alles infpant, om deze ftaatkundige inzigten van den Vader
des Vaderlands zoo veel mogelijk to bewaarheden ; de ongehuwden doen, uit looter patriotisme, nag meer hun best
dan de get-rouwden, zoodat het er tegenwoordig eene zeldzaamheid wordt onder de aankomende hoopvolle jeugd, dat
een knaap den naam van zijn' vader draagt. Maar waarhenen
worden alle deze menfchenplantjes verpoot! Welig en talrijk fchieten zij eensklaps op, gelijk de paddeftoelen rondom
vermolmde boomftronken ; maar , opgegroeid , huizen zij niet
in de ledige paleizen , die daar, met geflotene en ongeverfde
zonneblinden , zoo verlaten flaan to treuren en rouw ce dragen om hunne gefailleerde opbouwers . Neen, zij vergrijzen
in de Verbeterhuizen , de Bagno's en gindfche ontzaggelijke
nieuwgebonwde Frohnveste (Gevangenhuis), of laten zich
doodfchieten door de nieuwe neven in Griekenland, die, bun-
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ne buitenlandfche bloedverwanten liefs ; met 41banefche ganzenroeren verwelkomen, en den gulzigen eters een geregt
van looden erwten in plaats der Beijerfche aardappelen
toedienen .
Eindelijk, nadat mij de heilige Policie, door hare welhergebragte formaliteiten en de getrouwe vergelijking van mijne
ligt kenbare geftalte en onfchuldig gelaat met bet fignalement
op mijn' halfverfleten pas , overvloedig tijd gelaten had tot
deze en dergelijke befchouwingen , ging de flagboom tot bet
nieuwe Athene open, en wij reden moedig voorwaarts . Nqg
wel een goed kwartieruurs duurde dezelfde tooneeldecoratie
voort ; bier een bewoond hotel, daar een paar aardappelakkers ; links een huis van minder allooi, regts eene fchrale
weide, in welke de Beijerfche koetjes graasden ; dan een
plein, waar men bezig geweest was met bouwen, en zoo
altijd verder. Het *erd mij wonderlijk to moede in deze
doodelijke eenzaamheid, welke door bet contrast der enkele
nieuwe en witgepleisterde gebouwcn dubbel voelbaar, en
door de gedachte , dat men zich echter in eene groote hoofdftad beyond, eigenlijk beangftigend werd . Ik troostte mij
echter met de heerlijke ftraat, over welke wij henenrolden,
en de trotfche paleizen, welke ik ter linkerzijde even eenzaam in bet vlakke veid , met groen omzoomd , zag oprijzen , en die mij de voerman als de Pinakotheke , Glyptotheke ,
Botanifche tuin, en zoo vele andere Griekfche namen, natuurlijk behoorlijk geletterbraakt , deed kennen . Eindelijk
boor ik een Reeds klimmend gemurmel, als van eenen gonzenden bijenzwerm ; wij draaijen een weinig links, de Schutters/lraat nit, en eensklaps, als door den flag van de tooverroede eener Fee , verwisfelt zich die drukkende, benaau .
wende eenzaamheid in bet vreefelijkst menfchengewoel en
gejoel, dat ik immer zag of hoorde . Wij waren op bet
Maximiliaansplein, en op dat plein was bet Dult, (zoo
beet de kermis in Munchen) en van die Dult was bet de
laatfte en vrolijkfle dag . Schel en fcherp fchetterde de Janitfarenmuzijk van een Dragonderregiment over de ontzettende menfchenmasfa henen, die zich om de van ruwe planken opgetimmerde beestenfpellen en waarlijk niet Hollandfche
kermisloodfen verdrong, de hansworilen toejuichte, de goochelaars aangaapte en langs de lage kramen henenwoelde,
of, met eene bierkan in de regter en eene braadworst in de
linkerhand, op gevaar van doodgedrongen of omvergeworpen
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to worden , dit onnavolgbaar Hogarthfche tafereel wijsgeerig
aanfchouwde . Mij was de plotfelijke overgang van die diepe
flilte tot dit helsch geraas to krachcig ; ik flopte mijne ooren
toe, maar niet gelijk u L Y S s E s die zijner makkers voor bet
gezang der Sirenen , en bezwoer mijnen Kut/eher, om mij
toch zoo fpoedig mogelijk door die zinverdoovende branding
in eene rustige haven binnen to loodfen ; hetwelk hem eindelijk, door moorddadig zweepgeklap, waarvan wel een enkele kermisgast misfchien nog heden de fporen draagt, en
nog moorddadiger krachtvloeken, in zoover gelukte, dat wij
eindelijk de dubbele Karelspoort, (want, om bet tweeflachtig
karakter zijner hoofdilad voor den binnenrijder treffend en
terflond to verzinnelijken , heeft de brave L U D w t G voor bet
oud-Cothifche Karlsthor eene nieuwe houten triomfpoort in
Griekfchen fmaak laten optimmeren) en door dezelve bet oude
Munchen, de eigenlijke Monniksflad , binnenreden .
God
dank ! hier was bet rustiger , fchoon nog woelig in overvloed
door de talrijke Dult liefhebbers , die naar buiten flroomden, en bezig waren, om hunne verfchrikkelijke„pijpen voor
deit:,dag to halen, die eerst buiten den gewijden omtrek mogen worden aangefloken . Ik was moede naar ligchaam en
ziel , want de afgelegde rid was kras , bet weder drukkend ,
en ik verlangde dus naar niets meer dan naar eene gemakkelijke canape op eene flille kamer en een vierkant fleschje
Wurzburger Steinwein van 1827 ; maar ik fmachtte lang to
vergeefs . Ik wilde mijn hoofd nederleggen onder de vleugelen van den zwarten Trend, om de eenvoudige reden, dat
dic bet eenige fatfoenlijke hotel of Wijnlogement (Weingasthof) was, dat zijn uithangbord niet met bet bijvoege1ijk
naamwoord van gouden laat prijken, welk praedikaac mij toefcheen een gevaarlijk voorteeken voor mijne arme tientjes to
zijn ; maar de Arend verkoos milj niet onder zijne kiekens
op to nemen ; de kermisvreugd had alle plaatsruimte in meflag
genomen ; -- toen naar den gouden Beer, - deze gromde
mij af ; - de gouden Ooijevaar wees mij kleppend terug, offchoon ik plegtig betuigde een Hagenaar en dus van de familie to zijn ; - eindelijk ontfermde zich de gouden Haan
over den zoo dikwijls teruggewezenen , en waarlijk ik dankte
naderhand bet lot, want ik had bet zeer goed in zijn eerbaar
Serail, en bemerkte niets van zijnen Harem, dan twee lieve,
fpijtige dochters en drie zeer leelijke dienstmaagden .
Dus , mijn dierbare Lezer ! ik ben eindelijk behouden in
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en zic wel met de vierkante fleseh Steinwijn,
reeds half, helaas 1 uitgedronken, voor mij, maar, o wee l
niet op mijne ftille, rustige kamer, die op de Pieterskerk,
met hare in de buitenmuren vastgemetfelde graflteenen, en
op den heiligen en fteenen bronbak , met welks gewijd water
zich de vrome Munchenaar befprenkelt , uitzigt heeft ; want ik had honger . Ik toog dus naar beneden in de Restauratiezaal, waar ik mij met een malsch kropflaadje en een
half dozijn heerlijke rivierkreefien vergenoeg ; terwijl ik van
mijnen welbeTpraakten hospes zoo ontzettend veel hoor over
alle de kunstfchatten, pracbtgebouwen en brijhuizen, (lach
niet 1 dit wil zeggen bier- of brouwhuizen) die hier elkander
verdringen, en van zijne dochters zoo veel over alle de
Militaire Misfen, Redoutes, Pantoffelparades , Buitenconcerten en Bals Champetres, dat mij bet reeds moede boofd
geheel omloopt, en ik, de Zwitferfche binnengalerij, die
naar mijne kamer loopt, optredende, aan mijne lieve verteliters verzoek, bet gefprek den anderen morgen met mij
voort to zetten, gelijk ik thans mijnen aandachtigen lezer
uitnoodig , om bet vervolg in een aanftaand nommer geduldig
of to wachten ; want hetgeen ik toen deed, doe ik ook
nu , -- ik ga ter rui'te , and wunfthe Am wohl zu fchlafen.
Munchen,

ANTWOORD AAN HILLETJE .

Bet is er verre af, mijne onbekende VriendinI dat ik u de
genomene vrijheid, om aan mij to fchrijven, en wel publice
to fchrijven, ten kwade duiden zou 1 Integendeel deedt ge
mij daarmede eer en genoegen , en ik gevoelde er tevens
mijne eerzucht eenigzins door geftreeld ; immers blijkc nit
uwe letteren ten duidelijkfte, dat mijn vroeger fchrijven, althans in betrekking tot bet letten op de teekenen des tijds ,
bij u eenig goed gevolg heeft to wege gebragt ; en welk
Schrijver ziet niet gaarne, dat er notitie van zijnen arbeid
genomen wordt ? Voorts behoefdet gij voor uw fchrijven
geene verfchooning to vragen, door de erkentenis, dat het a
niet zoo vlug afgaat . Waarlijk , mijne goede H I L L E T J E 1
de Spectator ontving dikwerf brieven van Vrouwen en jonge
Dochters , verre boven u in geboorte, opleiding en- fland
verheven, die, van hare Franfche, Zwitferfche of Duitfche
Gouvernantes, al zeer flecht Nederduitsch geleerd hebben,
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en het met den ftijl niet beter, dan met de caal, maken .
Vanhier, (en dit is mede een teeken des rids) dat de bedoelde Dames met bet fchrijven van Franfche brieven zoo
drok in de cveer zijn. Wie zou, trouwens, ook anders kunnen weten, dat zip eene gefoigneerde educatie genoten hadden ?
Dan, fpoeden wij ons cer zake ! (zeggen de Redenaars .)
Indien de welverdiende lof, u zoo aanftonds welmeenend gegeven , u foms een weinig hooggevoelend omtrent uzelve
mogt maken, zoo wil ik, door u to doer . -yen, mijne goede
H I L LET j E ! dat gij overigens hier en daar den bal hebt
misgeflagen, zulks eenigzins trachcen to cemperen . Gij zult
het nuttige van die handelcvijze aldra inzien, en er mij gewi's
voor danken . lit wil u dit een en ander wat nader ophelderen .
Dat de zadelmaker, de !lager en de Chirurgijn van uw dorp
geene berating hunner rekeningen ontvangen, fcheent gij to
houden voor een bewijs van een' geldeloozen tj d ; dan gij bedriegc u hierin grootelijks . Dic riet betalen van den leverancier is niets anders dan een finantidle maatregel, die zeer
economisch kan worden toegepast . A ., B . of C . zijn, federt
drie, vier jaren , aan zadelmaker, !lager en Chirurgijn geld
fchuldig ; zij becalen echter niet, offchoon zij de middelen
daartoe overvloediglijk beziccen : dan het is, uit een geldelijk
oogpunc , veel voordeeliger, die gelden op intrest to blijven
ultzetten, dan rekeningen to voldoen, die, eenmaal voldaan
zijnde, minder waarde hebben dan uitgeJlelde fchuld, als
welke, gelijk ge wet zult weten , geene rente geeft . A ., B .
of C . zouden zeer flechce financiers zich betoonen, door de
to hunnen laste loopende rekeningen to betalen ; de f 12000,
de f 20000, de f 40000, die deze Heeren fchuldig zijn, geyen hun f 600, f 1000, f 2000 rente in 't jaar ; en hoe zouden zij bij mogelijkheid op den dwazen, burgerlijken en platprozaifchen inval komen , om deze voordeelen van de hand
to wijzen? Het is flechts jammer, dat deze finantiele manier van handelen niet meer algemeen is , en cjat er botteri .
ken gevonden worden, die de zaak nietkunnen, en flijfhoofden , die dezelve niet willen begrijpen 1 Begreep een ieder
zijn belang beter, en volgde men meer algemeen de groote
toongevers , geloof mij , mijne Vriendin 1 de klagten zouden,
al minder en minder worden . Elk redlifeerde - zonder betalen !
Uwe oordeelvelling omtrent het finantidle in de groote fie-
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den, en uwe gevolgtrekking over hetgeen daar van tijd tot
tijd gebeurt, zijn insgelijks verre van rigtig to wezen ; maar
bet is geen wonder ; dat men hetgeen b . v . in de Hoofdftad
gebeurt op een eenvoudig boerendorp uit een geheel ander
oogpunt beziet . Omtrent dat verfchil tusfchen den Heer Directeur van bet Franfche Tooneel en zijne eerfte Zangeres

weet ik niets meer, dan wat daarvan, door bet Handelsblad,
pro en contra, ter kennisfe des publieks is gebragt ; en, in-derdaad , de zaak zelve is van to veel , .algemeen belang en
gewigt, dan dat bet niet onvergeeflijk zou geweest zijn, bet

gebeurde met ftilzwijgen voorbij to gaan . - Ook ik meng
mij in den gerezen twist geenszins ; maar , wanneer gij nu ,

met uwe berekeningen, tot. den voordeeligen toeftand van al
de Amfterdamfche geldbeurzen befluiten wilt , mijne goede
H I L L E T j E 1 dan moet ik u al weder tegenfpreken . Evenmin geloof ik , dat onze nationale Tooneelisten zulke fchitterende appoinctementen genieten , als gij u verbeeldt, en,

by forme van herleiding , nit bet Franfche budget hbbt opgemaakt . Gij dwaalt insgelijks, door de nationale kunftenaars met de vreemdelingen in dezelfde finantidle cathegorien
op to nemen . Waar zou dat toch been ? Men kan immers

van den buitenlander, die de verre reize van Petersburg,
Moscou, Lheenen of Milaan onderneemt, om ons, op Tooneel of in Concert, met iijne groote talenten to vereeren en
to vervrolijken, bij geene mogelijkbeid vergen, dat hij de

reiskosten voor zijne rekening nemen zal ! Ten andere neme men den ftand en rang dier kunftenaars in aanmerking I

Hier verfchijnt een Profesfeur ; elders eene Kamerzangeres
van wie weet welk Hof ; Binds eene Chanteufe van bet

K . K . Theater to * * * * . En ligt bet nu niet in den aard
der zaak , dat deze menfchen . . . wat zeg ik ! . . . dat deze
eerfte , beroemde en fchitterende talenten , overeenkomftig
hunnen of haren rang, finantieel geaccueilleerd worden ? Ten
derde fpreekt bet wel van zelf, dat bet vreemde bet bekende verre in waardij moet overtreffen, en dienvolgens een

hooger prijs waardig is, dan bet inlandfche . Voorheen was
men nog niet op de hoogte, om dit to befeffen ; maar buitenlandfche Gouverneurs en Gouvernantes hebben ons desaan .

gaande beter ingelicht . (*) Voorheen was men tevreden, in
(*)

De zetter moet bier, nit onachtzaamheid, vooral bet

woordeken opgeligt niet laten influipen .
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de gelegenheid to zijn en tevens de middelen to bezitcen tot
bet doen van een reisje naar bet nabijgelegen en toch zoo
heerlijke Gelderland ; thans kan niemand medpraten, die niet
den Simplon of Snowdon bezocht, en bet water van Seine,
En to regt ; hierdoox
Theems of Donau gedronken heeft .
bewijst men zijne goede educatie. Dat her vreemde alzoo
verre boven bet iniandfche gefteld, gewaardeerd en betaald
wordt, is lets zeer natunrlijks ; en even zoo, mijne goede
H I L L E T J E! is bet ook met de kunftenaars gelegen . Of
hebben wij, in her gebied van kunften en wetenfchappen,
niet alles aan vreemden - aan Crieken en Romeinen to danken ? Her vreemde en de vreemdeling verdienen , derhalve ,
voorkeuze en begun!liging .
1k zal er maar niec meer bijvoegen ; immers zult gij reeds
inzien, dat uwe gemaakte berekeningen en vergelijkingen
geen fleek houden . Landgenooteh ftaan van zelf reeds op
lager trap , dan de vreemdeling ; en bet ware eene onverant .
woordelijke geld verfpillin g,, eene nationale Tooneelkunflena .
resfe b . v . op een even groot appoinctement to flellen, als
men dit ten aanzien van eene Franfche Chanteufe gewoon is .
Maar worden nu onze kunftenaars ongelijk minder bezoldigd,
dan vervallen ook uwe berekeningen van de honderdduizenden, die, naar uwe meening, de 4rn/lerdammers, in balkon
of op de fchellingsplaats gezecen, daartoe zouden bijdragen?
Nog onlangs berigtte ons her Handclsblad, dat Z. M., ter
gemoetkoming in bet aanzienlijk deficit in de kas van den
rlmflerdarfchen Schouwburg, eenige duizenden aan de Directie had gefchonken . Waarlijk, dit is geen bewijs van den
algemeenen voorfpoed en her welvaren des yolks !
Maar, is her hiermede nu niet zoo blinkend ge!teld, als
gij wel fchijnt to vermoeden , dan rust daarbij de hooge
kunstliefde onzer natie des to meer . Gij dwaalt , door bier
alleen aan de zucht tot vermaak to denken . Lieve hemell
welk vermaak fteekt er in, in een fpeelfaizoen, dezelfdefluk_
ken bij herhaling en al wederom , tot twintig- en meerdere
malen toe, to zien opvoeren ? welk vermaak is er in gelegen, meestal zoutelooze, dikwerf onzedelijke Vaudevilles en
Opera's to moeten bijwonen? Neen, her vermaak kan bier
nooit op den voorgrond ftaan ; en her is veel meer natuur •
lijk, bier aan eene blakende kunstliefde en hooge achting voor
derzelver beoefenaars to denken. Deze gedachte is to meer
aannemelijk, daar de dnsgenoemde geabonneerden tot de hoogK
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fte klasfen en rangen der Maatfchappij behooren, van wie
men siiets anders dan den voorftand en de bevordering der
fchoone kunften kan en mag verwachten, zij bet ook, des
nods, ten koste van eenige geldelijke opoffering . Maar
ook oefent de goede finaak bierbij een' aanzienlijken invloed
n it . I S bet Loch ontwijfelbaar, dat bet vreemde, in waardij , bet inheemfche to boven ftreeft , wie zon dan van een'
valfchen fmaak blijk geven, door bet laatfte hooger of,
voor 't minst, op gelijken prijs met bet eerfte to ftellen?
Dat de lagere ftanden zulks doen , is alleen aan gebrek van
oordeel, fmaak en kunstzin toe to fchrijven ; de hoogere ftanden ftaan ook , trouwens , op een' hoogeren trap van be .
fchaving en verlichting .
Op deze wijze de zaak befchouwende, mijne goede HILL E T J E f zal de hooge loffpraak, die den vreemdeling in
fommige bladen to beurt valt , door u met een ander oog
bezien worden . Het is zoo, zoo als gij, in uwe onkunde,
dezelve voorftelt, zou bet den fchijn hebben, dat uw Vrederegter gelijk had . Dan , hoe komt de man op bet denkbeeld, dat men zich, door bet toezwaaijen van lof aan
vreemde talenten, befpottelijk zou maken? Want, voor.
eerst, is die lof nooit anders dan welverdiend ; en ten tweede
geeft men, in denzelven, bet fprekend blijk van eigen kunst-

gevoel, kunstzin, kunstfmaak en zucht tot kunstverheffng .

Bevooroordeelden en weetnieten alleen kunnen hier een ver,
velend ftilzwijgen bewaren . Thans toont men den vreemdeling, op eenmaal, hoe hoog de kunst hier gezeteld is, en
hij verkrijgt zekeren eerbied voor een yolk, hetwelk talenten weet to kroonen en loonen . Ten aanzien van den Land.
genoot zijn zulke hooge loffpralen overbodig to achten
primo, omdat onze kunftenaars, ook zonder dezelve, weten, hoe hoog zij bij hunne medeburgers gefchat worden !
Secundo, omdat men gevaar zou kunnen loopen, den verdienftelijken Landgenoot, door bet toezwaaijen van al dien
wierook, to bedwelmen . Tertio, omdat men daarbij blijk
zou geven van nationalen hoogmoed en volkstrots . Befcheidenheid is bet fchoonfte fieraad van den talentvollen kunftenaar ; en men behoort to zorgen, dat hoogmoed dit fieraad
niet baldadig verbrijzele . Eindelfk, bet hindere u niet,
wanneer de reizende Virtuofen, bij komen en gaan, met' ultbundigen lof in de dagbladen begroet worden ! Zelve kua .
nen zij toch dien lof wel niec verbrelden, en daarom is deze
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teak, zeer wijfelijk, aan de geheel onpartijdige redactle der
nieuwspapieren verbleven . Waarom zou men aan hunne verdienften zulk eene fchatting niet betalen ., die tevens den
ftadgenoot naar Schouwburg of Concert lokken zal ?

Klein-

geestigheid en kunstnijd alleen kunnen hiertegen . hunne ftem .
men doen hooren . U hindere bet dus niet, wanneer de

komst van den vreemden kunftenaar, even als die van een'

vreemden en magtigen Potentaat, wordt aangekondigd ! Of
is niet die kunftenaar, in bet heiligdom der kunst, totPriester van het fchoone gehuldigd? Krachtens dien hoogen rang,
behoorde hij den voorrang altoos to verwerven ; en alwat,

tot hem in becrekking ftaande, in een dagblad verfchijnt,
moest, nit dien hoofde, v66r alle andere, ook de meest .

belangrijke tijdingen, eene plaats worden ingeruimd,
Voor de vuist gefproken, mijne van aangezigt mij onbe .
kende Vriendin !

hebt gij , met uwe voorftellingen , redene-

ringen en berekeningen , bet gewigtige vraagftuk, over het
al of niet geldelooze van dezen tad, weinig opgehelderd .
Denk echter niet, dat ik u dit ten kwade-wril duiden ; want

mij zou bet, in uwe plaats zijnde, niet beter gaan . De
Tijd heeft veel van den God j A N U s , die met twee aange-

zigten vertoond wordt ; en die gezigten hebben , als er fprake is van geldbezit en geldgemis , veel van Jean qui rit et
.lean qui pleure .

En dan kan men op dat lagchen en weenen nog niet altijd flaa : maken ; want daaronder loopt dikwerf veel van St . 4nna . Daarom plagt mijn grootvader to
zeggen : klagers hebben geen nood, pogchers geen brood.
Hier zulc gij een' lagchenden Tan vinden, die wel wee-

nen mogt , en een' weenenden, die wel lagchen • ken . Zoo
zijn de menfchen - zoo de wereid - zoo de tijd ! Er is
niets nieuws onder de zonne . Evenwel brengt men het
thans, in de hooge flnantiele wetenfchappen, verder, dan in
SALOMO'S tijd .

En hiermede groet ik u, mijne goede H i L L E T J E! Van

heeler harte, en noem mij, met bijzondere achcing,

Uw' heilwenfchenden Vriend,
3 Febr. 1836 .

DE SPECTATOR.

Post fcriptum . Gisteren verhinderd wordende dezen aan u
to zenden, bleef dezelve, tot heden, ongefloten . -- Toevallig geraakte ik, gisteravond, met een kunstmlnnend vriend
K2
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ih gefprek over uwe letteren . Mijn vriend wilde beweren,
dat fommige, der echte kunst vijandige , wezens de vermel .
ding van der vreemdelingen lof aan omkooping toefchreven ;
terwijl weder anderen van gedachte waxen, dat de redactie
en uitgevers der bedoetde dagbladen door het verkrijgen van
biijetten van vrijdom in Schouwburg en Concertzaal tot het
toezwaaijen van zoo veel wierooks werden aangefpoord ! . . . .
Zulke armzalige bedenkingen zijn evenwel beneden alle kri .
tiek to befchouwen . Zij kunnen alleen voedfel vinden in een
hart, dat voor de bedoelingen der laagfte baatzuchc openthat . Boven zulke kleingeestige oogmerken zijn gewis onze
Nederlandfche dagbladfchrijvers , redacteurs en uitgevers verre , zeer verre verheven ! Zij laten zulke ellendige kunst .
grepen gaarne aan intriguerende vreemdelingen over, van
waar ook geboren , en in welk patois zij ook fpreken mo .
gen . - Yale !
HERINNERINGEN *AN PARIJS EN DESZELFS OMSTREKEN,
VAN BEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE .

1834,

(Vervolg van bl. 81 .)
BEN BLIK OP DUPUYTREN .
„

La Chirurgie, c'Etait M.

D U P U Y T R E N ."

Revue de Paris, Fevr . 1835 .
,, Een der groote voorregten (zoo fpreken de verzamelaars
en uitgevers der Lefons orales de Clinique Chirurgicale van
D U P U Y T R E N) van de Chirurgie Clinique (praktisch heel.
kundig onderwijs) van het Hdtel-Dieu to Paryi beltaat in het
groot getal buitengewone, ongekende, naauwelijks denkbare
of gebrekkig verklaarde ziektegevallen, welke er zich dagelijks der waarneminge aanbieden . Maar , terwijl dit tooneel
van menfchelijke ellende rijk is aan deze laatften , kan de
beroemde Heelkundige, welke er zijn genie laac fchitteren,
teregt het beste gedeelte van de vermaardheid, door dit gef'icht verkregen, zichzelven toeeigenen ." Het was in April
1834, dat ik mijn eerfte bezoek in het Hdtel-Dieu aflegde,
zoo als natuurlijk is gebeel gefpannen verwachting zijnde, om den man to Men , en diens wijze van handelen re
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leeren kenneti, die niet alleen in ons vaderland van zich deed
fpreken, maar een Europefchen naam, zoo wel bij al wat
wetenfchappelijk is, a!s inzonderheid bij Genees- en Heelkundigen , verwierf. Wie toch, tot de befcha&fde wereld
behoorende, kent den naam van D U P U Y T R E N niet , of
hoorde hem nimmer roemen, als handig, bekwaam , vindingrijk Operateur, als duidelijk en tevens diepgeleerd en wel .
fprekend Leeraar ; of vernam nimmer lets van de talrijke en
buitengewone (en dikwijis nog zonderlinger opgegevene of
verhaalde) genezingen , door hem daargefleld 2 Deze man
heeft een' zoodanigen naam verworven , dat een Fransch dagblad zijjnen dood bijna gelijkflelt met een ,, dvenement politique ." Het Hospitaal bmnentredende , e den Concierge to
kennen gevende, dat ik vreemdeling en Peelkundige was, en
de Clinique van D U P U Y T R E N wenschte bij to wonen, verwees hij mij, na bet vertoonen van mijn' pas, naar de zaal
St . .Teanne . Ik trad in, en zag aan een der ledekanten een reeds
vrij bejaard man , (D U P U Y T R E N was omtrent 56 jaren oud,
maar fcheen mij 66 A 68 toe) omringd door 30 3 40 jongere
en oudere lieden, (want juist waren dien morgen weinig
Studenten aanwezig) die hem van den eenen lijder naar den
anderen volgden. E en fchijnbaar lagchende, vriendelijke en
Loch flrenge trek omgaf zijnen mond ; grijze favorits en lang
haar, dat van onder een opgeflagen ouden pet to voorfchijn
kwam ; een vest, tot aan den hals toegeknoopt ; los om den
hals zittendh zwarte das en groote boorden ; een groen jagtbuis of korte rok en een Lang wit Hoof of voorfchootaan,ziedaar bet voorkomen en de kleeding van den mij, nog onbekenden, waaraan echter nog ontbreekt bet verfierfel van
bet lint van bet Legioen van Eer ; dit laatfle alleen deed mij
vermoeden D U P U Y T R E N to zien , want de befchrevene
kleeding maakte bet onmogelijk, aan een' Baron, Officier
van bet Legioen van Eer, of Profesfeur de la faculte de Medecine to denken . Op mijne vraag aan een' der oppasfers,
wie die Geneesheer was ? ten antwoord krijgende : ,, Monfreur , c'est le Baron D U P U Y T R E N ," werd mijn vermoeden
zekerheid . Ziedaar dus den grooten Heelkundige voor mij ,
dien ik tot heden niet dan bij name gekend had ! Aandachtig floeg ik hem gade, en befpiedde de minile zijner bewegingen ; want wonderlijk Loch is de uitwerking, welke bet
zien van groote mannen op ons heeft ; dan toch ftaat alles ,
wat zij groots en goeds deden, ons levendig voor deu
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geest, en met bewondering zeggen wij tot onszelven : ,, tit
dat alles deedt gij , dien ik thans voor mij zie en hoor fpreken I" D U P U Y T R E N'S gelaat moet veel veranderd zijn geweest ; ik vond echter zijne trek4en nog fchoon, regelmatig
en edel . Twee jaren geleden werd hij door eene beroerte
aangetast : tijdige geneeskundige huip ontrukte hem aan een'
wisfen+ dood ; maar deze ziekte moet fporen op zijn gelaat
hebben achtergelaten . Immers zegt men, dat die pijnlijke,
ons lagchend toefchijnende, trek van zijnen mond , zijn flets
oog, zijne moeijelijkheid in bet fpreken zijne vrienden diep
bedroefden . V66r dien eerften verkondiger van den dood,
was D U P U Y T R S N fchoon , levendig , vol warmte en beweging . - Bedaird, en zeer kl'eine ftappen makende, gaat
D U P U Y T R E N van den eenen naar den anderen belangrijken
zieke, of laat ik liever zeggen naar ieder' lijder, die eene
krib op de zalen fnneemt . Het is waar, velen fpreekt hij
llechts- aan met to zeggen : ,, rk va bien , mon ami ," of :
,, Comment to trouves-tu ?" maar to zeggen , dat „ bij bet gewone morgenbezoek de hooggeleerde Heer er to zeer overheen loopt, alleen de merkwaardigfte lijders beziet, en niet
naauwkeurig genoeg de wijze van derzelver behandeling op .
geeft ," fchijnt mij toe in de meeste gevallen overdreven en
ongegrond to zijn • ; ten zij men wilde vorderen, dat de man,
die iederen dag zoo vele en zoo gewigtige bezigheden verrigt, bij elke verouderde verzwering of gering gebrek bleve

itilftaan . Veeleer doe ik hulde aan zijnen ijver en trouwe
pligtsbetrachting . Of is bet gees ijver en liefde tot de wetenfchap, geen belangftelling in zijne lijders, wanneer een
grfjsaard, die genoegzame mµddelen bezit dm ruim en buiten
beflommering to kunnen leven, geen', ook zelfs geen' enke .
len morgen verzuimt, reeds ten zes ure ih bet midden der
zieken to zijn? Wij vereenigen ons geheel met een' zijner
lofredenaars, die zegt, „ dat bij, met geestdrift bezield
voor de wetenfchap, eene kunst, waarin velen niet dan walgelijks en ontmoedigends vinden, vurig beminnende, zijn geheele leven toewijdde aan de zieken van bet Hotel-Dieu,
zijn koningrijk , zijne heerfchappij ! Eene der fchoonfte lof_
tuitingen, welke men dezen beroemden Geleerde kan toezwaaijen, beftaat daarin, dat hij gedurende den winter ten
zes ure des morgens , gedurende den zomer ten vijf ure
nook heeft gehaperd, zelfs niet een' enkelen dag, op zijnen
post to zijn . Dikwijls, wanneer de herinnering van eene
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des ochtends bewerkte operatie hem zelfs bij zijne bezigheden in de flad vervolgde, keerde hij terug naar bet Hospltaal, om den lijder zelf to ondervragen, hem in de oogen
to lezen, hulp en verligting aan to brengen, verfterkenden
wijn toe to dienen, en hem aan de oppasfers aan te bevelen ." Inderdaad, zijn dagelijksc4i bezoek des morgens, herhaald des avonds, zijne om niet plaats hebbende conftrlta .
tien, de heelkundige kunstbewerkingen, zijne clinifche lesfen, - dit alles wordt door hem verrigt met een' ijver en
ftandvastigheid , welke men zich bezwaarlijk in hoogere mate
kan voorftellen !- D U P U Y T R E N is driftig, en bet verwonderde mij , toen hij de kamer voor de confultations gratuites wilde ingaan en deze gefloten vond , dat hij een' gerui .
men tijd op den gezocht wordenden fleutel wachtte , eer hij
over bet verzuim duchtig uitvoer . Niets hinders hem bij
deze confultatien, en ook bij de vifite in de zalen, meer,
dan bet veel praten des lijders , bet ontwijkend of kwalijk
en verkeerd antwoord geven op zijne vragen . Vindt hij
een' door hem nog niet gezien' perfoon, dan vraagt hij gemeenlijk : „ Que voukz - vous ? votre nom P quel dge P quelk
profesfon P oic avex - vous du mal ?" Spreekt men, deze vragen beantwoordende , meer dan noodig is, dan hoort men
„ AIlons, bref!" of : „ Dis donc, pour l'amour de Dies,
„ oui ow non ! Cela fuft." -- D V P U Y T R E N is nu reeds
overleden : hij ftierf, in den ouderdom van 56 jaren , in bet
begin des jaars 1835 . Wat hij voor de Heelkunde deed, is
to wijdloopig bier op to fommen . Hij zelf fchreef niet veel ;
anderen zamelden zijne waarnemingen en zijne aanmerkingen
op dezelven in, en gaven ze met zijne voorkennis en door
hem nagezien in bet licht. Hij was een dier buirengewone
menfchen , die bet geluk hebben , in hunnen naam 6f eene
wetenfchap 6f eene kunst 6f eene regering to omvatten, en
bij bet noemen van then naam aan eene derzelven to doen
denken . De Heelkunde , deze was D U P U Y T R E N! - Geestig en befchaafd in alle maatfchappelijke betrekkingen , kon
D U P U Y T R E N zich op de vriendfchap van vele Grooten be .
roemen . Zijn omgang, zegt men, was bevallig, levendig,
fours echter bijtend ; zijne ftem zacht en aangenaam ; wel'
fprekend was hij in den vollen zin des woords ; althans mij
bezielden zijne redenen, zelfs die over de meest afgetrok=
kene zaken . Men heeft hem wel eens verweten, ituursch
omtrent zijne patienten to zijn . Grootendeels is dit voor-
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oordeel geweest, of gevolg van bet kort afvragen van de
toefemming des lijders tot eene kunscbewerking : en, om de
woorden van een der Franfche tijdfchrifcen tot de mijne to
maken , ,, is bet zoo heel zeer to verwonderen , dat een
man, die zoo veel ledematen of to zetten heeft , u f echts
kortaf vraagt : Mijn vriend, wilt gij u bet been laten afzetten, of wilt gij bet niet 2 Ik geef u vijf minuten om na
to denken : anderen wachten ." ?
(Her vervolg hierna .)

EEN BUREAU VAN UITHUWELIJItING TE PARIJS .

N aar men zegt, befaan er to

Parijs meet dan dertig bureaux van uithuwelijking. Een jongman van een innemend
voorkomen, maar omtrent wien de fortuin . zich minder gun

flg betoond heeft dan de natuur, verlangt zich to verbinden
met eene perfone, die begaafd is, niet met bekoorlijkheden,

(een vrij overtollig artikel in een huishouden) maar met een
huwelijksgoed van honderdduizend franken . Hiermede kan
men zijne zaakjes beginners, en, als bet den hemel behaagt,
in zijne geboorteplaats filletjes gaan leven, met een verze-

kerd inkomen voor bet overige 'zijner dagen . Dit zijn
zoo de• gebruikelijke uitdrukkingen ; en de voorwaarden (zoo
bet beet) : zonder eenige onkosten voor de Dames, en zonder
voorafgaande uitgaven voor de Heeren .
Zien wij nu , hoe de ontvangst i`s van den bedoelden jongeling bij de Dame, die patent genomen heeft, om de huwelijkstoorts to ontfeken voor lieden uit alle fanden der Maat-

fchappij .
Na aan eene kleine dent to hebben aangefcheld , wordt bij

in een falon binnengeleid, dat gemeubileerd is met eene ca-

napd en drie met trijp bekleede armfoelen ; voor de venfers
hangen neteldoekfche gordijnen ; eene albasten pendule en vazen verfieren den fchoorfeenmantel ; in bet midden van bet
vertrek faat eene bureau, waarop elf portefeuilles liggen, op

Cdne van welke, in letters van middelbare grootte, gefchreven
faat : to /luiten huwel~ken, terwijl men op de overige, in

groote letters, leest : gejloten huwelijken .
De oogen van den jongen mensch hebben zich bij bet inkomgn op de tien portefeuilles gevestigd, wifr opfchriften
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naar de zijde der deur gekeerd zijn ; hij is to moede, alsof
zijn naam reeds onder de gefloten huwelijken ware ingefchreven , en bet hart kiopt hem .

Mevrouw de Directrice bevindt zich in bet aangrenzende

keukenvertrek ; bij bet vernemen van gerucht komt zij binnen, aan eene grijze kous breijende .

„ Mijnheer verlangt mij to fpreken ?" -- „ Ja, Me-

vrouw!" - „ Neem plaats !" Daarop zet zij zich op de
canapd neder, fteekc hare breinaald op hare muts, ftelt zich
in postuur om den jongeling aan to booren, die zich voor

een' der drie armftoelen geplaatst heeft, en vat, daar hij bet
ftilzwijgen bewaart, op nieuw bet woord op .
„ Mijnheer komt ongetwijfeld tot bet goede doel bier ; hij

verlangt eene echtgenoote ?" - „ Ja , Mevrou .w !" - en,
door deze bemoedigende vraag vrijpostig geworden, geeft bij,
altijd met bet oog op de tien portefeuilles gevestigd, zijne
wenfchen to verftaan . Naauwelijks heeft hij uitgefproken,

of de Directrice roept, met een vergenoegd gelaat, uit ;

,, Waardijk, Mijnheer, bet geluk dient u! Ik heb juist op
dit pas eene jonge jufvrouw van zesentwintig jaren aan de
hand, die vader noch moeder meer heeft, en honderdduizend franken in contanten bezit ; gij zult u (en bier glimlacht zij) flechts over d8ne zaak to beklagen bebben, namelijk dat de bruid al to fchoon is , want de jonge dame bezit

inderdaad een volmaakt uiterlijk ; overigens zult gij er zelf
over oordeelen , want bet toeval wil , dat zij zich juist bier
bevindt , hetgene u de moeite befparen zal van terug to ko .
men ." Daarop ftaat zij op, met verzoek , dat Mijnheer zoo
goed zij een oogenblik to wachten .
Zoodra hij zich alleen bevindt, geeft hij zich geheel over
aan de vreugde, welke zijn geluk,hem inboezemt, en zegent

den gelukkigen inval, die hem in dit huis bragt, waar de
fortuin hem, als ware bet, de hand heeft toegereikt . Weldra zal hij eene aanbiddelijke echtgenoote en honderdduizend
franken --- neen, honderdduizend franken gn eene aanbiddelijke echtgenoote - aan zijn hart drukken!

In deze verliefde verrukking wordt hij geftoord door her

binnenkomen van eenen Heer in een' huisjas , op groene pantoffels en met een' bril op den news, die, met eene deftige
bonding , zich voor de bureau plaatst , een register zoekt in
bet carton der to fluiten huavel~ken , den jongen mensch van
bet hoofd tot de voeten bekijkt, en eenige regels fchrljft.
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Uw naam, als bet u belieft?~' - ,, Ik beet E DL n A.RUY
Uw ouderdom?" - n Tweeentwintig jaren ."
„ Uw hand in de maatfchappij?" - „ Dichter ." „ Uwe fortuin ?" -- „ Geene."
Tusfchen elke vraag en ieder antwoord heeft de ondervrager telkens eenige regelen gefchreven . Na zijne pen nedergelegd en zijn' bril met zijnen zakdoek afgeveegd to bebben ,
zegt hij tot den jongen mensch : „ Mijnheer, de kosten van
ons etablisfement en de ftatuten der adminiflratle vereifchen
eenig voorfchot, dat echter in geene vergelijking komt met
de groote vooruitbetalingen , welke ooze Confraters -afvorderen . Gij krijgt eene Dame van honderdduizend franken ;
dit maakt dus tien franken . '
Het last zieh begrijpen, dat bet gezigt der Lien portefeuilles en de herinnering aan de itreelende woorden van Me •
vrouw den Heere E D U A R D niet toelaten een oogenblik to
aarzelen . 'Hij haalt twee vijfyfranksftukken nit zijne beurE ,
welligt alles , wat hem overbleef om bet einde der maand
of to wachten, op welken tijd zijne familie hem bet twaalfde
gedeelte van zijn fober inkomen toezendt, en behandigt ze
aan den Heer, die zijn' bril weder opzet, eene beleefde
bulging maakt, en weggaat .
Het hart van den alleen gebleven E D U A R D kiopt een
weinig minder vrolijk, dan eenige oagenblikken vroeger . De
betaling der tier franken en de ledige plaats, die zij in zijne
beurs gelaten hebben, jagen hem eene ligte huivering aan,
van welke hij zicbzelven geene rekenfchap weet to geenn ;
bij ontwaart zelfs eene zekere ongerustheid , maer wordt Met
lang aan zijne overdenkingen overgelaten, want Mevrouw
komt terug, als bet beeld der ftreelende Hoop .
Hier denkt men onwillekeurig aan de bekende zinfpreuk
van den nachtuil : Jlilzwijgendlieid en duisternis ; eene fpreuk,
welke ieder Ridder, die zich bikj een Bureau van Uithuwe .
lijking vervoegt, wet op zijn fchild mogt doen graveren .
„ Mijnheer, Belief mij to volgen ," zegt de Priesteres van
HYMEN, met bet geheimzinnig en veelbeduidend gelaat
eener Sibille, die gereed ftaat haar orakel nit to fpreken ;
„ inaar ," voegt zij er bij, „ ik beveel u de grootite ftilzwljgendheid aan."
E D U A R D vertrouwt zich aan Mevrouw , en volgt haar
door een' duisteren gang, waar alleen de klank der voetftappen zijtter geleiditer hem den weg wijst, terwiji hij ,
„
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k1s een waar dichter, dit enge doolhof bij dat van Orera

vergelijkt, met dit onderfcheid, dat hij niet

taurus wordt opgewacht .

door den Mina-

De geleidtter flaac flil, vat onzen jongen vriend bij de
fchouders, doet hem op een laag ftoeltje rlederzitten, en
fluistert hem toe : „Wacht bier!" - Wij durvgn bet . niet ftel.
lig verzekeren, maar gelooven, dat E DU A R D een weinigje
beangst was,
Na verloop van een kwartier uurs, dat hem zeer lang toefcheen, werd eene deur geopend, en E D U A is D befpeurt,
bij bet invallend licht , dat hij in een klein kabinetje op eene
tabouret geplaatst is, terwijl hij van daar in eeneandere fterk
verlichte kamer blikt . Hij denkt aan de vrouw, die hij zoekt ;
zijn hart zegt hem : „ Daar ii zij I" en nu wandelt, aehter
in die kamer, eene groote en fchoone jonge Dame tot acht
malen been en weder ; zij is in bet wit . . . neen, in bet zwart
gekleed, want zij is eene weeze, en kan vrijelijk over haar
hart, hare hand en hare fortuin befchikken!
Na deze verfchijning words de heldere deur weder gefloten . E D U A R D weec ter naauwernood , hoe lang hid alleen is
gebleven, en hoe hij nit bet kabinetje is geraakt ; want zoo
zeer had de verfchijning van bet meisje hem bet hoofd op
bol gebragt, dat hij, als 't ware, niet tot zichzelvgn kwam,
v66r dat hij zich weder in de kamer beyond, waar de Lien
portefeuilles liggen . Nu is hij gelukkig ; hij heeft degene gezien, welke bet lot voor hem beflemd, heeft, de gezellin
zijns levens , de moeder zijner kindereh ; er blijft hem niets
to wenfchen over, dan de hondetdduizend franken t
„ Wel nu, Mijnheer, zijt gij voldsan? " vraagt de vrouw
des huizes . - „ Mevrouw, ik ben verrukt, betooverdI"-„ Nu , Mijuheer, dan zullen wij tot bet tweede onderzoek
overgaan . De jonge Dame bevalt u ; maar wij dienen ook to
weten, of & aan de jonge Dame bevalt ."
E D U A R D ducht den uitflag van dit onderzoek niet ; hij
weet, dat hij een knappe jongen is ; alleen zou hij, indien hij
daarop voorbereid had kunnen zijn, zijne laarzen beter hebben
doen glimmen, zijn' zwarten rok aangetrokken, zich gefchoren en bet haar was bevalliger opgeftreken hebben, alvorens
dit huis binnen to treden . Om dit verznim zoo veel mogelijk goed to maken, wrijft hij zijne laarzen met zijn' zakdoek
af, treks jas en das een weing op , .ftrijkt z4ne haven met
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zijne hand naar boven, en volgt Mevrouw, met de bonding
van eenen held, die zeker is van zijne zegepraal .
Nu is de beurt aan hem , om in de verlichte kamer op en
neder to wandelen ; maar hij weigert nogtans zulks meer dan
zes lnalen doen , dear zijne waardigbeid als man hem verbiedt
verder to gaan . Om der waarheid hulde to doen, is bet hem,
als verftijfde de ontroering zijne beenen ; -- hij heeft eene
zwarte gedaante in bet donkere kabinetje befpeurd ; het
is zijne aanflaande echtgenoote, en zijn gevoel heeft hem
overweldigd .
In bet falon wedergekeerd en ten derdenmale alleen gela .
ten, werpt E D U A R D zich op de canap6 , en wacht, hoewel
met bijna volkomene gerustheid, zijn vonnis af. Nogtans
klopt hem bet hart een weinig, toen bij den gebrilden Heer
op nieuw ziet binnenkomen, die zich, met gelijke deftigheid
en bedaardheid als de eerttemaal, voor de fchrijftafel plaatst .
Hij neemt zijn register weder op , fait bet zorgvuldig weg
in de portefeullle der to Jluiten huwelijken, en fpreekt koeltjes
: „ Mijnheer, bet is ons . ten
deze noodlottige woorden nit
„ hoogfte leed, maar gij hebt de eer niet, der jonge Dame
„ to bevallen . Eene volgende keer zult gij , bopen wij ,
„ gelukkiger wezen ."
DE BLAAUWE ZAKDOEK .

(Een aandoenljk Voorval.)

In de maand October van bet jaar 1832, (dus verhaalt een
reiziger) wanneer ik van Orleans naar bet kasteel van Bardy
wandelde, zag ik langs den landweg fen regement Zwitferfche Gardes voor mij uittrekken . Ik ftapte iterk door , om
de militaire muzijk to hooren, waarvan ik zeer veel houde ;
maar v66r ik bet regement had ingehaald , hadden de muztkanten opgehouden, en de trom alleen regelde de afgemetene
fchreden der foldaten .
Na omcrent een half uur to zijn voortgetrokken, bezette
bet regement eene kleine, door fparreboomen omgevene
vlakte . 1k vroeg een' der Officieren, of bet aldaar evolution
zou maken. - „ Neen, Mijnheer," gaf bij ten antwoord ;
» wij gaan een' foldaat van mijne compagnie verhooren en
waarfchijnlijk doodfchieten, dewijl hij de vrouw beftolen
heeft, bij welke hij gebiljetteerd was ."
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,, Hoe!" riep ik nit, A moet hij to gelijk verihoord, ver.
oordeeld en to regt gefteld word en?" - „ Ja, want zoo
willen bet de bepalingen der overeenkomst ;" (*) en deze
reden fcheen hem toe geene tegenfpraak to dulden, alsof alle
mogelijke gevallen bij traktaat waren voorzien, en de voorfchriften van regt en menfchelijkheid daaraan onderworpen
moesten zijn .
,, Zoo gij lust mogt gevoelen om de regtspleging bij to
wonen," voegde de Officier er beleefdelijk bij, ,, zal ik u
gaarne eene plaats doen inruimen . Het zal fpoedig zijn afgeloopen ." En daar ik, uit eene onverklaarbare aandrift,
der menfchelijke natuur eigen, een zoodanig tooneel wel
wilde bijwonen , ten einde nit bet gedrag van eenen flervende den dood van naderbij to leeren kennen, volgde ik hem
gereedelijk.
Het regement vormde een carrel , en eenige foldaten begonnen achter bet tweede gelid, nabij bet geboomte, onder
bet opzigt van eenen Onderofficier, een graf to delven ;
want onder militairen wordt alles , zelfs bet maken van een'
grafkuil , met eene zekere orde en regelmatigheid verrigt .
In bet midden van bet carrel zaten acht Officieren op trommels ; terwijl, regts van hen af, een weinig meer voorwaarts, een negende bet papier, waarop hij fchreef, op zijne
knie had liggen , doch met blijkbare achteloosheid , en alleen
opdat men niet zou kunnen zeggen , dat een der manfchappen buiten de wettige vormen was ter dood gebragt .
De aangeklaagde werd geroepen ; hij was een rijzig jongman, met zachte en edele gelaatstrekken . Nevens hem fond
eene vrouw, die de eenige getuige tegen hem was . Toen
de Kolonel deze vrouw wilde gaan ondervragen, viel de be .
fchuldigde hem in de rede . ,, Dat is niet noodig, Kolonel ;'
zeide hij ; „ ik zal alles bekennen : ik heb deze vrouw een'
zakdoek ontvreemd ." - „ Gij, P E T ER! Wel, men hield u
voor een' eerlijken jongen en een braaf foldaat ." - „'t Is
waar, Kolonel, dat ik altijd getracht heb mijne Officieren to
gehoorzamen . Ik heb voor mijzelven niet gefolen, meat
voor MARIA ." - , En wie is MARIA?"- „ Wel,
M A R I A , die in ons geliefde vaderland woont , nabij dfrexberg, waar die groote appelboom faat. Ach l ik zal hair
(*) Namelijk tusfohen de Zwitferfche Kantons en de
vreemde Gouvernementen, onder welke bunne foldaten dienenti
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dan nimmer wederzien l" - „ Ik verfta u niet, PETER ;
verklaar u nader ." - „ Nu , Kolonel, lees dan dezen brief ;"
en hij reikte den Kolonel den volgenden brief over, welken
deze overluid las , en elk woord waarvan onuitwischbaar in
mijn geheugen gegrift ftaat : „ Mijn lieve vriend P E T E R ,
• ik neem de gelegenheid wear om u dezen brief toe, to zen„ den met den recruut A R N O L D , die bij uw regement is
,~ opgefchreven . Ook zend 1k u eene zijden beurs, die ik
„ voor u gemaakt heb . Ik heb mijn' vader niet gezegd, dat
„ ik die gemaakt heb ; want hij bekijft mij altijd, omdat ik
~, u zoo liefheb, en zegt, dat gij nooit terug zult komen .
„ Maar gij zult zeker terugkomen , zult gij niet ? Doch ,
„ hetzij gij terugkomt of niet, ik zal u altijd liefhebben .
„ Ik heb er bet eerst in bewilligd de uwe to worden, toen
• gij op de danspartij to Arenberg mijn' blaauwen zakdoek
• opraaptet, en mij dien bragt . Wanneer zal ik u weder• zien ? . . . Wat mij veel genoegen geeft, is, dat ik vernomen
„ heb , hoe uwe Officieren u achten , en hoe veel uwe ka .
„ meraden van u houden . Maar gij moet nog twee jaren
• dienen . Als die eenmaal om zijn , zullen wij trouwen . „ Vaarwel, mijn lieve vriend PETER!
Uwe lief hebbende MARIA."
„ P . S . Doe uw best, mij iets uit Frankrijk to zenden ;
niet dat ik u anders vergeten zou , maar om bet altijd bij
• mij to dragen . Kus, hetgene gij zendt, en ik ben zeker, dat
• ik fpoedig de plaats ontdekken zal, waar gij bet gekust hebt."

Toen de Kolonel met lezen ophield, ging P E T E R dus
voort : „ Even nadat ik mijn biljet van inkwartiering ont .
vangen had, gaf A R N O L D mij dezen brief. Ik kon den
ganfchen nacht geen oog fluiten, zoo fterk dacht ik aan
M A R I A. Zij vroeg mij in haren brief om iets nit Frankrijk ; maar !k had geen geld , want ik had mijne drie
maanden foldij opgenomen , om mijnen broeder eu neef to
belpen, die eenige dagen geleden huiswaarts gekeerd zijn .
Toen ik dezen margen opftond, floeg ik bet venfter open ;
daar king een blaauwe zakdoek over een touw to droogen,
en hij geleek in kleur en ftrepen volmaakt naar dien van
M A R I A . Ik was laag genoeg om dien weg to nemen en in
mijn' ranfel to floppen . Daarop liep ik naar de ftraat ;
mijn geweten befcbuldigde mij, en ik keerde near bet hula
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terug, om den doek aan zijne bezitfer terug to geven, toen
die vrouw, met een' onzer wachthebbende foldaten, op mij
of kwam, en de doek bij mij werd gevonden . DJt is de zuivere waarheid . De overeenkomst eischt, dat ik zal doodgefchoten worden ; laat mij dadelijk doodfchieten, - maar
veracht mij niet !"
De leden van bet krijgsgerigt konden hunne aandoeningen
niet verbergen , en nogtans verwezen zij P E T E R eenftemmig
ter dood ! -- Hij hoorde zijn vonnis met kalmte aan, trad
vervolgens naar zijnen Kapitein toe, verzocht hem om twee
franken op de hem nog verfchuldigde foldij , en, deze ontvangen hebbende, naderde hij de oude vrouw, wie hij den
doek ontvreemd had, en ik hoorde hem tot haar zeggen :
„ Vrouwtje, bier zijn twee franken ; ik weet met, of uw
doek meer waardig is, maar zoo ja, dan betaal ik hem toch
duur genoeg, en gij zult mij bet to kort komende wet kwijtfchelden ." - Toen kuste hij den doek, en gaf then den
Kapitein . ,, Kapitein ," zeide hij , ,, over twee jaren zult gij
naar onze gebergten terugkeeren ; zoo gij door 4renberg
komt, wees dan zoo goed m A R I A op to zoeken, en haar
dezen blaauwen zakdoek ter hand to flellen ; maar zeg haar
niet , op welken prijs hij mij is to ftaan gekomen ." Daarop
knielde hij neder, fond op, na eenige minuten vurig gebeden to hebben, en trad met vaste fchreden naar de plaits der
frafoefening .
Ik begaf mij in bet bosch , ten einde bet laatfe tooneel
van dit hartbrekend treurfpel niet to aanfchouwen , waartoe
ik mij nu niet meet in faat gevoelde . Eenige fchoten verwittigden mij fpoedig , dat bet was afgeloopen I
Toen ik een uur later naar de kleine vlakte terugkeerde,
was bet regement afgetrokken en alles rustig ; maar, langs
bet geboomte gaande, om weder op den ftraatweg to komen,
befpeurde ik fporen van bloed en een versch opgeworpen
aardheuveltje . Uit een paar door mij afgebrokene boomtakken felde ik een ruw kruis zamen, en plantte dit boven bet
graf van hem , die weldra door iedereen , buiten mij en
M A R I A, zal vergeten zijn .
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't

Is doodftil om mij been ! . . . Toch dekt geen flaap mijneoogen ;

Mijn eenzaam leger biedt geen rust .
Wat was de lange nacht mij eertijds fuel vervlogen,
Wanneer mijn trouwe Ga mij wakker had gekust !

Stil ! . . boor ik Diet een bedje kraken ? . . .
Mijn dierbaar kroost I heb ik uw flaap geftoord ?
Of ligt ge, als Vader, ook to waken,
En klaagt uw nood aan God, dat Moeder u Diet hoort
'k Vlieg ijliugs naar de kribjes • mijner panden ;
Ik luister - kniel -- befchouw ze keer op. keer ;
lk druk een kus op aller wang en handen . . .
Gij flaapt, mijn kroost! . . . en hebt geen moeder meer!
Ook gij , op 't kopren feest van mijnen Echt geboren ,
Gij, die uw Moeders naam bij then uws Vaders draagt,
Lieftalig kind ! mijn uitverkoren !
Gij flaapt zoo zacht, alsof ge in Moeders armen laagt 1
Ja, flaap, mijn kind ! ilaapt zacht, mijn lievelingen !
Al dekte u Moeder niet nosh kuste u goeden nacht,
Gods Vaderzorg blijft u omringen,
Gods Englenfloet houdt bij uw kribjes wacht .
Gij , Kindervriend ! die, nedrgedaald op aarde,
Als bulploos kind geboren zijt!
'K Heb eens met haar, wier fchoot mijn achttal baarde,
Ons dierbaar kroost U plegtig toegewijd .
1k breng tot U, die lust hebt in erbarmen,
Mijn moederlooze wichtjes wedr Breid over hen uw zeegnende armen
Ontfermend uit, mijn Heiland en mijn Heerl
Schrijf in het boek des levens hunne namen ;
Stel 't Moederhart gerust, als 't naar heur kindren vraagt q
En breng ons ddns voor uwen troon to zamen ,
Als na den langen nacht een eeuwge morgen daagt!
18315.
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TER UITVAART VAN OM JONGSTE DOCHTERTJE .

(Pf~rner kort daarna ontJJapene Gade toegezoxgen .)
Lief kind! zoo jong van dagen
Reeds vaders welbehagen
En moeders hartelust, In uwen levensmorgen
Zoo vroeg in 't graf geborgen,
Van aardfchen druk en zorgen
En rampen onbewust, Wat flaapt gij daar gerust

Van 's Hemels gunst gebeden,
In druk en tegenheden
En bangen wederfpoed ;
Met uitgerekt verlangen

In 's Hemels gunst oncvangen ;
Hoe hebben dankb're zangen
Van ons geroerd gemoed
U wellekom gegroet !
Wit nameloos verrukken,

U zoo to mogen drukken
Aan 't blijde vaderhart !

Met open borst en armen
Zoo teer a to befehermen ,
Na 't liefderijkst ontfermen

In de uitgeftane fmart , -

Wit lust voor 't moederhart!
Met zorg a op to voeden,

Te waken en to hoeden,
Naauwlettend acht to flaan
Op alwat tt zou deren,
Zorgvuldig 't of to keeren ,

U niets to doen ontberen, 0 taak , nooit afgedaan ,

Wit wellust bragt ze ons aaa !

Den Heere a toe to wijden ,
Wiens kruis en bitter lijden
MaNGELW .
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L

1 49

J1w

Tax VITVAAHT
U 's zaligfle geneugt'
Voor de eeuwigheid zou geven ,
Zoo gij Hem nan mogc kleven,
Aan Hem gebeel uw leven
Zoudc wijden van der jeugd , -.Wat zalige oudervreugd !

• bloempje , fraai ontloken,
In 't frisfche groan gedoken
Met zachte rozetint!
Hoe mogt uw welig tieren
Den lusthof ons verfieren I
Hoe mogten wij u vieren ,
Ons lief, aanminnig kind !
Hoe dier waart gij bemind

• wellust uwer zusjes,

Wanneer heur liefdekusjes
Uw lelieblank gelaat
Met zachten gloed van rozen
Te hooger deden blozen,
13ij zoet gezang en kozen
En kinderlijke praat I
0 blijdfchap boven maat !
Ja 1 wellustvolle dagen ,
Als wij zoo rijk ons zagen
In huifelijk genot ;
• fuel verloopen weken !
• maanden, ras verftreken !
Wat zoet, niet nit to fpreken,
Doormengde ons bitter lot!
Wat milde gunst van God!
En nu . . . I ze zijn verzwonden ,
Die onvergeetb're ftonden ,
Ze zijn in damp vergaan.
Ach ! onder duizendtallen
Hat roosje boven alien
Is van zijn' fleel gevallen ;
Dat bloempje heeft gedaan
Ach ! 't mogt pas open gaan .

VAN

ONS JONGSTE DOCIITERTJE .

O dierbaarfle echtvriendinne!
0 kroost, wier teed're minne
Mijne aardfche vreugde omvat !
Ja ! fchreit en weent to gader,
Met echtgenoot en vader
Wie kende een' rijkdom nader,
Dien gij zoo kort bezat?
0 vroeg verloren fchat
Verloren ? . . . neen, mijn panden !
Geborgen in Gods handen,
Voor mot en roest bevrijd ,
Verloren ? . . . neen I het koren ,
Geflorven in de voren,
Is niet voor d'oogst verloren ;
Het rijpt to zijner tijd
0 troost , die 't hart verblijdt !
Komt! met then croost in 't harte
De tolken onzer fmarte
Te zamen afgedroogd-,
En zonder twijf'lend vragen
Het oog op Hem geflagen,
Die kruis naar kracht doet dragen,
En ons door druk verhoogt ;
Hij, die de tranen droogt
Ja ! mogt ons dierbaar roosje
Slechts een kortflondig poosjen
Ontluiken in den hof ;
't Bloeit in den Hof der hoven .
Laat ons den Schepper loven!
Op, dierb'ren ! 't hoofd near boven ;
Wij hebben juichensftof.
Algoedheid ! U zij loft
januari , 1835.

P. H. v. A. . .
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BRAMA Ell

ZOLOC .

(*)

A.
Wet, vriend, wat vondt ge voor moraal
In 't ftuk , dat zoo veel gelds deed beuren
Aan Amftels ruime fchouwburgszaal,
Sinds lang gewoon aan 't eenzaam treuren?
B.
Moraal? Wie denkt in de Opera
Toch aan moraal ? . . . Al wel mag 't heeten,
Slaat men den geest der tijden gA ,
Wordt zij .daar niet geheel verfmeten . Doch ja, zoo ik mij regt bezin,
De zedeleer, in 't fink gelegen,
Is 't loon der zinnelijke min,
Door Zoloe op 't eind' verkregen .
Ei, zegt het voort, gij jonge lien,
Wat ik met ftichting heb vernomen,
Hoe men hier leeren kan en zien ,
Dat h . . . . n in den hemel komen !
Ij .

(~~ gene Bayadlre. - Bayadlres zijn, gelilk bekend is . Indifcke dasfeecefen, voor den wellust veil .

DE EICHHORNS .

A.

Hebt gij nog de E I C H H o R N s niet gehoord ?
Weet, dat ge uzelven dan bezondigt,
Ja zelfs uwe eeuw op 'c felst verftoorc!
(Dit heeft ons 't Handelsblad verkondigd .)
B.
Gij kent mij als een Christen toch,
Die van zijn' pligt zich graag wil kwijten ?
Maar 'k wacht een grooter lokaas nog,
Dat mij bewege om toe to bijten.
Eerst fpeelde 't wond're broederpaar
De vedel als gewone menfchen ;
Vervolgens op eene enk'le fnaar ,
Zoo mooi als men dit maar kon wenfchen :
Dat blijft er nog gewis niet bij ;
Zij zullen 't best voor 't lest wet fparen ,
En eerstdaags, denk ik, fpelen zq
Op twee violen zonder fnaren
1J.
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(*)

Mogen wij menfchen het in 't algemeen, bij onpartij-

dige beoordeeling van onszelven , als erkende waarheid
aannemen , dat wij van nature geneigd zljn , bij de befluiten van onzen wil , het zinnelijk aangename en gemakkelijke to kiezen boven het onaangename en moeijelijke ; wij worden bijzonder in zoodanig eene erkentenis
bevestigd door iedere opmerkzame befchouwing van de
doorgaande gezindheden en daden der menfchen , ten
aanzien van algemeen aangenomene goede grondftellingen .
Daarin bewijzen zij metderdaad maar al to dikwijls, dat
prijzen , bewonderen zelfs , nog geen beoefenen , toeftemmen nog geen navolgen is ; ja dat niet zelden zulk
eene zedelijke hoedanigheid des harten , die meest algemeen en zonder eenige tegenfpraak hoogelijk wordt geprezen , niet minder doorgaans in het werkelijke leven
wordt verloochend . Ten voorbeelde en ten bewijze tevens wil ik Ul . flechts wine grondftelling herinneren,
waarop , naar mijn inzien, het gezegde geheel en in vollen nadruk toepasfelijk is . Wij alien kennen de fchoone
fpreuk van den grooten B 0 E R H A A V E : het eenvoudige
is het zegel der waarheid. Wie vindt haar niet fchoon 7
wie acht haar niet waardig , de zinfpreuk geweest to
(*) De geechte Steller deter Verhandeling , gehoor verleenende can den
drang van velen tot derzelver gemeenmaking, vinde daarvoor belooning in
bat nut en genoegen, van die bewilliging regemetig to verwachten! Redact.
M
MENCELW . 1836. rio . 4.

154

RSniVOERING ,

zijn van eenen man, die , naar verftand en hart,
en den invloed , then hij door beide, in verband
met andere gelukkige omftandigheden, op anderen had,
zoo zeer verdiende een groot man genoemd to warden ? Niemand is er dan ook wel, of hij erkent de
hooge waarde der genoemde grondflelling . Is er grooter
voorregt voor den redelijken mensch op aarde to denken,
dan waarheid to mogen zoeken en vinden ? Wat ftelt
heerlijker doel aan alle zijne vermoeijende onderzoekingen, dan hare nadering of bereiking ? Wat is daarentegen 's menfchen leven en verkeering, wat de werking
en ontwikkeling van zijnen ijver en krachten, wanneer
waarheid niet de grondflag is ? Wat anders dan wei,feling, dwaling, teleurftelling en ijdelheid ? Daarom verdient dan ook de eenvoudigheid in uit- en inwendig beftuur en bedrijf onze hooge fchatting , omdat zij zoo
zeer het echte kenmerk aan waarheid geeft , dat alles ,
wat niet eenvoudig is , ook nimmer tot het wezen der
waarheid mag gerekend worden to behooren . Wij behoeven in geenen deele de gegrondheid der aangehaalde
(telling, het eenvoudige is het zegel der waarheid, to
betoogen, daar zij algemeen wordt erkend . Hoe wordt
niet de eenvoudigheid, waar en bij welke gelegenheid
van haar wordt gewag gemaakt, door aanzienlgken en
geringen met pen en mond geprezen ! Hoe treft ons de
eenvoudigheid der landelijke zeden ! Hoe fpreken wij
met lof en goedkeuring van het eenvoudig fchoone, eenvoudig verhevene in gefprekken en redevoeringen ! Hoe
verklaren wij ons , bij de ontvangst van vrienden en bekenden, voor beminnaren eener guile eenvoudigheid van
den oud-Hollandfchen ftempel, welke, zonder zwier,
flecht en regt in onthaal en omgang, alleen met de zuiverfte bedoelingen het underling gezellig genoegen zoekt
to bevorderen, en niets meer haat, dan door opgefinuktheid, pligtplegingen en uiterlijke bijvoegfelen aan waar .
heid en opregtheid to kort to doen ! Maar hoe bewijzen
ook , helaas 1 zoo vaak onze daarmede flrijdige gewoonten en pogingen , dat prijzen en verbeffen nog geen handelen is ! Behalve dat wij ons niet zelden veel ver-
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oorloven , war ons , in oogenblikken van ernflig nadenken , met befchaming de fpreuk herinncrt : het eer!youdige is het zegel der waarheid, zoo meen ik bovendien ook dan zelfs niet to veel to zeggen , wanneer ik
beweer , dat wij alien min of meer ons aan eene daarmede ftrijdige zwakheid onderworpen betoonen , door die
oneenvoudigheid in woorden , daden en hebbelijkheden ,
welke zich onder ons menfchen in praalzuchs openbaart .
Verbeeldt u niet , dat ik , her wagende aldus over
ons menfchen in 't algemeen eenig oordeel to vellen ,
mij daardoor verklaar to willen fcharen aan de zijde van
hen, die her geheele thans levende menschdom bezeten
achten van den boozen geest des hoogmoeds . )~nets
flrijdt meer tegen mijn gevoelen , dan zulk eene vooronderflelling . Ik geloof, dat in die meening waarheid is
vervat, maar z66 eenzijdig en, uit verfchillende oerzaken , z66 partijdig verkondigd , dat zij daardoor wet
eens ophoudt geheel waarheid to zijn. Maer toch ver,
meen ik her als gegrond to mogen aannemen, dat bij
alle menfchen in 't algemeen , en in alle tijden , eene neiging tot pralen beftond en blijft beftaau. Ik wenschte
hierover nader bet woord tot Ul . to rigten . De Praal
zucht zal her onderwerp mljner verdere rede uitmaken .
I . Eerst wil ik tot uwe aandacht fpreken over bet
algemeene en gedeeltelijk verfchoonlijke, maar ook verkeerde en gevaarlijke der praalzucht . Dit in ons eertle
en voornaamfte hoofddeel befchouwd hebbende , zal ik
daaruit ,
II . Eenige gevolgtrekkingen voor ons oordeel en ban .
delen , met opzigt tot deze zucht , afleiden .
I. Niemand uwer zal wet hier eene opzettelijke befchrijving van praal- of fchitterzucht der menfchen
noddig achten , daar her woord zelf de zaak duidelijk genoeg voorflelt . Al datgene, war door bijzondere, in her oog vallende eigenfchappen van glans,
rijkdom en fchoonheid de aandacht tot zich trekt, en
niet als bfj toeval, maar opzettelijk wordt verrigt,
M2
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ouk opmerking to verwekken , dat , zeggen wij , praalt .
Praalzucht is dus de neiging en drift in den mensch,
om een vbbr of boven anderen behagelijk voorwerp van opmerking to zijn , aan den dag gelegd door
het als to voorfchijn brengen (naar verfchillenden fmaak,
oordeel en vermogen) van wezenlijke of vermeende eigenfchappen , welke , overeenkomilig de onderfcheidene
fchatting en het gevoelen der menfchen , met_ meer of
min goeden uituag worden ten toon gefpreid . Wij befluiten daaruit , dat de praalzuchtige meer aan het uitwendige, dan aan het inwendige , meer aan den fchijn ,
dan aan het wezen der zaak zich laat .gelegen zijn . Al
is en heeft hij werkelijk alles , wat hij vertoont ; voor
zoo ver hij praalt , wil hij alleen vertooning maken ,
en aan deze neiging tot vertooning is dan ook die, om
waarlijk iets to bezitten of, to zijn , onderworpen . Die
zucht nu, om iets in de wereld to fchijnen, om op
eene of a'ndere wijze to fchitteren , noemen wij eene zeer
algemeene onder de menfchen , en met onze natuurlijke
gelleldheid zeer naauw verbonden . Zulk eene zucht
toch is deels eene werking van de ons alien aanklevende
eigenliefde, deels gegrond in ons zinnelijk gevoel van
fchoonheid en aangenaamheid .
De liefde tot onszelven behoeft ons niet bevolen to
worden. Om goed en gelukkig to zijn , hebben wij
deze volilrekt noodig ; en de wijze Schepper heeft dan
ook aan onze natuur eenen genoegzamen aandrang tot
derzelver onderhouding gefchonken . Maar aan ons ligt
bet , der aangeborene natuurdrift eene verkeerde rigting
to geven, en daardoor to doen ontaarden in eigenliefde,
die bemint zonder grond, of wier grondilag niet is eene
behoorlijke zelfkennis , maar verblindheid , die , wel verre van ons den weg tot wijsheid en geluk to banen ,
:ons vervoert tot eene eenzijdige beoordeeling van onze
regten en pligten, ons niet zelden van eene gewenschte
tevredenheid verwijdert , maar to gelijk , door ons to
hooge begrippen van ons en het onze to doen vormen ,
in ons deet geboren worden een valsch gevoel van refit
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op onderfcheiding onder de menfchen , van waarde boven anderen ; waaruit weder de zuch t ontftaat , om dat
regt en die waarde door anderen erkend to zien . Nu
wendt men dan ook pogingen aan , om dat oogmerk to
bereiken . Men tracht zich voordeelig aan anderen voor
to doen door de vertooning zijner goede hoedanigheden ,
door bet verbergen zijner zwakheden . Men wil geftreeld
zijn door bet verkrijgen van eene aanzienlijke plaats in
de fchatting der menfchen . Men wil uitblinken ; want
de eigenliefde zegt, dat men waardig is boven anderen
to fchitteren. Men laat zijne fchoonfte zijde vooral in
bet oog vallen , luistert die naar vermogen op , zelfs
door geleende verfierfelen , en tracht daardoor eenen
glans om zich been to verfpreiden, welke dien van anderen overtreft . Laat ons hier nog bijvoegen de opmerking, dat bet natuurlijke gevoel voor den indruk van
uitwendige fraaiheid , en bet aangename , dat voor ons
in bet denkbeeld gelegen ligt anderen to overtreffen , in
ons ook dikwerf de praalzucht opwekt ; en wij zullen
nog minder aarzelen, deze zucht natuurlijk in den mensch
to noemen . In dit geval toch is zij flechts eene verkeerde wijziging van eene tot onze natuur behoorende
hoedanigheid . Wat fraai en behagelijk is voor de oogen ,
is ook gewoonlijk cen voorwerp van de begeerte onzer
zinnelijkheid . Wat wonder dan , dat de mensch , ook
daarvan bet bezit najagende, tot de zwakheid vervalt,
om to wenfchen bet boven en meer dan anderen to bezitten , en , om zijne zegepraal geheel to genieten , zulks
ook aan anderen kenbaar to maken, door er mede to pralen ?
En bovendien, de aangename gewaarwording, welke
ons vervult bij de overtuiging , dat onze medemenfchen ,
om dezen of genen glans, dien wij meenen ten toon to
fpreiden, ons met bijzondere opmerkzaamhei .d gadeflaan,
ftreelt aller ijdelheid to zeer, dan dat zij, bij gunflig
vdorkomende gelegenheid, ons niet in fterke verzoeking
zou brengen, om ook iets to willen fchijnen . Wie leeft
gaarne zoo geheel onopgemerkt, wanneer zijne ijdelheid
hem verzekert : „ uw rijkdom, uwe geleerdheid, uw moed,
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uw post , uwe ambtsbediening verdient onderfcheiding" I
Hoe weinigen zijn en blijven fterk genoeg, om eene nuttige onbekendheid en onvermaardbeid to blijven kiezen
boven eene nuttelooze vermaardheid, wanneer zij middel
zien , om de'laatfte , hoe dan ook , to verwerven ! En
aan then tegenzin van den mensch , om achterlijk in vermaardheid bij de wereld to blijven , fchijnt het to moeten worden toegefchreven, dat fommigen, bij gebrek aan
lust en ijver, om door ware verdienften to fchitteren,
zich eenen ellendigen roem poogden to verwerven door
gruwelen en wandaden (*) .
Uit het gezegde meenen wij to mogen befluiten , dat
de praalzucht in hare algemeene verfchijnfelen ons niet
bijzonder behoeft to bevreemden . Bij de verbastering
van een den mensch natuurlijk eigen gevoel , veelal
verwekt door aanlokfelen van omftandigheden buiten
hem, wordt hij van lieverlede een praler ; en zoo komt
het dan ook , dat de praalzucht onder die gebreken behoort, die de mensch het minst in zichzelven ziet en
bet moeijelijkst aflegt .
Die zucht vertoont zich dan ook bij alien , fchoon op
de meest verfchillende wijzen . Onbefchaafdheid maakt
hier den mensch niet anders , dan hij in den toeftand
eener fijne befchaving is . Men zoekt to fchitteren door
talenten en vermogens , door aanzien en rijkdom , door
weelde en pracht , ja door daden van menfchenliefde
en zelfopofl'ering . In alle landen, onder alle ftanden
treft men zulks aan . Over 't algemeen vindt men
er niet minder genoegen in, iets to fchijnen , dan iets
werkelijk to wezen ; men wit niet alleen genieten,
maar ook zijn genot vertoonen . En niet minder gelukkig gevoelt zich de flog oitbefchaafde Indian e, die
(*) Algemeen bekend is uit de oude gefchiedenis de wandaad van HERO s T R A T U s , die, zich door geene waarlijk
groote daden kunnende vereeuwigen, ep echter fchitteren
witlende door zij,ne bedrijven, de barbaarschheid had, den
prachtigen tempel to Efezen in den brand to fteken , wel verzekerd, dat dan zijn naam nook bij de nawe!eld zou vergeten worden
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met praal en zelfbehagen de glazen kraal aan ooren en
neus ten fchouw mag dragen, dan de hofdame, die, aan
het prachtigfte hof van Europa, op eenen galadag, diamanten zonnen van haar hoofd latende fchitteren, zalig
is in bet gevoel , eene bijzondere onderfcheiding in den
ftreelenden blik der Vorftin to zullen ontwaren . Maar
ook kan geen echte modezoon onder ons zich inniger
en zijns waardiger verblijden , het eerst met zijne kleeding als Engelschman of anderen vreemdeliug to kunnen
vertooning maken , dan de Noorcl-Amerikaanfche wilde,
die zijne praalzucht uitflekend bevredigd ziet, als hij in
de gelegenheid is , zich met veelkleurige vogelvederen to
verfieren .
Niet minder waar is het verder , dat praalzucht onder
allerlei flanden, bedieningen en beroepen aangetroffen
wordt ; want zoodra de mensch zichzelven gevoelt,
wit hij zich ook doen gevoelen , en min of mecr zoekt
hij to fchitteren , of op zichzelven , of boven anderen ,
in de fchatting zijner tijdgenooten .
De geleerde van
then ftempel praalt, door, waar hij kan, uit to bazuinen
het hoogstbelaiigrijke voor de wereld van zijne kunde en
wetenfchap , en de groote moeijelijkheid, aan het verkrijgen van dezelve verbonden . De hoveling praalt met
de gunst , die hij bij den Vorst geniet . In 't kort , de
mensch in onderfcheidene betrekkingen praalt met hetgeen hij heeft en niet heeft, maar den fchijn vertoont van
to hebben . Ouders pralen met de bevalligheid en vorderingen hunner kinderen ; kinderen, vaak daartoe door
verkeerde leiding gebragt, met hunne fchoolkennis , met
examina en eereprijzen ; de onderwijzer op zijne beurt
met de leerlingen . Ja, van de hofhouding des Konings
af, tot in de huifelijke inrigting der geringere ilanden,
en langs alle derzelver tusfchentrappen , gefchiedt weinig
zonder vertooning van grootheid, welvaart, aanzien
of pracht . Met welbehagen tracht de jonge dochter
hare toevallige fchoonheid, door kunflige zorgvuldigheid
en naauwlettendheid, al wederom naar bijzonderen fmaak
opgeluisterd , ten won a fpreiden ; en bet is zelfs der
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zedigfte onder haar eigen , de uitwelidige voorregten ,
haar door de natuur gefchonken , nimmer achteloos to
verwaarloozen , veelmin to verbergen voor de goedkeuring en den lof van hen , die haar niet onverfchillig zijn .
Maar even zoo zoekt ook de jongeling zich uiterlijk wtl
voor to doen, en wenscht, door befchaatdheid van manieren, door zekere bevalligheid in uitdrukking of los .
beid in houding , een' onmiddellijk werkenden indruk
boven anderen to verwekken op die genen, wier guni}ig gevoelen hij om deze of gene reden op hoogen
prijs flelt.
Wie nu veel echt blinkends heeft , kan daarmede ook
fchitteren . Het valt gemakkelijk voor den rijke , met
zijnen rijkdom boven anderen to pralen ; den geleerde ,
door zijne wijdomvattende of diepgehaalde kennis to verbazen ; den fchoonen en welgemaakten, in bevallig voorkomen anderen achter zich to laten . Maar hoe nu zij ,
wien tdaarvan de grilligheid der natuur of der fortuin
minder heeft bedeeld ? Immers de neiging , den mensch
eigen , vraagt ook bij dezen bevrediging ? Wijsheid zou
hier gebieden zichzelven to beheerfchen ; mear wij weten het , en alien misfchien eenigermate bij eigene ondervinding, dat de fterkfprekende neiging der zinnelijkheid niet zelden de raadgevingen der wijsheid in den
wind flaat . Is echter eene onbeperkte zucht om to fchitteren , zelfs door wezenlijke voorregten van eenen of anderen aard , reeds of to keuren , en den mensch , die
hoogere roeping heeft , dan om vertooning to maken ,
verlagend en onwaardig, hoe veel to meer dan is die praalzucht to verwerpen , welke met bedrog begint en daarin
vnlhardt ; die praalzucht , waarbij men , met geleenden
glans , met gehuurde pracht , met geborgden tooi , met
bedriegelijke welvaart, met fchijn van knnde , zich als
cen rijk, aanzienlijk , geleerd perfoon voordoet , en daardoor het goed vertrouwen van anderen zoekt to vermeesteren , valfche munt voor echte waar poogt uit to geven, en de zucht tot tijdelijke grootheid botviert, of de
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eifchen van een verachtelijk eigenbelang door lage middelen poogt to bevredigen 1
Niet altijd evenwel zijn de bedoeiingen der praalzucht
z66 verachtelijk , z66 gevaarlijk voor het goed vertrouwen . Dikwijls zijn zij alleen aangelegd op de voldoening van ijdelheid en eigenwaan. Befchuldigt men met
grond onze Franfche naburen van het hierin veelal tot
eene befpottelijke buitenfporigheid to drijven , het is dan
ook niet -te verwonderen , dat hunne taal , voor alle de
handelingen en gewoonten hun eigen, als ware het, zoo
zeer de algemeene is geworden bij ieder, die de dwaasheid heeft zulke voorbeelden to volgen , dat geene andere
taal woorden daarvoor heeft opgenomen . De op hunne
manier pralenden vertoonen zich verheven boven anderen,
6f door uitgezochte netheid , 6f door in 't oog loopende
achteloosheid in hun uiterlijk voorkomen . Angftig nemen zij in acht , of opzettelijk verwaarloozen zij de gewoonten der wellevendheid . Ja , op ontelbare wijten
zoekt de ijdelheid zich to doen opmerken , en allerlei
wegen flaat zij in , om zich to onderfcheiden . - Het
is natuurlijk , dat wij voor zulk eene ijdelheid het meest
in onzen jongeren leeftijd blootftaan, omdat wij in gevorderde jaren, door eigene ondervinding, tegen wil en
dank dikwijls , de belagchelijkheid en nutteloosheid van
eene poging inzien, van welke wij ons vroeger door goeden raad niet lieten aftrekken . Naar mate wij in jaren
toenemen, leeren wij meer onpartijdig onze hoedanigheden beoordeelen , en daardoor langzamerhand afleggen
then hoogmoed, die ons in jeugdiger leeftijd zelfs op
kleinigheden deed trotsch zijn . Jonge lieden echter ,
naauwelijks zich in de wereld vertoonende, en door den
waan van eigene verdienften , zoo niet door ongegronden ophef van ouders of vrienden, eenigen opgang makende, geven fpoedig der inbeelding ruimte, dat zij reeds
iets groots zijn , in plaats dat zij zouden trachten zulks
door volhardende werkzaamheid to worden . En juist
die inbeelding doet hun ten toon fpreiden en uitkramen
wezenlijke en gewaande kundigbeden , om flechts de
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oogen op zich te. vestigen, en zich to il :reelen met de
gedachte : „ de wereld denkt wat groots van mij ." Naar
dat nu het gezelfchap , welks aandacht men tot zich wil
trekken , zamengefteld is , zal zich ook de praalzucht
der ijdelheid voordoen. Deze praalt met den gemeenzamen omgang , diem hij met grooten en aanzienlijken heeft ;
met de menigvuldige uitnoodigingen , om aan voorname
kringen de eer van zijn bijzijn to gunnen : want zulk
een genoodigde moet dan toch zelf ook wel voornaam,
zijn . Een ander is naauwelijks in eenigen min of meer
verheven' post geplaatst , of hij zoekt to fchitteren met
zeker hooghartig betoon van welwillendheid, opdat men
toch vooral niet gering van zijnen rang en zijne betrekking in de maatfchappij moge denken . Een derde geeft
zich den fchijn van drukte, vergeet het gegeven woord,
of bezoedelt zelfs eigen beter zedelijk gevoel door voorgewende losheid van zeden en onverfchilligheid voor regt
en braaf heid , alsof zulks iets heldhaftigs ware , enkel
om to pralen . Zonder hierover verder uit to weiden ,
merken wij aan , dat , juist omdat praalzucht bij de
tnenfchen zoo algemeen is , dezelve ook niet uit
fluitend aan eenige plaatfen of tijden eigen moet geacht worden. Het is wel waar, dat landaard, luchtfl;reek, vermenging met vreemden en andere oorzaken die algemeene zucht bij het eene yolk anders dan
bij het andere kunnen wijzigen ; het moge tevens
waar zijn, dat de toenemende befchaving, weelde bevotderende, ook de zucht tot vertooning en fchittering
uitbreidt ; maar toch zijn alle landen en tijden elkander
gelijkvormig, en in alle ftanden praalde men in elk tijdvak op zijne wijze . Daarom willen wij dan ook geenen
vroegeren of lateren tijd bij uitfluiting befchuldigen .
Wij willen wel toegeven, dat de omflandigheden der
tijden de praalzucht onder ons welligt meer op het gebied der onwezenlijkheid en misleiding gebragt hebben ;
maar gelooven tevens, dat, alles behoorlijk nagegaan
wordende, de zaken alleen in fommige opzigten van gedaante, niet van wezen veranderd zijn . De praalzucht
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op geleerdheid , bij voorbeeld , is tegenwoordig minder
belagchelijke pedanterie , dan in vorige dagen . Meesmuilen moet men, als men, de werken van vroegere geleerden openflaande , hunne menfchelijke zwakheid op de
eerfte bladen ontwaart, in de menigvuldige lofverzen
hunner vrienden, waarmede zij hun eigen werk verheffen,
maar zichzelven vernederen . Over zulk eene zelfverheffing zou zich thans ieder fchrijver fchamen . Maar
zouden wij hierbij niet mogen aannemen , dat er in onze
dagen welligt joist daarom minder gepronkt wordt met
eigenlijke geleerdheid, omdat het getal barer echte bezitters
vooral niet vermeerderd is ? Althans federt de tijden van
vernuft en fmaak, die de geleerdheid zijn komen vervangen , maakt ieder daarop hoe langer zoo meer aanfpraak .
Zij doen ouden en jongen, mannen en vrouwen met
woorden en fpreekwijzen pronken ; zij maken bijna alien
tot dichters , die hunne pas geborene voortbrengfelen al
aanftonds waardig achten, in den breeden vloed der
maandelijkfche of jaarlijkfche verzamelingen , van eene
eenvoudige Boekzaal af, tot eenen prachtigen Muzenalmanak toe, opgenomen to worden . Gezelfchappen
worden aangelegd , waarin men, vol van lcunstgevoel
en fmaak , vol van belangftelling in bet heil en genoegen
zijner medemenf'chen , in eigene woning of bijzondere
daartoe be1aande plaatfen , redevoeringen houdt over allerlei zaken , over menfchengeluk en menfchenwaarde ,
over zedekundige , godsdienftige of ftaatkundige onderwerpen ., over alles , met den woord, waarover men
jets to zeggen of in boeken to vinden weet ; en dat alles
niet zelden, om door nog iets meer, dan door zijn dagelijksch bedrijf of ambacht, to fchitteren . -- Praal,
al verder , met rijkdom , aanzien en kleeding zien wij
overal ; maar zij was ook den vroegeren tijd eigen . Bewijzen daarvan kunt gij overal in de vaderlandfche gefchiedenis vinden ; en zij vermeerderde natuurlijk Reeds
bij onze vaderen , naarmate de welvaart , door den handel verfpreid , grootere weelde voortbragt . Dwaze praalmucht in bet fpoedig aannemen van elke niettwe kleeder-
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dragt is evenzeer oud als nieuw . Frankri/k gaf van oudaher daarin de wet , en geeft die nog. En , bet zij dat
men vroeger den vorm der fchoengespen , naar Frankr~ks grooten en goeden Koning k la Henri-quatre genoemd, verkoos , bet zij dat men later, ook bij ons ,
naar den naam van een vreemd dier , hoeden k la Girafe droeg , in alle tijdvakken zal bet oogmerk wel hetzelfde geweest zijn , praal en uitmonitering . Ook ten
aanzien van praalzucht met goede daden, gelooven wij ,
dat de menfchen niet veel veranderen . Sommigen willen
wel, ook in dit opzigt, niets goeds aan bet thans levende geflacht toekennen ; maar wij weten , dat, evenzeer
als reeds de oudheid zoo wel , als elk ander tijdvak, hare
A L C I B I A D E S S E N had , zich dwafelijk beroemende
op rijkdom en bevalligheid, zij ook reeds in de Farizeers
onder de Joden verachtelijke praalzieken, die, trotsch op
zichzelven, met hunne nedgrigheid pronkten, affchrikkende voorbeelden van geveinsdheid ten toon ftelde, met
even veel waarheid, als de litere gefchiedenis ons in hare
T A R T U F E S onwaardige geestelijken heeft doen kennen en verachten . Een ANTIS T H E N E S, die pralen
wilde met vertooning van iirenge zeden en onafhankelijkheid van zinnelijke behoeften , kon zijnen nederigen
hbogmoed niet verbergen voor bet oog van zijnen wijzen meester s o c R A T E IS, die hem toeriep : A N T I ST H E N E S ! ik zie de %jdelheid en praalzucht door, de
gaten van uiven mantel! En hij leverde bet beeld van
alle zoodanige Christenen op , die , tot fchande hunner
belijdenis, door een hangend hoofd, een donkey gelaat,
eene onbepaalde verachting der tegenwoordige wereld,
en eene niet gemeende wegwerping van alle eigenwaarde,
fchitteren willen boven anderen , met eene godsdienttigheid, die, in oorfprong en bedoeling onzuiver, in werking tevens fchadelijk is .
Bij allerlei menfchen , aan alle plaatfen en tijden is dan
die zucht, om to pralen, algemeen . Zij is een bewijs
van zwakheid, van verbastering, maar niet altijd even
zeer veroordeelenswaardig ; zij is in fommige , misfchie*
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m vele gevallen zelfs to verontfchuldigen . Niet, alsof wij}
hier eene flappe zedeleer willen aanprijzen , die in hare
geboden zich fchikt naar de verkeerde rigting van den
menfchelijken wil. Neen , in het zedelijke verdient zel#s
de geringite afwijking verbod en berisping . Maar, opdat
wij ons in ons oordeel niet vergrijpen aan onze medemenfchen, en hun door dat oordeel geen onregt nandoen,
mogen wij wel bedenken , wat ter verontfchuldiging van
hun gedrag in aanmerking komen mag . $6ne verontfchuldiging is reeds gegrond in het algemeene vertoon der
praalzucht . Niemand onzer, mogen wij wel haast zeggen, vertoont zich geheel zoo, als hij eigenlijk is . Zoo
iets fchijnt bijna noodzakelijk geworden to zijn door
onze maatfchappelijke inrigtingen en verbindtenisfen ,
waarin men wel eens , om fchade voor to komen , zelfs
om eerlijk voordeel to bejagen, iets van de waarheid
dient of to wijken , door zich eenigzins opgefierd te vertoonen, door aan de algemeene praalzucht mede iets
to offeren , door aan de wereld to geven , wat zij zich
wil gegeven hebben . Die zelfde inrigtingen kunnen ons
fomtijds als noodzaken, onszelven op eene zekere hoogte
to zetten , ons iets aan to matigen , wat wij anders niet
zouden verlangen , omdat wij weten , dat de menfchen
over 't algemeen hen , die zichzelven uit overgroote befcheidenheid to zeer op den achtergrond plaatfen , als lagen en onwaardigen verachten , of althans onverfchillig
over het hoofd zien . Het is een waar fpreekwoord in
onze taal : het oog wil ook vat hebben . En hieruit volgt,
dat de menfchen zelve ons , als ware het , dringen tot
vertoonmaken, waar wij zuiks uit eigenen lust niet zouden doen . 0, wie heeft het niet ondervonden, of althans
kunnen waarpemen, hoe veel $et uiterlijk voordoen op het
menfchelijk oordeel uitwerkt ? VerI'a vrij uwe zaak regt
grondig ; maar last u in overgroote zedigheid verdringea
door eenen mededinger naar bevordering, die, offchoon
minder wetende , echter dat , wat hij weet , gelijk zichzelven, veritaat behagelijk voor to doen, met de nooN
dige opfiering en zelfs fchrandere vergrooting ; en gij kune
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verzekerd zijn, dat zijne leans, om w6l to flagen, grooter
is dan de uwe ; want de menfchen willen liever vinden,
dan zoeken, liever gemakkelijk beflisfen, dan grondig
beoordeelen ; en hij, die door zekere pralerij en vertooning hun daarin zoo gewenscht to gemoet komt , heeft
ligt gewonnen fpel . Om voorbeelden zijn wij niet verlegen , die ons bewijzen , dat , in het gemeene leven ,
wezenlijke verdienflen, Met onderfteund door uiterlijken
in het oog vallenden fchijn, min vereerd plegen to worden. Velen onzer kenden nog onzen land- en fladgenoot
AREND FoilKE, SIMONSZ., een man van de uitgebreidfte algemeene kennis , ook die van vele talen niet
uitgezonderd, wiens levenslot ons een bewijs fchijnt voor
onze ftelling, dat zekere uitwendige praal de wezenlij .
ke verdienfle moet vergezellen , om haar openlijk door
de wereld to doen erkennen . Wie onzen F 0 K K E niet in
perfoon kende , zal wel door een of ander zijner tairijke
fchriften . ..met hem bekend geworden zijn . Hoe veelfoortig en zakelijk tevens zijn die fchriften niet ! Welk een
vermogen bezat hij, om de taal to kneden naar zijn oogmerk of onderwerp , of ook naar den vermoedelijken
fmaak van hoorders en lezers ! Deftigheid en dichterlijk
heid, geleerdheid en goede fmaak, bij voorbeeld, wedijveren met elkander in zijne fraaije verhandelingen over
de zes tijdperken van 's menfchen leven . Levendige
fcherts, fijne opmerking, veelomvattende kennis, bij zeer
eenvoudige voordragt, bevatten zijne gefchiedenisfen van
Engeland en Frankr~k . Hij , die zoo gaarne ook hier
het fchoone in de letterkunde van elders wilde overplanten, kreeg zelfs den inval, om de Duitfche Prachtalmanakken door een' dergelijken Hollandfchen to doen vervangen of vergezellen, die, aan genera gelijk in innerlijke
waarde en uitwendige fraaiheid, in prijs beneden dezelve
zoude blijven . Hoe hij dit ontwerp tot zijne eer voltooid beeft, kunnen zij getuigen, die de weinige jaargangen van dit boekje bezitten . Deze man, geheel voor
zijne ftudien levende, bezat de hoogstmogelijke befcheidenheid ; hij flelde zich nergens op den voorgrond . Ge-

OVER DE PRAALZUCHT .

1. 67

heel otropgemerkt kon zulk een man wel niet blijven. Into.
gendeel, men hoorde hem gaarne ; men las hem gaarne
maar hij maakte zoo weinig werks van eenigerlei praal .
vertooning, dat de wereld ook van hem minder werks
maakte, en, misfchien wet ten deele onfchuldig, hem
voorbijzag . Wel verre toch , dat F 0 K K E , gelijk an.,
deren , zich tot uitfpanning met de letteren mogt bezig
houden , konde hij van dag tot dag, door het geven van
lesfen, in zijne weinige behoeften ter naauwernood voorzien . Allerlei genoeg bekende onaangenaamheden, waaronder ook de vervolgingen der Franfche Policie , kwel.
den hem op het laatst van zijn leven , deden hem
v66r zijnen tijd als wegkwijrien, en geen zestig jaren had hij bereikt, toen hij den nacht des doods in*
ging in ellende en fmart , maar tevens met die gelaten.
held van ziel , die den Christenwijze boven de nietigheden der wereld verheft , en met vaste overtuiging doet
uitzien naar dat gewest , waar de mensch in zijne ware
verdienfte verfchijnen en erkend worden zal .
Niet ieder eehter, die aanleg tot lets groots en goeds
in zich gevoelt , kan zich z66 in zichzelven vergenoe.
gen ; en bij dezulken werkt dan de zucht tot uitblinken
fomtijds als eerie weldadige drijfveer tot het in bewe,
ging flellen der kracht , waardoor het groote en goede to
voorfchijn komt . En ook dit is eene andere gunftige
zijde van het verfchijnfel der praalzucht . Wij zouden,
indien wij mqgten, Ul . menfchen kunnen noemen, die,
uit verlangen om to fchitteren in de wergild, zich bevlijtigden, hunne talenten aankweekten, en hoogstnuttige fchrij .
vets werden . Sommige ftanden zelve fchijnen zonder
zulk eenen prikkel niet to kunnen beftaan, bij voorbeeld
de krijgsmansftand, gelijk Gijl . mij toeftemmen zult, zonder dat ik daarover in bijzonder betoog zal behoeven to
treden . De praalzucht is bovendien niet zelden zonder
erg, gegrond alleen op eene overdrevene uitdrukking vaa
befchaafdheid , en alsdan weder cenigzins to verontfchuldigen . Zf bl ft echter alt #d eene voor once zedelijkheid
ert velvaart hoogstgevaarl jke zucht, kan alzoo, oars on-
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beperkt beheerfchende, in veelvuldige opzigten de grootfchade aanregten, en moet this door ons tegengegaan
en beteugeld worden .
Lets bij onze medemenfchen niet alleen to zijn , maar
ook to fchijnen, is ons eigen en natuurlijk ; en daarom
zoeken wij eere, ook door uitwendige waardigheid of
uitftekendheid. De verfchillende , noodzakelijke klasfen
der menfchen moeten Karen onderfcheidenen betrekkelij .
ken rang behouden , zonder welken geene orde, geene
overeeniiemming, ja geene burgerlijke maatfchappij kan
beftaan. Maar, hoe noodig blijft het ons echter, de
bedoelde neiging to matigen en to beftiiren, opdat wij
niet tot de zedelijke zwakheid vervallen, welke hare onbepaalde voldoening verwekt ! Praalzucht op zichzelve
gaat reeds gepaard met hoogmoed , die door fchittering
naar eenen hoogeren Band ftreeft, zonder dat men to voren met zichzelven heeft to rade gegaan , of men er ook
de noodige gefchiktheid voor heeft . Praalzucht is vaak
misleidend en onopregt . Gelijk eenvoudigheid bet zegel
der waarheid is, zoo is praalzucht niet zelden het teeken
des bedrogs . Door haar verkrijgt de ziel allengskens eene
plooi van valschheid . Waar men door haar alleen vertooning wenscht to maken, daar fpreekt de mond dikwijls,
wat bet hart niet meent ; daar blinkt veel , wat geen
goud is ; maar daar ook wordt de adel der menfcheIijke ziel door ellendige kunftenarijen deerlijk verbasterd en bezoedeld , en de weg geopend tot bet koesteren der onwaardigfte gezindheden , tot het verloothenen der edelfte grondftellingen . Wie altijd pralen
wil, wiens eerfte en laatfte doel bij alles is to fchitteren,
komt fpoedig in gevaar , zich to verlagen tot bet bezigen van allerlei ongeoorloofde middelen , om zijne oogmerken to bereiken . Zijne dienstvaardigheid is fchijn en
eigenbelang . Tegen beter weten en overtuiging aan , zal
bij het eene doen, bet andere nalaten, al naar dat hij berekent daarover geprezen of gelaakt to zullen worden . Verachtelijk dan blijve alle ijdele zelfroem, al bet pogchen op
valfche of zelfs wezenlijke voorregten, elk vertelfel, dat
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wordt medegedeeld met bet oogmerk om onszelven to
verhefl'en bij anderen, vooral wanneer men bet poogt to
doer gelden ten koste van den goeden naam en bet geluk des naasten .
Praalzucht is dikwijls ook befpattelijk . Den als lafi'en
praler ontdekten valt verdiende fpot ten deel, en bier
kan zelfs de algemeenheid des gebreks de befpotting niet
weren . Wij lagchen om de praalzuchtige modedwazen
van vroegere dagen, die, met valfche heupen of haren
omhangen en bedekt , gebreken voorgaven, waarmede de
natuur hen niet had bezwaard ; maar wij lagchen evenzeer,
en velen met ons , over de praalzucht van hen, die .
door bet voorwenden van gebreken aan gezigt of in uitfpraak , zich van bet algemeen willen onderfcheiden . En
offchoon in de vrouw of bet meisje bevalligheid, zorg*
vuldigheid in tooifel gaarne gezien en geprezen wordt ,
eene praalzuchtige kokette wordt nooit een voorwerp van
achting bij de waardige vereerders van bet fchoone geflacht .
Maar, bovendien ook, heillooze invloed oefent de
praalzucht, die onbeteregeld gevierd wordt, op den algemeenen en bi zonderen weljland rsit, vele goede werk
zaamheid ondermijnende . Alwat heerlijk werkt in eenvoudigheid, verliest kracht en leven, wanneer praalzucht
daarbij eene hoofdrol fpeelt . Leed bet Christendom in
de eerfle dagen van zijn beflaan veel door de vervolgingen, zijnen belijderen aangedaan, zwaarder flag werd
later deszelfs welfland toegebragt , toen Keizer c o rrS T A N T I N U S, Christen geworden , de eenvoudige be .
dehuizen zijner geloofsgenooten in prachtige tempels , de
praallooze Godsvereeringen in ftatelijke , zwierige plegtigheden herfchiep , en den nederigen , deels zelfs armen
leeraren der Godsdienst op eenmaal den rijkdom en Luis_
ter der heidenfche priesters fchonk . Toen ging de door
van P A N D O R A open , en praalzucht verbreidde jammeren zonder tal en maat over de Christelijke kerk . Als
later M A H 0 M E D, bij de poging, om de heerfchende
dwaasheden , in de godsdienftige belijdenis van Christenen en Heidenen beide beftaande , to verbeteren , zicliMENGBLW . 1836. AO . 4 .
N
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zelven en eigene verhaffing als hobfddoel aanzag, kon hij geen

Hervormer blijven ; maar hij werd, in plaats daarvan, heerfcher en geweldenaar, die aan zinnelijke oogmerken alles,
wat zijner betere overtuiging had behooren heilig to zijn ,
opofferde . - Praalzucht vernielt den welfiand . Zij toch
bevordert die overdrevene weelde, die altijd gerigt is op
de bevrediging van zinnen en verbeelding ; die met rijkdom en zwier fchitteren moet, om weekelijkheid to be .
vorderen , hare glorie in eene prachtige leefwijze to ftellen , en , door zoo vele even gewigtige als fuel vervliegende uren des levens aan kleeding , opfchik en gezelfchap
to wijden , dezelve aan de pligtmatige waarneming van
het beroep , aan de opvoeding en vorming van geest en
hart moet onttrekken. Dan kan de mensch van de eene
zwakheid tot de andere vervallen ; dan wordt hij meer
en meer gevoelig voor eigen geniis en leed, maar in dezelfde mate ongevoelig voor den nood van anderen, en
daardoor ongefchikt voor moeijelijke , maar edele zelfopoffering ; dan zal hij , om in de wereld figuur to ma .
ken, fommen gelds , meer dan zijn eigendom , als wegfmijten , en ze der armoede , der opvoeding zijner kinderen , zijnen fchuldeifchers zelfs onthouden . Zulk een
gedrag moet fchadelijk zijn voor het huifelijk geluk .
Praalzieke weelde moge ons eene poos ten opzigte van
de welvaart van een huffs verblinden, zij behoeft to veel,
om heil en genoegen om en buiten zich to laten gedijen .
Immers kan zij het grootfte tijdelijke vermogen floopen .
Maar bovendien,hoe dikwijls bouwen, to midden van eene gedruischmakepde weelderigheid, zorg en kommer hare woning!
En het bekoorlijk masker van vriendelijke gezelligheid
verbergt niet zelden valschheid, eigenbelang en wantrouwen . Als dan de behoeften blijven en de middelen verminderen, hoe duur koopt men dan de praal, ten koste
van het verlies van huifelijke tevredenheid en opgeruimdheid ! Waar zal daar rust zijn, waar elk nieuw offer 6f
hoogmoed 6f afgunst verwekt ? Of, wat is eindelijk
het uitzigt, wanneer men, geheel weggefleept door fchitterzucht, ten laatfte zich als in eene draaikolk van jam-
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meren en bezwaren ftort, waaruit geene redding, zonder fchande en ftraf, to hopen is ? -- Een A P I C I U S
mogt de praalzucht en weelde zoo hoog drijven, dat hij
z66 vele dieren, als geregten, op zijnen kostelijken disch
lict brengen , dat hij ze niet eens alien wist to noemen
met eigcne hand ontdeed hij zich , na zijne goederen verbrast to hebben, van cen leven, door hem in deszeffs
waarde geheel miskend . - Ja, praalzucht is eene hoofdbron van vele ellende . Zij verfloort maar al to ligt rust
en tevredenheid, liefde en cendragt, en kweekt beleediging, wantrouwen en argwaan aan . Door haar wordt de
aanzienlijke een liefdelooze verachter van den genen , die
onder hem gefteld is ; de geringere een benijder der
grooten . In engere kringen en verbindtenisfen is zij eene
beftendige oorzaak van twist en ontevreder heid . Vertoont
zij zich in bet gezellige leven ook maar in zekere kleinigheden , zij hindert toch terilond het genoegelijk verkeer . Hoe koud en gedwongen is niet elke omgang met
anderen , waar beuzelende zucht naar onderfcheiding en
eerbetooning, met hare gezellen hoogmoed en afgunst,
heerfchen ! Welk cenen vasten band des vredes knoopen
daarentegen befcheidenheid en eenvoudigheid onder de
menfchen ! Hoe bevorderen zij eenflemmigheid, wederkeerig vertroawen en welwillendheid ! Hoe verbreiden
zij gezelligheid en vriendfchap , met al de daaraan verknochte genoegens!
Ii . 1 . Zoo hebben wij dan in onze tegenwoordige rede
vooreerst ons herinnerd , hoe de praalzucht , zich op
zoo vele verfchillende wijzen bij de menfehen openbarende , niet altijd even verachtelijk van oorfprong is ; fomtijds zelfs verontfchuldiging, althans verfchooning verdient ; ja wel eens cenen heilzamen ijver opwekt, en de
onderlinge werkzaamheid en het vertier in de vcrfchillende ftanden der menfchelijke maatfchappij bevordert .
Deze herinnering moge ons behoeden voor , ja wapenen
tegen een overdrcven hard oordeel over den ti d, then
wij beleven, en de menfehen , met welke wt~ verkeeren.
Als wij het goede en aangename der befehaving getiieten,
N2
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dan moeten w1S dat niet ondankbaar ter z1jde willen zet»
ten , bij eene liefdelooze berisping van elke neiging om
zich wel voor to doen, en eenigzins een behagelijk uiterlijk bij anderen to vertoonen . Laat ons ook iets toegeven aan den algemeenen geest des tijds , wanneer wij
zien, dat hij, bij den gezelligen mensch, bet trachten naar
zekere grootheid in de wereld, genoegzaam tot eene tweede
natuur heeft gemaakt ! Vooral laat ons bejaarderen
iets aan den jeugdigen leeftijd gunnen, wat denzelven
bijzonder eigen is, en wat toenemende jaren en zorgen
van zelf wel zullen doen verminderen ! Maar laat ons
ook bier niet , door bet berispen van anderen , ons in
gevaar brengen van onoplettend op onszelven to worden ! Meermalen werden hevige twisten gevoerd , niet
om de overtuiging der waarheid, maar alleen om bet bezit van den voorrang in meening of aanzien . De vaak
hervatte ftrijd over regtzinnigheid en onregtzinnigheid in
de Godsdienst bleek niet zelden flechts poging to zijn,
om zich in uiterlijke magt en grootheid boven anderen
to verheffen, waartoe de Godsdienst alleen ten lens moest
dienen . En bet openlijk voorftaan en belijden van liberale beginfelen kan zeer wel plaats vinden bij menfchen,
die zich in gezindheden en daden al heel illiberaal betoonen . Getuige daarvan zij ons eigen Vaderland in vroegere jaren , bet latere Spanje , en bovenal de ons nog
versch in bet geheugen liggende oproeren onzer voormalige zuidelijke landgenooten ! Niet zelden waren daar en
elders alle fraaije betuigingen niets meer dan groote woorden en ijdele klanken, welke men voor de ooren der menSchen hooren deed, om die zelfde menfchen naderhand naar
zijn pijpen to doen danfen , en rang of geld to bejagen , waar men vroeger voorgaf zich voor 's lands hell
to willen opofferen . Daarom zijn al die benamingen van
liberaal en antiliberaal, tolerant en intolerant, en dergelijke, welligt bij de meesten, die dezelve met b epaal.
de oogmerken en niet alleen in gedachteloos nazeggen
van anderen bezigen , niet veel anders dan modewoorden , welke men verwisfelt , naar mate men oordeelt ,
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dat de wereld het zoo hebben wil , en het eigenbelang
zulks vordert .
2. Heb ik niet tegen uwe overtuiging gefproken ;
mag ik integendeel vooronderftellen, dat het overeenilemmend met dezelve was, toen ik U de dwaasheid en fchadelijkheid van een overdreven trachten naar uitwendige
praal, waarin ook, fchetfte ; wat kan dan billijker onze
wensch zijn , dan dat , ter bevordering van zedelijke
waarde en wezenlijk welzijn , ieder zich tegen eene zoo
gevaarltke zucht gedurig zoeke gewapend to hoziden,
door de aanwending der tegen haar dienflige middelen .
Wij wenfchen voor ons en anderen , dat niemand moge
vergeten , hoe gevaarlijk voor eigen welzijn de poging
is , om , bij de zelf bewustheid van eenige verdienften ,
ook anderen de kennis , ja behoorlijke waardering daaxvan op to dringen . Wenfchelijk is het, dat mannen van
oordeel en ondervinding, bijzonder onder hen zij , die
mij heden de eer eener aandachtige tegenwooxdigheid wel
wilden fchenken , zich niet onttrekken aan het belangftellend geven van wijzen raad aan de zoodanigen , die,
met grooten verflandelijken aanleg vele eerzucht parende , zich vooralsnog in ondergefchikte betrekking bevin .
den . Dat zulke mannen vooral hunnen jengdigen vrienden, die hunnen (land in de maatfchappij nog geheel of
grootendeels moeten vestigen , deze of dergelijke herinnering en vermaning doen hooren : , Wanneer gij , mijn
„ vriend 1 door uwe zucht om uit to munten, u laat
„ verleiden , om , door lesfen , ontwerpen of vertoogen ,
• u bij uwe meerderen opzettelijk en met aandrang in
• uwe grootere bekwaamheid to doen kennen, houd er
„ u dan op voorbereid, dat de meesten hunner zich in
• hunne eigenliefde zullen gekwetst gevoelen ; dat zij
„ ongaarne het licht uit eene ondergefchikte hand ont-.
„ vangen ; dat zij niet gaarne bekennen , dat de lager
„ geplaatfle weet, wat de hoogere moest weten ; en dat
„ dus de voorbarige en onvoorzigtige openbaarmaking
„ van uwe meerdere kunde u in gevaar brengt, vermijd
• in plaats van gezocht to worden . Dit doe u voor-
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„ zigtig zijn in bet laten fchijnen van uw licht, opdat

„ gij niet, terwijl gij anderen verlicht, uzelven den weg
„ ter bevordering verduisteren , en alzoo van denzelven
„ of geraken moogt !" Wij zouden bij zulk eenen raad,
dunkt ons , naar mate de omftandigheden bet medebragten en fchenen to vereifchen , ook nog dezen kunnen
voegen : „ Nog meer beneden u zij bet geacht, eene
„ eer to flellen in die uitwendige praal met manieren ,
„ kleeding of gebaren , die,, voor zoo ver zij alleen een
„ voortbrengfel der ijdelheid is , wel geduld moge wor„ den , maar nimmer toch eigenlijken lof waardig is !
„ Veel gefchiedt to dezen enkel in navolging van ande„ ren . Bedenk , dat , zoo daarbij nog iets van eenige
„ waarde zijn mogt , zulks alleen in de oorfpronkelijkheid zou gelegen zijn ! Naaping verraadt in alles ,
heid
„ maar vooral in die beuzelachtige uiterlijkheden, eenen
„ kinderachtigen geest . Naaping blijve u daarom in al„ les verachtelijk ! Gij hebt grootere , betere beflem„ ming ; verlies die niet uit bet oog, evenmin als gij
„ het echte, oorfpronkelijke Nederlandfche karakter moogt
„ verloochenen, dat waarheid en eenvoudigheid ten grondflag heeft ."
flag
En wij , M . H. , voor zoo ver op ons reeds, als
verder in jaren gevordenden , andere pligten rusten , wij
zullen , vertrouw ik , in onszelven opwekking genoeg'
gevoelen , om ons to wachten voor eene onvoorzigtige
en gevaarlijke tentoonfpreiding van onze uiterlijke welvaart aan de onzen , door eene overdrevene praal . Wij
zullen ons wachten voor bet voeden van den waan in
hunne ziel , dat rijkdom bet hoogfle goed zou zijn , als
waardoor een heerfchend verlangen in hen zou kunnen
ontflaan, om alleen door geld en een uiterlijk genotvol leven groot in de wereld to worden . Het uitzigt
daarop maakt den jongeling traag, de jonge dochter ijdel
en aanmatigend . Weten onze kinderen nog niet, hoe
veel moeite bet kosten kan , zich op eene eerlijke wijze
zekere tijdelijke welvaart to verwerven , dat zij dan ook
gene gezelfchappen mogten bijwonen , waar de vruch-
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ten des rijkdoms in verkwistende overdaad worden verfpild ! Mogten alle ouders gemoedelijk genoeg zijn, om
hun kroost niet aan behoeften to gewennen , tot welker
bevrediging zij niet weten, of bun vermogen zal toere :kend blijven ! Laat ieder vrijelijk trachten zijnen kinderen hulpmiddelen to bezorgen , die hen in ftaat kunnen
flellen , zich naderhand , in evenredigheid met hunne
vermogens en talenten , tot hoogheid en eere to verheffen ; maar dat niemand onzer hiermede zoo prale ,
dat ook zij verleid worden , daarin alle grootheid en
verdienfte to zoeken !
Wij alien, eindelijk, willen levendig blijven bedenken, hoe heilzaam voor ieder onzer de beheerfching en
beteugeling van opwellende praalzucht is en blijft . Alle.
matiging is wijsheid, en bet zekerst werkend middel,
om ons voor iedere ongelukkige uitfpatting der hartstogten to bewares . Zij is een kenteeken van verffand,
van menfchenkennis , van befchaafde zeden . Zij is in
elken fland een fieraad voor den mensch . Wat verfchaft ,
den grooten der aarde meer waren roem , liefde en vereering , dan verwijdering van trotschheid en praalzucht?
Wat kan den minderen flan den betamelijker zijn, dan
de juiste waardering van dat , wat zij zijn , maar ook
niet zijn , van dat , wat zij bezitten , gelijk van hetgene
hun ontbreekt ? Praalzucht , met Un woord, bereidr
haat en verachting ; befcheidenheid , daarentegen , liefde
en hoogachting. Moge dan wijsheid en bet haar verbeidend lot hoe langs zoo meer bet deel van ons en velen met ons worden ! Moge , wel verre dat onbetamelijk hunkeren naar glans en luister onze teleurftelling
vermeerderen, onze zeden verbasteren zoude, die wijsheid integendeel ons , bij bezit en bij gemis van wereldfche pracht en rang, die rust der ziele blijven fchen,
ken , welke wij als ons deel in bet leven kunnen fmaken , door bet genot namelijk van opregte vriendfchap
en trouwe liefde !
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VAN EEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE .

(Vervolg van bl. 140.)
Koninkl jk InJlituut voor Doofflommen. Openlijk Examen
der Kweekelingen.
„ Ainfs honneur, gloire et reconnaisfance Eternelles
ces amis de l'humanite . "

a

CLERC.

ik had (op den 4 September 1834) geen lust, op mijne ka.
met to blijven werken , en , hoewel denkende aan bet „ non
femper tendit arcum Apollo ," wilde ik evenwel den tijd niet
nutteloos laten voorbijgaan, en befloot dus eene inrigting to
gaan bezigtigen, welke, wel is waar, niet als eenig in bare
foort, maar als bronwel, waaruit dergelijke in onderfcheidene landen ontfprongen , mag befchouwd , en , door de herInnering aan Karen Richter, voor den vreemdeling, en vooral
voor den zoodanigen, die nimmer zulk eene oefenfchool zag,
niet anders dan belangrijk kan genoemd worden ; ik bedoel
bet Inflitnut voor Doofflommen in de rue St. Jacques. Te
regt komt den Abt D E L'i P A E de eer toe , bet onderwijs
der Doofftommen op hechtere grondflagen gevestigd to hebben ;
aan hem is men de meerdere uitbreiding van bet verheven
denkbeeld verfchuldigd, menfchen aan de maatfchappij terug
to geven, welke de natuur, bun gehoor en fpraak ontzeggende, nit dezelve voor altijd als gebannen fcheen to hebben . Hij is wel de eerfle niet, die dit weldadig onderwijs
heefc uitgevonden ; A M M A N was zijn voorganger ; maar zijne
leerwijze heeft hij znelf uitgedacht, en behoeft deze eer met
niemand to deelen .
JOHANN CONRAD AMMAN werd geboren to Schaf
haufen , in Zwitferland, in 1669, en baande, door zijn werk
over bet onderwijs der Doofftommen , den Abc D E L'i P fs E,
S I C A R D, G U Y O T en andere beroemde onderwijzers den
weg . Dit werk was getiteld : Surdus loquens, werd in 1692
to Amflerdam gedrukt, en aldaar in 1700 herdrukt, onder
den titel : de Loquela. A M M A N overleed in 1724 .
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CHARLES MICHEL DE L'gP9E werd geboren to Perfailles, den 25 November 1712, en omhelsde vroegtijdfg den
geestelijken ftaat ; doch zijne weigering, om zekere formulieren ce onderteekenen , was oor2aak , dat hij zich op de
regtsgeleerdheid toeleide en Advocaat werd . De Bisfchop
van Troyes bewoog hem van dit beroep of to zien, plaatfte
hem in zijn Bisdom, gaf hem de wijding, en bezorgde hem
een kanonikaat . De Aht D E L'A P A E bezat een inkomen van
7000 franker, toen hij' zich met ijver begon toe to leggen op bet
onderwijzen van Doofftommen . Vurig bezield met bet fchoone
denkbeeld, om ongelukkige wezens , verftoken van de middelen van gemeenfchap met de menfchelijke tnaatfchappij , in
flaat to ftellen, ook als nuttige leden van dezelve w erkzaam.
to zijn, en met onvermoeide vlijt de middelen en wegen ter
bereiking van dic fchoone doel overdenkende, bragt hij zijne
leerwijze reeds to-t een' hoogen graad van volkomenheid . Ale
leen, zonder eenige hulp en onderfteuning, vormde hij bet
eerfte Doofflommen-Inftituut , dat in Europa beftond , en ontbeerde zelfs liever de eerfte noodwendigheden, om in de be .
hoeften zijner kweekelingen to voorzien, als de eenige voorwerpen zijner teederfle zorgen . In zijn eigen huis vormde
hij daze eerfte oefenfchool , en verzamelde er veertig Doofftommen , welke door hem alleen gekleed , gevoed en onderwezen werden . L o D E NV IJ K XVI was de eerfte, die zich,
op verzoek der Koningin, M A R I A A N T O I N E T T A, dit edel
gefticht aantrok, een antler gebonw in bet klooster der Celest~nen aanwees, en aan hetzelve eerie jaarlijkfche toelage van
3400 franken fchonk . - De Abt overleed to Part's, den
23 December 1789, met de zoete verzekering en troost, dat
bet goede, door hem gefticht, ook na zijnen dood zoude
blijven voortduren . Voorzeker rigtce de dankbare nakomeliugfchap eerie cerzuil voor dezen menfchenvriend in haar
binnenfle op ; althans verdende hij zuiks niet minder, dan
de met bloedige lauweren verfierde oorlogsheld . Doch evenmin als D K L'A Y A E gedurende zijn leven lid van eenige Akademie of geleerde Maacfchappij was, even min als ridderorde
of titel hem verfierde , (en bet was misfchien voor hem de
eervolfte .onderfcheiding, dat hij ze Wet had) even min dekt
seen praalgefleente zijn graf . Gedurende zijn leven was de
titel van menfchenvriend hem fchooner, dan de titel, aan
eene orde, fter of kruis verbonden ; en na zijnen dood behoeft
hij zuil noch praa!graf, want elke Doofftomme, aan de maat-
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fchappij hergeven, verkondigt ons luider zijne verdien[ten ,
dan bet koude en onbezielde grafgefteente .
D E L'>4 P IF E werd opgevolgd door den AN S I CA R D, die
de onvolkomenheden in de leerwijze van den eeriten voor bet
grootfte gedeelte wegnam, en aanfpraak kan maken op ae
eervolle onderfcheiding, dit onderwijs bijna tot den hoogstmogelijken trap van volmaking to hebben gebragt . Sedert
het jaar 1813 behoort bet Infituut tot die inrigtingen, welke
eene onmiddellijke onderfteuning en befcherming van bet Gouvernement genieten : 70,000 franken worden jaarlijks voor bet .
zelve op de lijst der uitgaven van den Steat gebragt .
Des morgens ten half 12 ure begaf ik mij naar bet geficht, met oogmerk om bet gebouw to bezigtigen , waarin
tbans 150 1 170 Doofftommen, zoo van bet mannelijke als
vrouwelijke geflacht, zich bevinden . Voor eene der deuren
van bet gebouw hielden vele rijcuigen fil, en ik vernam,
dat er een openlijk examen (axe fiance publique) zoude plaats
hebben. Gelukkiger konde ik bet dus niet treffen . Men
bragt mij in eene vrij groote zaal, welke reeds gevuld was
met een aancal dames en heeren . Aan bet einde van dezelve
was eene foort van theater, althans hoogere plaats dan die,
waar zich de aanfchouwers bevonden, op welks achtergrond
een zeer groot zwart bord zich beyond, waarop de kweekelingen met krijt fchrijven en figuren maken. De borstbeelden of buster van den AN D E L'A P ,A E en s I C A R D, alsmede
die van L. o v I s P H I L I P P E, (welke laatfle, geloof ik , zijne plaats zoo duurzaam niet zal behouden als de twee eer.
fen) verfierde de zaal . Zoo als in de meeste penfionaten en
inrigtingen van onderwijs in Parijs, merkte ik ook hier op,
dat de kweekelingen eene gelijkvormige kleeding, eene foort
van uniform droegen ; terwiji hunne vorderingen, even als
de eerfle graden en rangen in den militairen fand, door fre .
pen op de mouwen werden aangeduid ; eenigen hadden de
Itrepen van Korporaal, anderen van Serjant, enkelen van
Serjant-majoor . Door deze uiterlijke onderfcheiding poogt
men bet e rgevoel en den aijver der knapen op to wek,
ken, en hunne vlijt en leerlust aan to wakkeren . Zonderling was bet, to zien, hoe velen dezer jongelieden,
welke zich aan geheel verwijderde plaatfen der zaal ophielden, door teekens een gefprek voerden, dat niemand hinderde, en voor de kenners van der Dooffommen gebaren- en
teekenen-taal alleen verfaanbaar was . Een der onderwijzers
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opende de publieke feance met eene redevoering, waarin hij
den ongelukkigen toefland der van gehoor en fpraak beroof
den fchilderde, en kortelijk de tniddelen opgaf, door welke
men, door teekens en her gezigt, her gehoor en de fpraak
vergoedr . Men liet ons bij een' der kweekelingen de wijze
zien, waarop men her onderwijs aanvangt . Men toont namelijk her voorwerp, welks naam men in her geheugen van
den leerling wil prenten, aan, en fcbrijft vervolgens den naam
neder. Zoo b . v. toonc men de hand en fchrijft hand, den
neus en fchrijft her woord news, enz . Dit wordc zoo lang
herhaald, tot dat bij her zien des voorwerps her woord,
of omgekeerd bij her zien des woords her voorwerp zich aan
bet geheugen aanbiedt . Onbegrijpelijk is bet, op hoedanig
eene wijze men her zoo verre heeft weten to brengen, dat
de meergevorderde leerlingen, door her gadeflaan van de langzame bewegingen der lippen van hem , die zich met hen onderhoudt, van de uitgefproken wordende woorden kennis verkrijgen, en zij dezelve daarna, hoewel met een wonderlijk
geluid , weder uitfpreken . Nimmer zal ik den lieven kleinen
jongen vergeten, die her floren van vogelnestjes door petit
Victor (eene kindergefchiedenis) nederfchreef op her groote
zwarte bord , en daarna zoo naif en duidelijk door teekens en
gebaren dezelve aan de verzamelde menigte mededeelde . Om den
tegenwoordigen , veriedenen en toekomenden tijd uit to drukken, en wel van her werkwoord frapper, teekepde een der
kweekelingen een hellend vlak,
0
en op deszelfs midden een' bal of rond ligchaam ; deze bal,
immer voortrollende op dit hellend vlak, flelt den nimmer
flilflaanden tijd voor ; de plants , waar de bal zich bevindt,
is de tegenwoordige tijd ; datgene van de lijn , war zich
achter den bal bevindt, en van waar hij voorotlderfleld words
afgerold to zijn tot op de plaats, waar hij zich thans bevindt, is bet verledene, en her meer afdalende, waar hij zal
heenrollen , her toekomende . De leerling fchreef, nadat hij
eerst op de plaats, waar de bal zich beyond, daarna achter
en v66r dezelve op bet bord met de vgist geklopt lead, boven
den bal je frappe, achter denzelven j'qi fraoppd, en v6dr denzelven je fropperai.
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Twee daarop volgende Doofflommen fchreven, de een de
gefchiedenis van den Abt D E VA P 1i E , de ander van C H A RL E M A G N E . Op de vraag , voorgefteld , of liever voorgefchreven , aan een' kleinen jongen, waarom HE N D R I K IV
een goede Koning was ? fchreef hij tot antwoord : „ H E NIV etait un bon Roi, parce qu'il voulait que tons les
payfans mettaient le poulet au pot chaque dimanche ." Eenige
R I

leerlingen gaven blijken van hunne vorderingen in taal- en rekenkunde , enz . enz . Een der tegenwoordige heeren fchreef
de volgende vraag op een kaartje : ,, Qu'est ce que la confcience ?" waarop twee elPves antwoordden . De een fchreef
„ Dieu nous a donnd la confcience pour juger nos propres
actions:' De ander : „ C'est une lumiPre qui dirige nos actions, un juge qui approuve les bonnes et condamne les mauvaifes ."

Bij bet welvoldaan verlaten van dit nuttig en menschlievend gefticht, kocht ik, ter gedachtenis, een boekje, waarin
de beeldtenisfen van D E L'g P L E, S I C A R D en der twee beroemde kweekelingen van S I C A R n, met name MASS 1 E U
en c L E R C , gevonden worden , benevens twee merkwaardige
antwoorden van c L E R c op hem voorgeftelde vragen , welke
wij bier affcbrijven. „ Welk onderfcheid beftaat er tusfchen
den Abt D E L'A P A E en den Abt s I CAR D ?" - ,, De Abt
D E L'i P i E heeft de manier , om Doofflommen to onderwijzen, uitgevonden ; maar hij bad veel to wenfehen overgelaten . De Abt S I C A R D heeft dezelve veel vervolmaakt ;
maar indien er geen Abt D E L'i P A E geweest was , zoude er
geen Abt S I C A R D zijn. Alzoo eere , roem en eeuwige
dankbaarheid aan deze vrienden der menschheid!" - „ Zijn
de Doofftommen ongelukkig ?" - „ Die niets gehad heeft,
heeft niets verloren, en die niets verloren heeft, heeft niets
to betreuren. De Doofftommen nu hebben nooit gehoord
of gefproken ; alzoo hebben zij noch bet gehoor noch de
fpraak verloren, en kunnen bijgevolg noch bet een noch bet
ander betreuren . Die niets to betreuren heeft, kan niec on-
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gelukklg zijn,

De Doofflommen dus zijn niet en konnen Wet
ongelukkig zijn . Maar bet is een groote troost voor hen,
dat zij bet gehoor door bet fchrift , en de fpraak door teeke .
nen kunnen vervangen ."

(Het vervolg hierna .)
AVONTUURLIJKE ONTMOE'FING IN DE GEBERGTEN VAN
VERMONT .

(*)

De reiziger, die Nieuw-Engeland heeft doorgetrokken, zal
zich steeds de lange bergketen herinneren, die den naam draagt
van hetgroene Gebergte, en den Staat Vermont in de rigting

van bet Noorden naar bet Zuiden doorloopL ; terwijl eene
menigte onuicputbare beekjes aan den voet zijner digtbewasfen bergen ontfpringen , welke, na de vlaltten befproeid to

hebben, bet noordelijk Connecticut bevochtigen en zich in
bet meer Champlain uititorten . Hier en daar fteekt een bergtop van fomber graniet boven de overige meer geronde top-

pen nit ; maar bet algemeen overzigt van de geheele bergketen levert een ontzettend groot amphitheater van bosfchen
op , in welke alles , tot zelfs de rotfen en diepten , als met
een digs kleed van pianten bedekt is . In bet zuidelijk gedeelte befpeurt men bier en daar eenige witte huizen en den
kerktoren van een aardig dorpje ; maar noordwaarts ontmoet
de reiziger alleen de afgezanderde butte n van eenige planters,
wier malsvelden door middel van afgeknotte boomftammen
bijna ontoegankelijk gemaakt zijn, en waar een Lien- of twaalf-

(*) Vermont is een der zes Staten, die zich in dat gedeelte van Noord- Imerika gevormd hebben, hetwelk men vroeger Nieuw-Engeland noemde . Het is eerst in 1724 gecolonifeerd , was langen tijd een grondgebied, dat Engeland en
Frankri k elkander gewapenderhand betcvistten, en !loot zich
eerst in 1791 aan de Unie aan . Zijne bevolking is in de laatite vijftig jaren aanmerkelijk toegeno.men ; want, daar men

er in 1790 flechts 85,000 inwoners telde, was dit getal in
1834 tot 300,000 aangegroeid . De bevolking, wier karakter
veel naar dat der Franfchen zweemt , is werkzaam en gehard,
matig en nijver in, vredestijd en dapper in den oorlog . In
1780 en 1814 gaven zij blijken van uitftekenden moed . De
voornaamfte fteden van dezen Staat zijn Montpellier, Wind-

for, Middelburg en Burlington, welke laatfte nogtans niet
meer dan 2 h 3000 inwoners bevat .
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tat kinderen, met vlasklenrig haar, bet vee boeden . I)it
is alles, wat in deze freken de tegenwoordigheid van men .
fchelijke wezens aanduidt .
De voortgang der colonifatie en de kogels der jagers hebben de wilde dieren uit hpnne oude fchuilhoeken langs de
boorden der rivieren verdreven ; al wat daarvan is overgebleven , is naar het groene Gcbergte gevlugt , waar de eenzaamheid der bosfchen hun eene ontoegankelijke wijkplaats
waarborgt . Daar dwalen nog, in oorden , welke de menfchelijke voet nooit betrad, de zwarte beer, de cougar, de
wolf en de das . Uit die onneembare verfchanfingen werpen
zich ganfche troepen vosfen op de voorpleinen van den pachter, verworgen zijne lammeren en rooven zijne ganzen en
kalkoenen weg . Inzonderheid zijn er de wolven nog veelvuldig en allezins geducht .
Er zijn eenige jaren verloopen, federt ik, bet fchoone
jaargetijde waarnemende om een togtje door dat land to doen,
mij in een klein dorp beyond, dat aan de westelijke afhelling dezer bergen gebouwd is . De aanblik dezer oorden had
voor mij iets bijzonder aantrekkelijks , en verfcheidene dagen
achtereen bleef ik deze tooneelen eener natuur befchouwen,
die nog hare oorfpronkelijke frisehheid bezat . Onvermoeid
vestigde ik mijne oogen op die reusachtige masfa°s wouden,
wier hoogfe toppen als kerktorens boven feden van ander
geboomte uitfaken . Hoe zoet was het, zich in die maagdelijke eenzaamheid weg to droomen , waar de heerfchende
filte fechcs verfoord words door het ruifchen eener beek,
bet gezang eens verborgen vogels, of door die geheimzinnige
geluiden, welke MILTON luchtflemmen noemt, die den
mensch onbekende woorden voorlispelen. Des to ligter zal
men zich de nieuwheid der gewaarwordingen kunnen voor .
fellen, die dit fchouwfpel in mijne ziel verwekte, als ik er
bijvoeg, dat ik federt verfcheidene maanden to midden der
uitgebreide hoofdfad van Nieuw-Engeland alsopgeftn
weest was , en flit -mijn venfer niets gezien had dan gemetfelde
muren en ftraatfteenen . Volgaarne zou ik die prachtige too.
neelen nimmer verlaten hebben ; zoo levendig , zoet en diep
waren de eerie indrukken, die zij op inij maakteu .
Offehoon geen volleerde jager zijnde, bemin ik nogtans
dit aloud vermaai: ; gecuigen de omfreken van Bostoh en
Nantuckett, waar de eend- en andere vogelfoorten bi; honderden door mijn moordend lood gevallen zijn , en de bos-
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fchen van Roxbury en Delham, die 1k bijna van bunne grijze
eekhorens ontvolkt heb . Nooic echter had ik eenen das ge .
dood, en de bosfchen van Vet groene Gebergte zijn met das .

fen als vervuld! Alvorens ik Vermont verliet, moest 1k j
dacht mij , voor bet niinst eenen das gefchoten hebben . Derhalve leende ik een fchietgeweer van mijnen waard, en

floeg, op een' fchoonen morgen, den weg naar de hoogfte
ftreken in . „ Menigeen ," zegt s A N C H o- P A N C H A, ,, gaat
nit om wol to zoeken en komr gefchoren to huis ;" - ftraks
zal de Lezer kunnen oordeelen, in hoeverre dit fpreekwoord
op mij van toepasfing is .

De dasfenjagt in de i?merikaanfche bosfchen last zich bij
die in Engeland niet vergelijken . Hier galoppeert men geene
twintig mijlen ver door her vlakke veld ; maar langzaam
en als fteelswijze baant de jager zich eenen weg door heggen
en ftruiken, of legs zich in hinderlaag bij eene of andere
opening, en wacht onbewegelijk of, dat de das zich ver .
toone . Van honden kan men zich op deze jagt niet bedie .
nen, door hun geblaf en her geritfel der ftruiken, door wel-

ke zij zich een' weg willen banen, her wild zouden opja .
gen, vd6r dat de jager bet bereiken kon . Dus ging ik alleen en to voet been, met bet geweer op den fchouder .
De berg, then ik beklimmen wilde, was zamengefteld nit

eene menigte onregelmatige heuvelen, die op elkander lagen
als do trappen van een uitgeftrekt amphitheater . Hij was

met dik geboomte bewasfen, met uiczondering van de gra .
nietfpits, die den top uitmaakte, en van de diepe water .
groeven, waar de regen, door zich in fchuimende waterval .
len to vereenigen, alles medefleept, was hem op zijnen weg

tegeritand durft bieden . Op zekere hoogce zijn ook enkele vlakten, waar de pachters hun vee lagen weiden . Her
bovenfte gedeelte is eene dorre wildernis, van waar men een

overzigt heeft van de geheele landftreek, maar die door
flechts zeer weinige nieuwsgierigen bezocht words . De
zon , die juist was opgegaan , bleef nog een tijdlang verborgen aan de oostzijde der bergketen, die hare Route om-

trekken aan den helderen hemel afmaalde . Er was geen
wolkje aan de lucht ; alleen eenige ligte dampen fchenen
zich in tallooze vlokjes ce verdeelen . Ik doorliep de
velden, die aan bet dorpje grenzen, en verdiepte mij in bet

woud, longs een eng en moeijelijk voetpad, met kreupel .
hour omzoomd en door een verhemelte van dooreengevloch .
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cene takken overfchaduwd . Geen menfchelijk wezen vertoonde zich aan mijn oog. De eekhorentjes huppelden van
tak op tak en zagen mij verwonderd aan . De nachtuil flaakte, nit bet hol der boomer, een' fomberen kreet, toen hij
zich in zijn eenzaam gebied gefloord zag . De houtfnip en
korhaan floegen met hunne vleugelen en vlogen tien- of twintig fchreden verder. De vos verborg zich achter de flruiken ; terwijl de langzame en plegtige fluittoonen der lijsters
van tijd tot tijd de overigens diepe ililte des wouds afbraken.
Soms ook vermengde zich bet verwijderd gehuil der wolven ,
bet gebrom der beeren r of bet geklapwiek van eenen arend,
die boven mijn hoofd op de takken zat, met die onderfcheidene geluiden . Ik was geroerd, maar niet ontfleld . Dasfett
zag ik nog niet.
Het was nog vroeg, en ik befloot mijnen togt voort to
zetten. De belting des bergs werd al fleiler en fleiler . Het
'bosch van eiken en heesters, dat bet midden daarvan bedekte , verdween nu , en ik zag niets meer dan ileile rotfen , ten
deele met pijn- en mastboomen bedekt. Aarzelende, gelijk
de zeeman , die langs de kusten van de eene kaap naar de
andere flevent, baande ik mij eenen weg . Op deze boogte
ontmoette ik niet Un dier, niet tsenen vogel meer, en naar
mate ik voorttrad, werden de boomen niec meer dan onaanzienlijke ftruiken . Ten laatfle leverde de barre en rotsach .
tige grond niets meer op, dat naar planten geleek , eenig dor
gras en geelachtig mos uitgezonderd . Eindelijk bereikte 1k
het hoogfle punt der bergketen, en konde mij tegen eengrijsachtig granietblok to rusten zetten , dat zich to midden dezer kleine vlakte verhief.
Welk een heerlijk Panorama ontwikkelde zich onder mijne
voeten! Het was een der fchoonfte zomerdagen ; de doorfchijnende lucht liet mij . toe, al de onderfcheidene deelen
van bet landfchap gade to flaan . In de eerfle piaats vestigde
ik mijne oogen op den grooten berg, met zijne afgebrokkelde heuvelen, lagchende valleijen en kronkelende bosfcben .,
waar duizenderlei groene tinten elkander afwisfelden . Duidelijk onderfcheidde ik de kleine flulp, die ik des morgens had
verlaten . Vcrderop was de landflreek met diepe dalen door .
fneden , in welke men eenige kampen bouwland zag ; talrijke
beekjes flingerden zich tusfchen de donkere wouden door, en
glinfterden als zilveren draden , terwijl ver in bet westen de
breede en fchitterende kom van bet meer Champlain zich,
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too ver bet oog reiken kon, van bet Noorden naar bet Zulden uitftrekte . Eindelijk befpeurde dk, aan de overzijde van
bet meer, de toppen van bet gebergte Shawangunk, ads in
blaauwachtige nevelen gehuld .
Door de majesteit van dit tooneel getroffen, was ik langen tijd in de befchouwing er van verdiept, toen eindelijk
de ondergaande zon mij waarfchuwde, dat ik naar mijn verblijf terug moest keeren . Onder bet afdalen van den bergtop zag ik met verwondering een klein wit wolkje, dat
zich aan bet bovenfte gedeelte des bergs fcheen to vormen .
Weidra werd bet grooter en donkerder, en kwam als regtftreeks op mij aan . ik haastte mij of to dalen ; maar toen ik
de boschachtige ftreek naderde , was de wolk mij reeds vooruit, en die geheele zijde van den berg werd in dikken damp
gehuld. Binnen een pair minuten was ik bet fpoor geheel
bijster ; ik kon geene tien fchreden van mij of zien, en mij
bleef niets anders over, dan op bet gevoel tusfchen de ftruiken voort to fchuiven , en werktuigelijk eene opening to vol .
gen, die ik eerst voor een voetpad hield, maar die mij weldra
bleek de bedding van een' bergftroom to wezen, die denkelijk
op eenen afgrond uitliep . Nu wilde ik langs denzelfden weg
teruggkeeren ; maar de nevelen werden steeds dikker, en ik
verdwaalde langs hoe meer, zoodat bet mij weldra onmogelijk
werd to onderfcheiden, of ik aan de oost- of westzijde van den
berg afdaalde. Te vergeefs beklom ik al de uititekende rotfen, die ik ontmoette, in de hoop van eenig bekend teeken
aan te- treffen, dat mij uit dezen doolhof redde .
Mijn toefland werd nu zorgelijk ; ik werd, voor bet minst,
met bet gevaar bedreigd, den nacht daar to moeten doorbren .
gen , waar de vermoeijenis mij bet verder gain zou beletten .
Ik was luchtig gekleed , en een nacht op de rotfen is koud ;
bovendien kwelde mij de honger, die door de hooge lucht
dezer ftreek nog werd aangewakkerd . n Helaas I" zeide ik bij
mijzelven, „zoo ver ik voorzien kan, wacht mij geen avondeten ; en flaap ik in, dan word ik veelligt in de omhelzing
van een' beer wakker ." Treurig vooruitzigt I Nogtans beiloot ik voorwaarts to dringen , in de hoop, dat de nevel op
mogt klaren ; maar ik werd ten eenemale in deze verwachting
to leur gefteld ; bet werd langzamerhand donker, en reeds zag
ik hier en daar eenige ftarren gliniteren. 1k begreep, dat ik
vooreerst alle hoop op terugkeering moest opgeven, en eene
fchuilplaats zoeken, om er tot den morgenftond uit to rusten .
MENGELW . 106 . No. 4.
0
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Eerst wilde lk een' boom beklimmen, om mij tegen de wllde
beesten to beveiligen ; maar de koude nachtwind raadde mij
eene meer gemakkelijke wijkplaats aan . Eindelijk ontdekte ik
eene naauwe rotskloof, diep genoeg om mij to bergen, en
waarvan de wanden met een groen mos bedekt waren, dat
overal op deze bergen in overvloed gevonden wordt .
Met behulp van mijn geweer gelukte bet mij , een' hoop
dorre bladeren en takken van pijnhoomen in brand to fteken ,
en de fchitterende vuurkolom , die zich daardoor tusfchen de
nevelen verhief, waarborgde mij tegen de bezoeken, welke ik
bet meest duchtte . De zon was geheel ondergegaan, en de
main, die zich even boven den westelijken gezigteinder ver .
toonde, gaf flechts bij tusfchenpoozen eeu flaauw fchijnfel .
Echter fcheen de nevel op to kiaren, naarmate de wind zich
meer verhief , en met bewondering zag ik een' kring van
doorfchijnende dampen, met al de kieuren van den regenboog
getooid , zich rondom de maanfchijf vormen . Maar dit natuurverfchijnfel verdween van lieverlede ; de main ging on .
der, de lucht werd geheel zwart, en de diepe duisternis van
bet woud werd door niets meer afgewisfeld , dan door de
roode viammen van mijnen houtitapel .
(Het vervolg en /lot in bet andere No .)

DE MODE .
Door
Dr . j . w .

E . D E MAN.

Ridendo dicere verum ,
Quis vetat?

in eene Departementsvergadering der Maatfchappij tot Nut
van 't Algemeen, met Vrouwen, eene fpreekbeurt op mij
genomen hebbende , zat ik met bet uitkiezen eener gefchikte
ftof voor dezelve Zeer verlegen . Vooreerst toch had 1k,
om mijn gemengd auditorium, met bet : zoo veel hoofden zoo
'eel zinnen to kampen, en, ten andere, vond ik bijna alle
ftoffen van dezen aard, bij welke vooral, zoo als p L U T A Rc u v s zegt, men eerst moet letten op het dorstlesfchende
(bet nuttige van den inhoud eener Redevoering), en daarna ,
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els men tijd heft, bet fnijwerk op den drinkbeker (de fierkjiuheid) mag bezien, door zoo veel welfprekende monden

en welverfoedene pennen behandeld, dat ik bet fchicr onmo .
gelijk rekende, mil met eenig goed vooruitzigt aan eene oorfpronkelijke bearbeiding van dezelve to wagen .
Dan, ook in
deze mijne verlegenheid ondervond ik de waarheid van hett

wereldfcke zaken redden meesttijds zichzelven - en hood zich
de ftof (indien ik Fatalist ware , zou ik zeggen toevallig)
41s van zelve aan. Ik werd, namelijk, geconfuleerd over
eenen Dameshoed, welke zoo kersversch van eene Modiste

was aangekomen . Met mijn advies vond ik mij , daar net
toilet geheel vreemd aan mijne leest is, zeer in bet naauw,
en wilde mij, mij op then grond verfchoonende, neutraal
honden ; maar men dwong mij als 't ware mijn gevoelen
af, en ik zag mij dus genoodzaakt, daar ik niet wist, of

men Wine opregtheid ook lagen legde, ronduit to verkle .
ren, dat ik denzelven geheel wankleurig en aHerbefpotte .
lijkst opgemaakt vond . Ik had mij echter, door mij to
vledjen, dat er in m°ijn advies zoo veel wearde gelteld werd,
zeer misrekend : op een' wreveligen coon en zonder eenig
argument werd mijne uitfpraak, door de magtfpreuk : het is
zoo de Mode, gecasfeerd, de hoed, ten fpijc mijner decifie,
opgezet, en met alle zigtbare fatisfactie gedragen .
Deze magtfpreuk : het is zoo de Mode, zag 1k, bij nadere

overpeinzing, Diet fechts in de kleeding, maar oak in veel
gewigt.igere aangelegenheden, menig pleit befisfen, en vooral
in de Vierfchaar der Vrouwen in bet hoogfte resfort vonnisfen - en vond her daarom, bovengenoemd doel en za .
menftelling onzer b,ijeenkoms .t in aanmerking nemende, Diet
ongepast, over de Mode eene voordragt to doen ; ja, befchouw bet zelfs, zoo als ik hoop dat ook mime Lezers
zullen doen , voor bet Algemeen nutcig , deze voordragt, bij
uittrekfel en gewijzigd , door den druk bekend to maken .

Het woord Mode is to zeer bekend, om eene woorduit.
legkundige verklaring to behoeven, en bevat bet denkbeeld
van zekere wijze van handelen of lijden, aan meerderen eigen .
Zoo beltond de Mode to alien tijde en onder de meest ver-

fchillende maatfchappelijke betrekkingen . Om zulks met een
enkel voorbeeld to ilaven : onder de wijsgeerige ftelfelmakers
fteiden de volgelingen van P Y T H A G O R A s, dat de Qodheid
in de Zon , welker aangename warmte en licht zij ontwaar-

oa
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den , huisvestte . De Ziel, als ook de tallooze Aemostes
(booze Geesten), befchouwden zij als een uitvloeifel der
Godheid . Deze ziel kwam van buiten in den mensch, ging
van bet eene ligchaam in bet andere, zelfs in dat der dieren, over, hetwelk zij Zielsverhuizing noemden ; en wel
zoo lang, tot dat zij eindelijk gelouterd was, wanneer zij
tot de Zon, waarvan zij uitging, tertigkeerde . Bet geloof
aan deze Zielsverhuizing gaf tot de belagcbelijkite vooronderilellingen sanleiding . Hare aanklevers ftelden, namelijk,
dat de ziel van den mensch na zijnen dood in zulk een Bier
verhuisde, met hetwelk zijne inborst gedurende zijn leven
de meeste gelijkenis had ; zoodat de ziel van een moedig
held eenen leeuw - die van den gulzigaard een zwijn bewoonde ; zij zagen den reeds afgeftorven wellusteling wedr
in' een' lollenden kater de daken beklauteren ; zij hoorden
den verwaanden, eigenlievenden gek nog na zijn overlijden
in den koekoek zichzelven prijzen, enz . En, niettegenftaande
bet voor ons befpottelijke en zotte van dit ftelfel, waren
Loch de Pythagoristen de Wijzen der Mode van hunnen tijd .
Bet beftaan der Modezucht is veel to uitgebreid, om in
eene enkele Verhandeling gebeel ontwikkeld to kunnen wor_
den ; wij zullen dus alleen a . haar in onze naastbijgelegene
betrekkingen, in bleeding, Titulatuur, huifelijk en gezellig
verkeer, aanwijzen ; b. bet befpottelijke daarvan vermelden ;
c . bet nadeelige, den mensch onteerende, ja, vooral voor
den Nederlander, fchandelijke der Modezucht aantoonen,
Bet meest, en zekdr bet -oudst, heerscht de Mode in de
De oudheid van haar gezag to dezen kunnen wij
zelfs van Moeder E v A afleiden : immers, terftond na den
vat ontdekten onze Generaal-ouders, dat zij naakt waren,
en maakte A D A M fchorten van vijgebladeren-. Bet eerfte
toilet was dus al zeer eenvoudig. Daar echter met de zonde
ook de weelde en ijdelheid in de wereld gekomen is, is bet
niets gewaagd to itellen, dat E V A fpoedig op bet denkbeeld
van zekere elegante fchikking der vijgebladeren gekomen is .
De Dames zelve zijn van dat gevoelen, zoo als zeker alge .
meen bekend kleedingftuk bewijst , hetwelk zij Evaatje noemen, en in een klein boezelaartje of voorfchootje beftaat,
dat ongetwijfeld bet eerfte fchortje tot patroon gehad heeft .
De Mode in kleeding is ook in ons Vaderland, blijkens
de Natuurlijke Historiq van Holland door i. E F R A N C Q V A n
Kleeding.
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a A tt x a y , al aan zeer veel verandering onderhevig geweest. Kortheidshalve zullen wij alleen die van onzen leeftijd, en wel ter loops, nagaan .
De voor den landman, om hem tegen de brandende zonne.
itralen en flagregens to beveiligen, zoo nuttige flaphoed is
naar den lijkkoetfier ; en dikwijls ziet men nu op bet gezon .
de, dikke hoofd van den fchaapherder een hoedje in den
vorm van een fuikerbrood koddig pardren .
De aloude fchoudermantel van den Burgerftand is naar de
visch- of groenmarkt, en heeft plaats gemaakt voor den omflagdoek, de douillet, enz . De net geplooide kanten kornet
of kneepmuts is bet distinctief van dienstmaagden ; met welk
teeken van dienstbaarheid de meesten dus tang niet in fchik
zijn, en ze daarom een, geheel van bet primitive afwijkend,
vliegend fatfoen geven . De burgervrouw moet nu eene losfe
muts , of opgekapt natuurlijk of kunsthaar hebben . De flip.
pen der jakken zijn geprolongeerd tot japonnen ; de beugels
veranderd in ridicules ; de linten hoedftrik in een bouquet of
vederbos ; de verwarmende zedige halsdoeken in tering aanbrengende chemifettes.
De titel van hrouw, (om van de Titulatuur ook iets to
zeggen) waarop de Nederlandfche nederige burgerhuismoeder
zoo algemeen gefteld was en eenigen nog zijn , is bij verre
de meesten Tufvrouw geworden .
Bij de mannen van dezen, weleer zoo gelukkigen, stand
beeft ook eene groote kleederherfchepping pleats : de flacige
driekante zondagshoed is naar de garderohe van den tooneelcomieus ; de warme fchanslooper naar de nachtwacht ; de
deftige rok met lange panden heeft thans veel van eene mislukte buis ; de korte broek is olifantsbroek of pantalon ; de
zilveren fchoen en kniegespen zijn vooz zilveren lepels en
vorken verruild, en zelfs fchooljongecjes berekenen hunnen
fchoolprovoosttijd naar gouden uurwijzers .
Het woord Baas is, door Heerfchap, enopfmiglatn
fen door Sinjeur fluipende, tot Heer geavanceerd .
Vele kinderen, eindelijk, hebben geene Nederduitfche Vaders of Moeders meer , maar Griekfche Pappas en Mammas.
Bij de Patriciers (d . i . , die zich in navolging der Romeinen zoo noemen, omdat zij van de oudfte en voornaamfte
familien afftammen, en zich nu , hoewel zeer arrogant , den
naam van fatfoenlijke lieden geven) is bet niet beter, ZOO
als reeds uit de zonderlinge gedaanten en weidfche namen
B
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der kleedingfukken, b . v. carrick, kloak enz ., blijkt . Hat
eenvoudige Mfnheer is voor deze fatfoenlijke lieden ook ee
gering, to burgerlijk ; bet moet ten minfte zijn Weledele,
zoo niet Weledelgeboren Beer .
De Patricifche Vrouwen geven Karen Weledelgeboren Hee .
ren Gemalen niets toe. Zij, eertijds meest Jufvrouwen, zijn
bijna alien tot Mevrouwen (in ons Land weleer de titel, toegekend aan de hoogerd rangen in de Maatfchappij , b. v . aan
den mantel der Edeilieden , den tabbaard der Befuurderen ,
den hoed der Gegradueerden, den dragon der Krijgsbevelhebbers , en in koopfteden aan de voornaamfte Handeishuizen ; maar niet , als bet Franfche Madame, die- van elke ge,
huwde vrouw, bet zij Kroonprinfes (Madame la Dauphine),
bet iij vechtend vischwijf (Madame de la Halle) -- zip ,
zeggen wij, eertijds tneest Jufvrouwen, zijn bijna alien tot
Mevrouwen gepromove'erd, of hebben door eardige vondjes
Tit ziehzelven gedaan, als, door een naauwkeurig geltipu .
leerd huurcontraot met de dienstboden, door regtftreeksch
bevel aan de kinderen , en wat dies meer zij . De kleeding
van deze ex-Jufvrouwen moet ook Mevrouwelijk zijn, en in
robes, toques enz . bel'aan .
Dan, genoeg over de Mode in deKlingTta,
tuur, dear deze bron onuitputtelijk, en bet toilet mij geheel
vreemd is . Befchouwen wij de Hiishoudingen.
Treedt men fommige groote huizen (hotels had ik m©eten
zeggen) binnen, dan komt men niet meer, als weleer, it3 het
voorhnis, maar in de vestibule ; men words niet gelatesa in
cde voor- of fpreekkamer , maar in de receptiekamer of an.
tichambre ; van daar gnat men niet naar de woon- of dagelijkfehe kamer, maar naar de eetzaal ; bij pl-egtige partijen
wordt men niet meer ontvangen in de groote of beste kamer, maar in bet falon .
Bij onverwachte eetmalen , hoe veel ook afftekende bij de
eenvoudlgheid der vroegere gastvrijbeid, en toen op fortblr,
van den pot, of hot mes op tafel leggen, genaamd, is
bet hoofdmode, verfchooning to vragen voor bet familiaire
- excufes to makers over teleurftellingen van fager, warmoezier en vischvrouw , en vooral zich to bek-lagen over de
onopiettetidheid der hedendangfche cuifinkres .
In bet leven der buisgezinnen order zich (en famille)
heerscbt bij velen ook eerie geheel andere mode . Menig vader des Nederlandfcheti httisgezitis, die vroeger zoo alge-
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meen zijn geltik en zljnen roem ftelde in aijrlea ijver voor
hetzelve en in de orde zijner zaken , befchouwt nu bet werk,
aan zijne kostwinning verbonden , niet zekien als eenen noodzakelijken last, en is blijde, dat hij, hetgeen hij niet aan
zijpe bedienden kon overlacen, afgeroffeld hebbende, de tocieteit-, collegie- of koffij hu is -parade kan bijwonen . Zijne
zonen , at moeten zij hem ook in ambt , handel enz. opvolgen, ziet hij niet den aan bet diner, en zij zijn bet overig
gedeelte van den dag onder de leiding en orders van eenen
Gouverneur . Ja, vele huisvaders brengen hunnen tjd etende
en drinkende, of, zoo als de modetaal dit zeer naif uitdrukt3
entre les pots et les plats , door.
Hec is ook to verwonderen, dat de Burgervaderen nog
geene bezuiniging in de kosten van de nachtwacht invoeren,
daar velen hunner, met hunne fatfoenlijke onderhoorigen,
eerst regt wakker zijn, wanneer deze, door hunne krasfende
ratels , vervaartijke kieppen en verfchrikkel jk gefchreeuw,
ons den ouderwetfchen tijd der ruste verkondlgen . Bij de cegenwoordige nacht- in dag-herfchepping kon men deze gehoorpijnigers wel geheel affchaffen, ten minfle hunnen weak .
tijd wel tierceren .
Onder de hoofden der huishouding brengc l Mvroaw tank
bet fchoonfte gedeelte van den dag, den gulden ochtendfond, zelfs bet grootfte gedeelte van den morgen, om de
flaaptijdsfchade van den voornacht in to halen, in eene nachtelijke kunstduisternis door, doodt den tijd door Lang to dEjeuneren , desennuieert zich door eenige uren aan bear toilet
door to brengen, en is, behalve in hare garderobe, vreem_
delinge in haar eigen huis . Voor haren zuigeting heeft zij
eene tninne of gehnurde moeder ; voor de kinderen, die iiog
niet loopen kuvinen , eene kindermeid ; voor de verdere eene
Bonne ; voor de dochters eene Gouvernante ; voor de wasch
eene linnenineid ; voor bet htaiswerk eene binnenaaeid ; voor
de kleeding Gene kamenier ; en nog fours boveddien, ails Intendante van hare menage, meest onder den titel van Juf.
vrouw van gezelfchap , eene huishoudfiter .
Voegen wij bier in vele hmishoudingen nog bij eenige livereibedicnden . De liverei-manie toch wordt, immers in de
Hofftad, tegenwoordig zoo groot, dat velen van Adel of
Staatsdienaren, en eenige ftedeti, our de inenigte van m6's .
terdjdngens, wel garnizoensplaatfen fchijnen ; terwijl bet groot
aantal van equipagien ligtetijk gene verlainmiug der beenett
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als Nederlandfche Epidemle ( Volksziekte) kan doen ver-

moeden .
In de njtuigen zelve heeft ook eene belangrijke hervorming plaats gehad : de chats werd vervangen door de carricle, de fourgon door den phaeton, de kiereboe door den chara-banc, de kapwagen door de calPche, de koets door den
landauer. De knecht, die vroeger achterop flond, om in
geval van ongeluk fpoedig bij de paarden to kunnen zijn ,
zit er nu in een net kastje ingepakt achteraan.
De gewone huifelijke maalti/d, in din goed fuk vleesch
en dine gezonde groente met aardappelen beftaande, beet nu
veeltijds een diner, en vereischt dus ten minfe tweederlel
vleesch en vier asfietten bijfpijzen . Eene gedekte tafel zonder wijngereedfchap is dan ook to burgerlijk, to commun, en
zelfs voor bet couvert van bet kleinfte fatfoenlijke dischgenootje ftaat tegenwoordig, in plaats van den voor bet ver .
frisfcbende water en verferkende bier vroeger beftemden beker, een wijnkelkje.
Bezien wij vu de Mode in bet gezellige verkeer, of de
Converfatie .

Vele zoogenoemde vifites, of verzamelingen van vrienden
en kennisfen, als gevolg van 's menfchen behoefte aan een
maatfchappelijk leven, zijn geene uitfpanningen des levens
meer, maar veeleer fervituten van hetzelve ; immers zij befaan in nietsbeduidende pligtplegingen, en zijn aan vervelende Etiquettes onderworpen .
Zekere lieden, welke zich Gens du bon Ton noemen, geven op dezelve, even als de a-coon op bet Concert ., (vanwaar de Franfche benaming ton) den toon, naar welken bet
.geheele gezelfchap de fnaren moet fpannen . Die dit niet
doet, wordt als een valsch fpeler nit bet orchest geweerd,
of moet zich ten minfe, als een onkundige, met de feconde-partij behelpen . En waarin befaat nu deze zoo belangrijke Ton? Ziet bier eenige bijzonderheden :
1 . In eene vaak allerpotfierlijkfe , ten minfe gedurig en
wel zoo ferk afwisfelende kleeding, dat de Dames to dezen
eene bijzondere tijdrekening fchijnen to hebben, en b . v . een
fatfoen van bet laatstverloopene jaar eene, zoo geene drie
eeuwen ten achtere noemen ;
In bet groeten van bet gezelfchap : bij de falethelden
meetkundig berekend naar den fompen of fcherpen hoek, onder welken hunne ruggegraat zich kromt bij bet buigen ; en
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bij de heldinnen naar de flangswljze beweging van den bals,

armen en romp , de fentimentele flelling des hoofds, bet im .
poferend draaijen der oogen, en bet gratieus v66rbrengen

van den linker- of regtervoet bij bet neigen, of liever

buigen ;
3. Bij bet fpreken moet men vooral eene fijne, flepende

articulatie van bet flemorgaan obferveren, en 6f Fransch
fpreken, (ten minfte gefrancifeerd Nederduitsch, zoo als
ik, om verflaanbaar to zijn, nu ook veel moet doen) 6f de
harde letters van ons ruw Nederduitsch verzachten, b . v .
niet boersch weg ja,
zeggen ;

maar zoo wat diphtbongig

ja

4 . Vroeger was bet altijd onbeleefd, zich door veel fpre .
ken meester van bet onderhoud to maken ; nu is dir bij den

Ton een to huis zijn in de groote wereld, een favoir vivre,
mits dat men zich daarbij galant (d . L de Dames laffe aardigheden zeggende) en intereslant (d . i . over nietsbeteekenende dingen veel en enthufiastisch babbelende) gedrage .

En duizend zulke toonlooze fottifes des Gens A Ton meet,
Deze bijzonderheden betreffen alleen de fatfoenlijke con-

verfatie of de gewone partijen, welke vroeger gezelfcbappen, kransjes, koffij- en theebezoeken genoemd werden,,en
nu asfemblees , cercles , faletten heeten ; maar letten wij op
de eigenlijke galafeesten der lieden du Ton, de dejeunes di-

natoirs, de diners, de foupers, de foirdes,, de then danfants,
dan meent de eenvoudige Nederlander, die in deze groote
wereld niet georienteerd is , zich in een vreemd land to bevinden . Hij kent de tafelgeregten Diet eens bij naam , b . v . :
wie, die er Diet van onderrigt is, zou kunnen raden, dat
terse pdte de foie gras de Strasbourg eene pastei is van levers van ganzen, welke ongelukkige dieren men op heete

platen heefi dood laten danfen, en welk lekker beetje, offchoon alleronmenfchelijkst, nog verfcheidene Nederlandfche
guldens kost ? De nieuwsgierigheid van onkundigen is fours

leelijk de dupe van deze Hooge - ton - eten - terminQlogie , en
de oningewijde is vaak zeer blijde, zich van deze vreemde
fatfoenlijke kosten op eene fatfoenlijke wijze, namelijk door
ze zonder misfelijk to worden maar door to flikken, of ze

fteelswijze aan de tafelbedienden in handen to fpelen, to
kunnen afmaken .
Niet alleen bet verfchillend eten, maar ook de onderfcheielene namen der wijnen doen ons verflommen over bet ter-
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minologisch genie der belanghebbenden, of doer ons eent
bijzondere wijnkoopers - geographie, welke door alle tijden
(zoo als Rijn, Beurdeaux, Port enz .) tot doopnamen der
wijnen gediend heeft , vooronderftellen . Ik, ten minfte, heb
deze nieuwe vreemde namen dikwijls to vergeefs op de alge-

meene, gewone landkaarten gezocht . Ook ondervond ik
meesttijds bij zulke Bacchanalian , dat bf mijn wijnfmaak to

burgerlijk was, df dat ook niet alle wijnhandelaren heiligen

zijn, daar ik zelden (en ik geloof niemand) in gemoede in
fast was , eenig ander onderfcheid tusfchen vele dezer verfchillende wijnen to vinden, dan in de gedaance der fles-.
fchen
In de groene, roode of witte bandjes, in de kleur
van het lak, of wel in de itiquettes of doopcedullen, die er

op geplakt waren.

(Het vervolg

en Jlot

in het

andere Na.)

miss BURNEY .

De

vader van Mist B U R N E Y, later Lady D'A R B L E Y y
kwam van een relsje naar Londen terug over Chesfinton, om
Sir c R i s P een bezoek to brengen, en vond daar toevatlig
zijn gezin genoodigd . Na de eerfte, wederzijds verrasfende
verwelkoming, was de vraag : ,, Wat nieuws brengt gij

mede I" - „ Niets ," antwoordde Dr. B U R N E Y ; , maar
ik heb een' Roman medegebragt, die thans to Londen san de
orde van den dag is, en algemeen geprezen wordt ." Hij haalde
bet boek ten voorfchijn . Op bet lezen van den titel werd
MiSf B U R N E Y eensklaps vuurrood en verlegeu . Zij pobgde

zuiks to verbergen ; maar, onbedreven in de kunst van veinzen, Viel hare verwarring bet gezelfchap des to meer In bet
oog . Na bet middagcnaal deed Sir c R i s P den voorflag, dat
de jtbman zou worden voorgelezen . Dit vond algemeenen
bijval, behalve bij bet beminnelijke meisje, dat, beurtelings
lbod en Week wordende, met eene haperende item sanmerkte , dat de Roman to lang was , om zonder vertnoeijenis

voorgelezen en aangehoord to worden . Teen men nu, in
hare meaning niet deelende , een' jong' Heer , als een' bekwamen lezer bekend, verzocht, die taak op zich to nemen, boriten Misf B U R N E Y . tranen ult de oogen ; zij
vial haren vader om den hals, verborg hair aaugezigt san

MISS BukNEY .
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zijnen boezem, en beleed, dat zij de fchrijfaer was van de
Evelina (*) . Al de aanwezigen ftonden verfteld. Dr. B up. PiEY
verwonderde zich to regt over den zoo frjnen geest van waarneming, hec juiste doorzigt, de fcherpzinnige opmerkingen,
de rijke verbeeldingskracht en den gekuischten ittl zijner ze .
ventienjarige dochter . Zij had dit werk buiten weten hears
vaders gefchreven en laten drukken . Geene opvoeding genoten hebbende, die aanleiding konde geven tot eene zucht
om to fchitteren , maar beflendig in den ftillen, beperkten
kring des huifelijken levens zich hebbende bewogen, ja nooit
in de hoogere geweest zijude, verlangde men van haar deswege eenige verklaring . flet lieve melsje bettrigde, met al
de naiveteit der onfchuld, dat hec haar Met mogelijk was
die te` geven ; maar dat eene onwedrbaanbare aandrift haar
als 't ware had gedwongen , haar talent als fchrijffter to beproeven, en dat zij flechts aan haar gevoel en hare gedachten woorden had geleend, voor zoo verre zij de ta'ai
magtig was .
(*) Ook in het Nederduitsch vertaald en met lof bekend .

AAN DE NAGEDACHTENIS` MIJNER GADE .

(Twee snaanden later .) (*)
Zoo z6cht ik , dierbaarfle 1 u to troosten in de fmart
Van 't fel gefchokte en diep gewonde ftfoederhart
Ach 1 dacht 1k, bij den troost , then 't vaderhart behoefde,
Wat hoogst gedachte flag reeds d'efgett boezem toefdel . . .
Naauw vijftigwerven bragt de zon haar' loop tot hand,
En voor 't verloren fchenkt ons God op nieuw een pand .
Wij prijzen Zijnen naam . Hij heeft u niet begeven ;
Hij is in 't hagchlijkfte uur u heeds nabij gebleven .
Helaas ! naauw heeft de zon haar' derden loop volbrag :,
Daar grijpt een koorts u aan met onverbidb're magt .
0 God! zij Nat niet of - en binnen vijfpaar dagen
Zie ik uw dierbaar lijk reeds in de groeve dragen !
(')

Zie bet Mengelws,k van het vorige No .

196

AAN DE NAGEDACHTENIS MJJNER GADE .

• malelooze ramp ! o flag, zoo hoogst geducht !
Wat geeft der ziele troost? waar vindt de boezem lucht?
Hoe ! is er dan geen God vol onuitputb're liefde,
Vol trouwe Vaderzorg, die nooit Zijn kind'ren griefde?
Hoe! is er dan geen God, die eind'loos wijs en goed,
Schoon onnafpeurlijk is in alles , wat Hij doet 7 . . .
Ach! neem bet aan, mijn ziel - blijf kinderlijk gelooven,
Ga 's Hoogiten plan ook verre uw aardsch begrip to boven!
• God ! mogt dat geloof mijn hart zijn ingeplant !
Verfterk bet door Uw' geest, bewaar bet door Uw hand !
En, hoe Uw wijs beftel mijn pad ook moge leiden,
Laat dezen vasten fteun nooit van mijn zijde fcheiden j
• Heer ! behoud, verflerk, bevestig bovendien
In mij de blijde hope op 't zalig wederzien 1
0 Goddelijk berigt! o heugelijke tijding!
Gij troost mij aan de bron der zachtfte zielsverblijding,
En, door haar opgebeurd, zet ik de reize voort .
Ik zal haar wederzienl o dierbaar, Godlijk woord!
P. H. v. A. . .
BU HET GRAF VAN MIJN JONGSTE ILINDJE .

(De Moeder binnen veertlen dagen gevolgd.)

Rust zacht, mijn kindje_liefI gij kendet de onrust niet ;
Gij waart nog onbewust van zorg en zielsverdriet ;
Wat de aarde u geven zou, is u nog vreemd gebleven,
Mar wat de Hemel fchenkt, zal Gods genade u geven .
Zie, hoe uw Moeder daar, bij de Eng'len, u verwacht!
Rust, Engeltje 1 rust zacht!
1835.

P. H. v. A. . .
BALS TE PARIJS TEN VOORDEELE DER ARMEN .

W ien is de danswoede der

Fran fcben , met name der Parijzenaars, onbekend i' Nog onlangs vermeldden ons de dag-

bladen, ter gelegenheid van bet Carnaval (toen, in bet beruchte Regtsgeding van v I E s c iI i en zijde medepligtigen,
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over dezen het finds lang zoo ongeduldig verbeide vonnis des
doods was uitgefproken) : „ Geheel Parijs is ddn enkel
kolosfaal Bal . 't Is een algemeen Bacchanaal en Saturnalien-feest, dat eerst in den morgen, bij voile daglicht, In
de Voorfteden eindigt ."
„ De Par /zenaars vliegen been
en weder van bet Bal naar bet Paleis van Justitie, en onder de danfen van den nacht worden de affpraken gemaakt,
om gezamenlijk de ftrafvoltrekkingen to gaan bijwonen l (*)
Het gaat er zedeloozer toe, dan immer to voren ." - Een
Fransch Schrijver zelfs roept zijnen lezer toe : ,, Ga naar
het Bal M USA RD, zoo gij weten wilt, wit de dronkenfchap
is van een Bacchusfeest , tot razernij opgevoerd I"
Te midden der Franfche uitfporigheid, welke zelfs thans
eene bijzit des moordenaars openlijk huldlgt, deed bet ons
wel, de taal van eenen Parijzenaar to hooren, die, van beteren geest getuigende, ons zijne wulpfche en weelderige linden fladgenooten even waar als treffend vertoont, en ten Loon
ilelt tevens, in zijn oordeel over dusgenaamde Bals ten voordeele der Armen
„ Wie daar? (Een knecht komt binnen .) Een brief? O! ik zie bet ; een biljet van uitnoodiging tot een Bal voor
de Armen. Het kost twintig franken .
„ Een Armen-Ball Wat al weelde, vermaak, fchitterende
verlichting, keurige verfnaperingen enz ., om den armen een
pond brood, eene kaars en een takkebos to bezorgen ! Verwonderlijke liefdadigheid I Wij zijn Loch eene zonderlinge Natie ;
wij becrachten geene deugd, dan op voorwaarde, dat wij danfen ! Laat men dan de Deugd doen danfen ! Voldoet den Evangeliepligt op de maat van M U S A R D ; flreeft HemelwaarC
op den Deenfchen galop ; weest Christenen ten gevalle eener
St . Simoniste !
,, Gij hebt uwe twintig franken gegeven ; tien gaan er of
voor de onkosten van bet waslicht, verfiering der zaal, ververfchingen enz . Zijt ge eene vrouw, er moet toilet zijn,
een nieuw kleedje, bloemen, pluimen, een kapper, handfchoenen, fatijnen fchoeifel, een rijtuig . Maak uwe rekening zoo
(*) Deze hebben, gelijk men weet, federt plaats gegrepen .
„ Op de ftrafplaats zag men," naar luid van den Corfaire,
„ fchitterende rijtuigen, vrouwen van rang, keurige opfchik,
en alles gaf aan den omtrek bet voorkomen van een groot
tooneel ; men vond er bet publiek der Rnreinfche renper .
ken weder ."
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naauw beperkt tnogelijk, bet kost u tweehonderd franken ;
hierbij de twintig voor bet biljet, en ge hebt 220 franken
befteed ; waarom 7 om 10 franken aan de armen to geven .
Tien franken voor hen, 210 voor uw vermaak en voor uwe
i delheid, Welk eene deugd ! 't Is verwonderlijk . Ach I waarom kan men alle de voorftandfters , alle de danfers en danferesfen dier zoo weldadige Bals, zoo niet zalig-, ten minfte
beiligfpreken I (canoniferen .)
. En ondertusfchen, 't is maar zoo . -- Laten achtingwaardige mannen, laten vrouwen , welke zich aan de verligting der armoede toewijdden , zich aan uw huis vervoegen en
u om eene gift fmeeken ; gemelijk haalt gij een ellendig fink
gelds nit uwe beurs ten voorfchijn, begraauwt uwen knecht,
omdat Mj zeide, dat ge thuis waart, en geeft bevel , zulke
vragers In 't vervolg aan de deur of to wijzen . Maar, zoo
eene bevaflige uitnoodiging op rozekleurd papier, onderteekend door eene of andere Hofdame, tot u komt, haast ge u,
om dezelve aan to nemen ; gij betaalt in goud ; gij belast u
gaarne om biljetten to plaatfen : Is dat uit liefde voor uwe
arme broeders en zusters ? neen ! 't is nit ijdelheid .
,, Is 't niet betreurenswaardig, dat de hoofdpligt van den
mensch jegens zijns gelijken niet vervuld wordt, dan alleen
wanneer men heden op eene dwaasheid en morgen op eene
ondeugd fpeculeert ? Want men heeft ook loterijen voor de
armen . Het zedebedervende loterijfpel zelfs words to hulp
geroepen ter gunfe der behoeftigen ; armhartige vergoeding
voor alwat hetzelve bun heeft ontftolen !
,, Zijn er dan geen andere middelen , om de rijken belangftelling in to boezemen voor de ellenden der armen ? Immers t
men moet bet bekennen, de rijke ftelt to Parijs alleen belang
in zijn elgen vermaak ; hij heeft medelijden met de armoede,
wits men hem doe lagchen ; hij onderfteunt haar, , mits men
hem doe danfen ; hij verzaakt haar niet, mits men hem be .
dwelme door fpel en dans !
,, is dit dan alles, wat men van en voor de menfchelijkheid
to wacbten en to hopen heeft? . . . Indien ja ; indien zij, die
federt twintig jaren aan de geldkist van den rijke kloppell in
naaxn der armen, overtuigd zijn geworden, dat men dezelve
niet kan openen , dan op den klank der viool , - danst dan,
mijne vrienden 1 danst veel, dansc altijd ; maar vergunt mU
u to zeggen , dat hij , die zijn offer , hoe gering ook, onmiddellijk naar de vliering des nooddruftigen zendt, zonder voor
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dat offer vooraf een regt van contredans of galopade to vorderen, de Christelijke liefdadigheid beter verftaat dan gij .
„ HEN R I, zendt dit biljet cerug, en breng deze twintig
franken naar bet Bureau van Weldadigheid ."
MEDEDEELING VOOR HEN, WIE ZULKS AANGAAT .

dan ook, met de verbetering
Zij, die, om wat redenenn
van bet lager Onderwt s , gelijlt dit vbbr vijftig jaren nog
beflond, geenszins zijn ingenomen, gronden, onder anderen,
derzelver tegenfland tegen de ingevoerde verbetering op de,
huns inziens , belangrijke opmerking : dat al die verkregene

kennis de vaderlandfehe jeugd eigenwijs , laatdunkend en hoog_

Ik ontken niet, dat er hier of daar een bewordt
gevonden, dat, eerst door onkundige oudorven kindje
ders gevleid en met ilomme verbazing aangeftaard, eindelijk,
zijne meerderheid in noodzakel fke kundigheden boven- hen gevoelende, op den minbedreven vader en moeder als ult de
boogte nederziet . Maar ligt de fchuld van deze verkeerdheid bij bet verbeterd onderwijs ; of zouden wij dezelve niet
veeleer aan de ouderlfke ingenomenheid bij bet befef van eigen
gebrek, en verder aan den hoogmoed van den bedorven knaap
Mijns inziens zou de laatdunkende
moeten toefchrijven?
fchooljongen , ook zonder verbeterd onderw fs , de borst hoog
genoeg dragen, om zijne ouders gering to fchatten. Dan,
daar ik niet voornemens ben alit punt verder tilt to breiden,
wil ik liever eene kleine proeve geven van hetgeen men van
bet onderwijs der jeugd mogt wachten , indien er geene verbe .,
tering van hetzelve in ons, in dit opzigt vooral, gelukkig
Vaderland ware tot hand gekomen . Deze en foortgelijke
proeven zijn, welligc beter date redeneringen, gefchikr, om
de tegenitanders van dat verbeterd onderwijs op bet onvoegrame , dwaze, ja belagchelijke van then tegenfland opmerkzaam to maken . Ten einde niemand perfo .onlijk to grieven,
zal ik de vermelding van plaats en naam achtetwege laten,
maar in de vermelding der zaak alles naar de letter opgeven .
En nu volge de proeve zelve!
in zekere vaderlandfche flad was de post van Onderwyzeres der (gelijk er in bet oude, algemeen bekende Hanenboek
gedrukt flaat) jonge jeugd opengevallen . Er kwamen natuur.
lijk follicitanten voor dit em .plooi , en onder deze zekere
N . N., die zich, bij gefchrifte, aan bet plaatfelijk Beftuur
wendde, op de navolgende wijze :
moedig maakt .
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• Mene Heere Groot Achtbare Heere en Wethouderen .

• Ik beveel mij met befchuldiging UE Aan . En verzoe• ken om to zitten als Matres om de Kinderen to brengen
• van fpellen tot leezen .
• Blijven met befchuldiging
UE Dienaresfe
N. N.

• Verwachten van mij Groot Achtbare Here een gunflig
• Departement ;'
Men kan ligt nagaan, dat er op dit verzoek geen gunftig

appoinctement, of, met de fchrijffter, departement, is in.

gekomen 1
De ouderdom der fchrijffter bleef mij onbekend ; dan, aangezien er zich voor zulke postjes zelden jeugdige perfonen
aanbieden, zoo mag men bet voor waarfchijnlijk houden,
dat N . N . als eene discipelinne der oude , nog onverbeterde
School behoort befchouwd to worden . En is deze gisfing
gegrond, dan oordeele elk onpartijdige over bet voorheen en
vu, en beflisfe voorts de vraag : of bet verftandig mag geacht worden, bet onderwijs der jeugd aan zulke handen en
boofden toe to vertrouwen, alleen opdat de kinderen geen
gevaar zouden lo-open, om zich op verkregene kundigheden
to verheffen ? - Ik heb gezegd 1
IETS EIGENHANDIGS VAN DEN BLRUCHTEN FIESCHI .

Vedurende bet Regtsgeding aan den federt geguiliotineerden
r in S C H I fchetfte een der aanwezigen zijn gelaat, en wise
hem die fchets in handen to fpelen . Hij bezag dezelve, en
fchreef er bet volgende onder, door een Fransch dagblad let•
terlijk medegedeeld, met bet motto er boven :
Le Style est l'Homme.
BUFFON.

,, Ge me trouv bien lait . Un grant ome ait tout jour bo o
et na pat lerre dun 16 an pard come long me la dond dant ce
pore trait . Le pintre a voulu me fer du toys an prdt dais
dim, mes ge lni pars dosne com ge pars dosne au garde nacio
nal qui ma donnait un cou de point."'
Hetwelk wij, in verftaanbaar Fransch, aidne lezen ;

Je me trouve bien laid. Un grand homme est toujours beau ,
et n'a pas l'air d'un leopard, eomme on me 1'a donne dons ce
portrait . Le peintre a voulu me faire du tort aupres des
dames ; mais 'e lui pardonne , comme je pardonne au garde
national gui m'a donne un coup de poing.
in No. II bl . 75, reg. t8 en z9, leze men river en obferver.
In No. III, bl, iog , reg. 12 v . o. leze men I a z u a.
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Door
K . SIJBRANDI,

I

Leeraar bij de Doopsgezinden to Groningen .

(*)

k ben dezen morgen met een bijzonder doel voor it
opgetreden . Het befiuur der algemeene Doopsgezinde
Societeit heeft de Gemeenten in ons Vaderland uitgenoodigd , om op den dag van heden gemeenfchappelijk gedachtenis to vieren van het honderdjarig befiaan der
Kweekfchool voor Doopsgezinde Predikanten, to ZmJierdam gevestigd ; om dankzeggende tot den troon des Allerhoogfien to naderen ; om elkanders belangfielling in
deze weldadige inrigting to verlevendigen en to verlterken , en om hare belangen voor de toekomst in nederig
en blijmoedig vertrouwen den Algoede op to dragen .
Volgaarne voldoe ik aan deze uitnoodiging . En mag ik
obk niet vertrouwen, B . en Z . , dat gij mij gaarne uwe
aandacht zult fchenken , als ik over de belangen fpreek
eener inrigting , waaraan onze geheele Broederfchap zulke
groote verpligtingen heeft , en wier beflaan en bloei ten
naauwfte zijn verbonden met hat beftaan en den bloei
van ons geheele Kerkgenootfchap ; eene inrigting, die ,
zoo als zij thans is zamengefield, voldoet aan de behoeften van de meesten onzer vaderlandfche Gemeenten
en haar van gefchikte en bekwame Voorgangers en Leeraars voorziet ? Inderdaad , wel mogen wij dit laatfie
eene verblijdende waarheid noemen , wanneer wij met
(*)

Uitgefproken op den 6 December 1535 .
1836. NO . 5 .
P
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onze gedachten eene eeuw teruggaan , en bet oog vestigen op de oprigting onzer Kweekfchool. Wij worden
daar verplaatst in eenen tijd , (waarom zouden wij bet
ontkennen ?) waarin zekere kleingeestigheid en bekrompenheid de vrome deugden onzer Vaderen ontfierden ,
en verdeeldheden over weinig beteekenende geloofspunten
de zoodanigen vaneenfcheidden, die door gemeenfchappelijke afkomst en gemeenfchappelijk doel behoorden verbonden to zijn . Wij worden verplaatst in eenen tijd,
waarin onze kleine Broederfchap, in onderfcheidene fekten
verdeeld I helaas ! niet altijd de eenheid des geloofs door
den band des vredes bewaarde . Ook de gefchiedenis der
oprigting van onze Kweekfchool levert daarvan de treurige bewijzen op ; die intusfchen vergoed worden door
de blijken van opoffering en liefde , welke eene enkele
Gemeente gaf ten behoeve van bet algemeen . Reeds in
bet laatfte gedeelte der zeventiende eeuw werden er pogingen aangewend, om door onderlinge medewerking
eene ftichting tot fland to brengen , waarbij men , door
cene gepaste opleiding, jonge lieden tot voorgangers en
letraars zoude vormen, om op die wijze den kenmerkenden geest des Genootfchaps in de Gemeenten to bewaren .
Deze poging echter leed fchipbreuk op de weinige eensgezindheid, welke er in die dagen tusfchen de verfchillende afdeelingen der Doopsgezinden beftond . Het toen
mislukte plan blgef intusfchen aan velen wenfchelijk toefchijnen , en de .4m fierdamfche Gemeente vooral , vergaderende bij den Toren en het Lam , was levendig
doordrongen van bet belang eener dergelijke inftelling .
Op verfchillende wijzen werden tot dusverre de jonge
lieden tot hun gewigtig ambt voorbereid . Velen woon-den de lesfen bij der Hoogleeraren aan de Remonftrantfche Kweekfchool to Imflerdam ; en tnisfchien gaf
eene tijdelijke moeijelijkheid, in dit onderwijs opgerezen , benevens de buitengewone bekwaamheid van
eenen der kweekelingen, mede op nieuw aanleiding,
om de reeds beproefde zaak andermaal to beproeven .
De genoemde Gemeente to 4mfterdam en vooral een
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barer Leeraren en twee barer eerwaardigfte leden beijverden zich , om de zaak thans tot fland to brengen .
Vruchteloos bleef intusichen de hoop op eene algemeene
deelneming , en linf erdan; befloot eindelijk , zich de
aanzienlijke opoffering to getroosten , om eene afzonderlijke Kweekfchool voor Doopsgezinde Predikanten op to
rigten . Dit befluit , omflreeks bet jaar 1734 genomen ,
werd ten uitvoer gebragt , en tegen bet begin van de
maand December van bet volgende jaar hield de jeugdige , maar geleerde T J E Ii K N I E U W E N H U I S zijne intreerede als Iloogleeraar aan deze inrigting . Eere zij
den mannen, die, bezield door edele geestdrift, eene
flichting deden ontflaan, waarvan onze Broederfchap zich
in de gevolgen de belangrijkfle weldaden mogt beloven ,
en die ook zoo krachtdadig heeft medegewerkt , om Karen bloe .i en hare inflandhouding to bevorderen ! Eere
zij der Gemeente , die in onbekrompene liefdadigheid
fchatten afzotiderde, om ze tot zulk een algemeen nuttig doel to befleden ; die daarenboven zoo vele jonge lieden onderfleunde , wier middelen niet toereikende waren,
om zich behoorlijk tot bet heilige en gewigtige - ambt
voor to bereiden ; die van deze opofferingen wel zelve
mede de weldadige vruchten plukte in bet bezit van bekwame en achtingwaardige leeraars , aan hare Kweekfchool gevormd , Inaar die tevens met belangeloozen ijver
voor de behoefte barer broeders en zusters pp andere plaatfen zorgde ! Eerc zij der Gemeente , die vijfenzeventig jaren in dit liefdewerk volhardde , en , onder
den Goddelijken zegen , daardoor een der hechtfle fleunfels is geweest , waarop bet gebouw onzes genootfchappelijken beflaans rustte ! Onder de leiding toch van
eenen NIEUWENHUIS, OOSTERBAAN en HESS E L INK, heeft hare Kweekfchool een aantal van waardige mannen gevortnd , door wier getrouwen ijver de
belangen onzcr Broederfchap in verfchillende Gemeenten
onvermoeid werden behartigd ; mannen , wier namen in
de gefchiedboeken van Christelijke kennis en wetenfchap
met cere worden genoemd, en wier godsvrucht, in den
P2
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kring hunner werkzaamheden , de zaak van Christelijke
vroomheid ijverig bevorderde .
Van die gezegende uitwerking en vruchten der Imflerdamfche Kweekfchool was men innig overtuigd, toen
men , nu vijfentwintig jaren geleden , de handen ineenfloeg , om eene inftelling to fchragen , waaraan de geheele
Broederfchap onberekenbare verpligtingen had. Onder
den druk der tijden gebogen , werd bet voor eene enkele
gemeente to bezwaarlijk zich met zulk eene kostbare inrigting , aan wier hoofd de voortreffelijke H E-S S EL INK toen nog ftond, voortdurend to belasten . De broederlijke liefde en eensgezindheid reikten haar thans krachtdadig de hand, en de benarde toeftand, waarin openbare en bijzondere bezittingen verkeerden , en die flechts
moedeloosheid en bekrimping fcheen to kunnen to weeg
brengen , werd in de gefchiedenis van onze Broederfchap
gekenmerkt door onbekrompene liefdadigheid, door vrijwillige en blijmoedige opoffering van duizenden en duizenden , waarbij de rijke zoo wel zijne fchatten , als de
arme, zijn penningsken niet fpaarde , om onze godsdientige onafhankelijkheid to handhaven en aan onze Kweekfchool een voortdurend beftaan to verzekeren . Vijfentwintig jaren hebben dit werk niet verijdeld . De Kweekfchool
ftaat nog daar in frisfchen bloei ; 'zij heeft den kring
barer werkzaamheden uitgebreid ; zij is bij de vorderingen der wetenfchappen niet achtergebleven, en hare
[.-loogleeraren hebben telkens waardige opvolgers bekomen, eerst in den bekwamen en volijverigen R . K`O O PM A N S en , na diens dood, in de twee uitnemende mannen, S . MULLER en W . CNOOP KOOPMANS, die
thans to zamen aan haar hoofd zijn geplaatst . Jaarlijks
vermeerdert dan ook bet aantal der Gemeenten , die
hare kweekelingen verlangen en , op haren honderdjarigen feestdag , vestigt zij bet oog op bet voorledene met
dankbaarheid ; met nederige en befcheidene zelfvoldoening
ftaart zij op bet tegenwoordige , en met blijde hoop ziet
zij de toekomst to gemoet .
En wat kan ik dan nu , bij bet to gemoet treden van
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hare toekomst, wat kan ik dan nu bij deze plegtige gedachtenisviering van haar Eeuwfeest, beter doen, dan
mijne pogingen aan to wenden , om uwe belangf'relling
in onze gezegende inrigting to bevestigen en to verhoogen , en u daardoor tot godsdienftige dankbaarheid op
dezen dag aan to fporen ? Ik wil dit doen, door u, met
weinige en eenvoudige woorden, het belang to herinneren,
dat de Gemeente heeft bij den bloei onzer Kweekfchool
ter vorming van waardige Evangeliedienaars . Komt, verheffen wij vooraf onze harten dankzeggende en biddende
ten Hemel , en fmeeken wij den Goddelijken zegen over
ons work of !
Verflaat gij oak hetgene gij leest 2 En hij
zeide : hoe zoude ik toch kunnen, zoo
rnij niet iemand onderrigt 2
Hand. 17111: 30b. , 31' .
De voorgelezcne woorden , T. , fchenen mij geene ongepaste aanleiding to zullen geven tot bet behandelen van
bet flraksgenoemde onderwerp onzer tegenwoordige overdenkingen ; bet belang, namelijk , hetwelk de Gemeente
heeft hij den voortdurenden bloei der Kweekfchooi, als
de plaats ter vorming van waardige en gefchikte Evangeliedienaars . De tekst zelf heeft flechts weinig toelichting noodig , en eene korte herinnering van de gefchiedenis , waartoe hij behoort , zal voldoende zijn .
De eerfte vervolging , die de Christenen to jeruzalem
ondervonden , had een groot gedeelte der geloovigen genoodzaakt , naar elders de wijk to nemen ; en de waarheid, waarvan de gefchiedenis der wereld zoo vele voorbeelden oplevert , dat verdrukking meestal uitbreiding en
verfterking to weeg brengt , werd ook thans weder bevestigd . Van uit jcruzalem verflrooiden de Christenen
zich door bet geheele land , en overal , waar zij kwamen , verkondigden zij J E z u S, den c H R i s T u s, den
Zone Gods . Onder de plaatfen, waar dergelijke gezegende vruchten der vervolging met name werden be-
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fpeurd , behoorde ook Samaria , werwaarts under ande .
ren zekere P H I L I P P U S zich had begeven . Hij behoorde onder de meest geachten van der Apostelen leerlingen, en hij is ons ook op andere plaatfen van L u c A s'
gefchrift onder den naam van den Evangelist aangeduid .
Reeds was hij een' geruimen tijd to Samaria met bet
gunftigfte gevolg werkzaam geweest , zoodat zelfs de
Apostelen P E T R U S en j 0 A N N E S, ter bevestiging van
het door hem verrigte , werden gezonden , toen hij een
Goddelijk bevel ontving, om de ftad to verlaten, en
zich to begeven naar den weg, welke in die dagen van
jeruzalem naar Gaza liep . Het was eene woeste en
waarfchijnlijk weinig bezochte ftreek . Met welk oogmerk hij derwaarts moest gaan , kon hij zelfs niet gisfen . Hij gehoorzaamde echter aan bet ontvangen bevel, verliet Samaria en begaf zich naar den eenzamen
weg. Doch weldra werd hij bet doel van zijnen togt
gewaar . Hij befpeurde op eenen afftand een rijtuig,
dat, van jeruzalem afkomende, langzaam naderde . Eene
inwendige ftem , voor P H I L I P P U-S niet to miskennen,
beval hem , zich bij den wagen to voegen , waar bet
hem niet aan de gelegenheid zoude ontbreken , om in zijnen post als Evangelist werkzaam to zijn . P H I L I PP u s voldeed aan zijnen last en naderde bet voertuig ,
waarop een aanzienlijk Moorsch hoveling was gezeten .
Deze wordt in bet verhaal de fchatmeester van C A Nn A C E , Koningin der Mooren, genoemd . Waarfchijnlijk
was hij een Ethiopier, die met de dienst van j E H 0 V A
was bekend geworden door de Joden , reeds toen alomme
verfpreid en ook in zijn vaderland niet zeldzaam .
Thans had hij , als Jodengenoot, de verre en langdurige
reis niet to moeijelijk geacht, om in den tempel to Jeruzalem , naar bet voorfchrift der Mozaifche wet , den
Heere bij een der hooge feesten zijne gebeden en zijne
offeranden aan to bieden . Wij leeren hem uit bet geheele gefchiedverhaal kennen als een man , vol van opregt , godsdienftig gevoel . Nog geheel vervuld van de
heilige plegtigheden , die hij in den tempel had bijge-
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woond , maakte hij thans van de eenzaamheid van zijnen reisweg gebruik , om de ontvangene indrukken door
bet lezen der heilige bladeren to verfterken . Hij had
den Profeet r E S A I A opgeflagen, en las eene plaats,
waar de heilige Godsman den Mesfias befchrijft , als bet
fchaap ter flagtbank geleid , en als bet lam , dat ftemmeloos is voor then , die bet fcheert . Naauwelijks had
P H I L I P P u s hem deze woorden hooren lezen , of hij
greep de gelegenheid aan, die hem bier werd aangeboden , om E z u s c H R i s T u s to verkondigen, den
Heer , in wien de Godfpraak van j E S A I A was vervuld
geworden . Op belangftellenden toon fprak hij den Ethiopifchen kamerheer aan , met de vraag , die aan her begin van onze tekstwoorden is uitgedrukt : „ Verftaat
gij ook , wat gij leest ? Is a de bedoeling der woorden
van j E s A j .A duidelijk ?" Het antwoord van den reiziger was allezins natuurlijk . Hij , een vreenkieling, aan
wien de herinneringen des Joodfchen yolks eerst in later
leeftijd waren bekend geworden , en die misfchien nog
een nieuweling was in de kennis hunner heilige boeken ,
hij moest op menige plaats in dezelve ftuiten , die voor
hem duister en onverftaanbaar was . De beloften , door
j E H O V A aan de Vaderen gedaan , moesten voor hem
die duidelijkheid en kracht misfen , die ze bezaten voor
de zoodanigen , wier vroegfte begrippen daarmede ten
naauwfte verbonden waren . Als onwillekeurig antwoordde dan de Ethiopifche kamerheer : „ Hoe zou ik bet
kunnen verftaan , indien niet iemand mij onderrigtte ?"
En hij deed dit antwoord vergezeld gaan van een verzoek,
om bij hem op den wagen to komen, en de taak der Schriftverklaring op zich to nemen . Gereedelijk voldeed P H IL i P P U s aan dit verlangen, en begon hem van i E z u s,
den C H R I S T U S, to fpreken . Wij mogen ons thans
niet met eene uitvoerige vcrmelding van de gevolgen deter
prediking bezig houden . Het zij genoeg, u to herinneren, dat P H I L I P P u s den Ethiopier niet verliet, v66r
dat aan diens begeertc was voldaan, en hij door den
doop tot de gemeente der geloovigen was ingewijd .
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De vraag van P H I L I P P U S en het antwoord van
den 11.7oorjchen kamerling fchijnen mij geene ongepaste
aanleiding to geven tot de overdenkingen , waartoe ik u
heb uitgenoodigd . Ik wil die overdenkingen tot eene
korte ontwikkeling van deze drie punten bepalen : 1° .
Het bezit van voorgangers en Evangeliedienaars is behoefte voor de Gemeente ; 2° . bet is voor haar van belang, dat deze eene behoorlijke wetenfchappelijke opleiding ontvangen , en 3° . bet is van belang , dat daartoe
onze eigene Kweekfchool zich in voortdurenden bloei ,
ook voor de toekomst, verblijde . Ik vertrouw, dat de
overwcging van deze drie punten ons tot danklraarheid
op dezen beugelijken dag , tot werkzame belangftelling
in onze inrigting, en tot regte waardering barer zegeningen zullen opwekken .
1 . 1 . En P H I L I P P U S liep toe, en hoorde hem den
Profeet J E S A I A lzen , en hij zeide : „ Verftaat gij
ook, wat gij leest ?" En hij zeide : „ Hoe zou 'ik
toch kunnen , zoo mij niet iemand onderrigt ?" Deze
vraag en dit antwoord , T . , zijn ook nog in onze dagen
en op de Christelijke gemeenten van onze tijden van toepasfing . Als een eerfte bewijs voor de hooge waarde,
die gij aan den voortdurenden bloci onzer Kweekfchool
behoort to hechten , wilde ik u doen gevoelen , hoezeer
elke Christelijke gemeente behoefte heeft aan bet bezit
van getrouwe voorgangers en Evangeliedienaars , die haar
onderrigten . Het heeft wel nooit ontbroken en ontbreekt
ook thans niet aan menfchen, die deze waarheid meendEn
to mogen ontkennen . Door verfchillende beweegredenen
gedreven , zagen zij de noodzakelijkheid of zelfs de nuttigheid der Evangeliebediening voorbij , en trachtten op
allerhande wijzen die to verkleinen en to doen miskennen . Er zijn daaronder , die geene beantwoording waardig zijn , omdat hunne minachting zich verder uitftrekt ;
of liever omdat zij bet gevoig is hunner minachting voor
de Godsdienst in het algemeen . \Vie op deze geenen
prijs ftelt, wie met haar fpot, of haar ter naauwernood
eene nuttige uitvinding voor den geringen en eenvoudi-
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gen rekent , hem laten wij thans zijne jammerlijke verachting van bet heiligfte en dierbaarfle , wat de mensch
bezit . Ik behoef niet to vreezen , dat zijne bedenkingen
en ongegronde aanmerkingen bij iemand uwer eene beftrijding noodig hebben . Maar er zijn er ook geweest,
onder dezulken, die de zaak des Christendoms van harte waren toegedaan , ja , van heiligen ijver voor het
Evangelie blaakten , die nogtans de afzonderlijke Evangeliebediening niet alleen minder noodzakelijk, maar zelfs
ftrijdig met de bedoelingen des Christendoms waanden .
Zij wijzen u op den geestelijken aard van c H R I S T u s'
Koningrijk, waardoor al bet uitwendige is afgefchaft.
Zij klagen over de verbasteringen , in dit opzigt in de
Christelijke Kerk ingeflopen, waaruit ook de Evangeliebediening zoude ontflaan zijn , en noemen de -Christenen een priesterlijk yolk , waaronder geen afzonderlijke
priesterfland behoort to beflaan . In deze en dergelijke
redeneringen , T. , is de waarheid met de dwaling vermengd , en de zucht , om bet Christendom tot zijne
oorfpronkelijke eenvoudigheid en zuiverheid terug to brengen, doet deze menfchen de toepasfing hunner, op zichzelve ware en gegronde , voorflellingen overdrijven . Het
is zoo, bet Christendom is een geestelijk rijk, boven al
bet uitwendige verre verheven ; bet is zoo , tempeldienst
en priesterfchaar zijn afgefchaft ; en met reden heft men
den kreet der afkeuring aan , waar de Evangeliedienaar
met woord of daad zich van zijne medebroeders afzondert , zich als priester voorftelt , of zich verbeeldt ,
tot eenen van anderen afgefcheiden Hand to behooren .
Maar bet is ook niet in dat licht, dat wij hem wenfchen voor to flelleu ; met gelijken ernst verzetten
wij ons tegen elke dergelijke onbetamelijke en ongeoorloofde aanmatiging . De Evangeliedienaar, die dezen naam
verdient to dragen, is niet meer of niet anders, dan zijne medebroeders ; hij bezit geen gezag, dan wat zij
zelve hem hebben gefchonken ; hij flaat in alles volkomen met hen gelijk, en hij is niet aanzienlijker dan de
geringfle, maar ook niet geringer dan de aanzienlijkfte .
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Zij zelve hebben hem gekozen, om hun aller voorganger to zijn , en hunne godsdienflige belangen te helpen behartigen . En zouden wij nu deze betrekking ftrijdig kunnen achten met den geest des Evangelies ? Zouden wij niet bet aanzijn van den dienaar van dat Evangelie , ik zeg niet wenfchelijk , maar noodzakelijk voor
de Gemeente van c H R I S T u s mogen en moeten rekenen ? De geestelijke aard van bet Koningrijk van c H R I sT u s wordt tech niet weggenomen door bet beftaan eener
uitwendige Ch'istelijke Kerk ; en zoo lang wij menfchen
zijn, wezens van gemengde, van zinnelijke en geestelijke
natuur, zoo lang blijft zulk eene uitwendige vereeniging , zulk een band, die de belijders van j E z u s
ook door aardfche betrekkingen verbindt, noodig en
onmisbaar. Maar er kan geene Kerk beflaan zonder befluur, zonder voorgangers en dienaars ; en deze to willen wegnemen , ware hetzelfde als bet Christendom van
de aarde to verbannen . Toont ook niet de gefchiedenis
dier Kerke zelve ons deze waarheid ? Keert met uwe
gedachten terug tot de eerfte tijden der verkondiging van
bet Evangelie, en reeds bet voorbeeld der Apostelen
leert bet u , hoe noodzakelijk voor de inilandhouding en
den bloei der gemeenten zij dergelijke befluurders achtten . Gij ziet reeds daar Oudften en Opzieners verkozen , die de tijdelijke en de geestelijke belangen der geloovigen behartigden , en bet Apostolisch gezag is , als 't
ware, bet ileunfel tier Evangeliebediening . In den loop
der eeuwen moge deze inflelling zijn verbasterd ; Gode
zij dank, die door de gezegende Kerkhervorming ook in
dit opzigt een nieuw tijdperk van verbetering en eenvoudigheid deed aanbreken!
Maar misfchien acht men , ook bij de erkentenis der
noodzakelijkheid van eenig kerkelijk befluur, den post
van leeraar en voorganger overtollig . Het Christendom,
zoo fpreekt men, is eene Godsdienst voor alle menfchen ;
haar inlhoud is duidelijk , eenvoudig en naar de vatbaarheid
van alien gefchikt . J E z u s zelf verheugde zich , dat de
dingen van bet Koningrijk der Hemelen den kinderkens naar

DER DOOPSGEZINDE XWEEKSCHOOL .

21 1

den geest waren geopenbaard . Waartoe is bet dus noodig,
dat er opzettelijk dienaars des Evangelies beftaan , die
verklaren , wat op zichzelve voor alien verftaanbaar is ?
Dwaze redenering , T . , en verkcerde toepasfing eener
verblijdende waarheid ! Ja , bet Evangelie is de Gods,dienst voor alle menfchen, deszelfs zaligende leerfl:ukken
zijn voor elken mensch verftaanbaar , maar niet zonder
gepaste aanleiding en aanwijzing , niet zonder dat bet
verfand des eenvoudigen daarop worde bepaald, niet
zonder dat zijn geest worde opgefcherpt , en hij leere ,
over zichzelven en over de dingen, die daar boven zijn,
na to denken. Zoudt gij bet niet mede aan den invloed
van j E Z U s' prediking , aan die welfprekendheid , gelijk de aarde ze nimmer hoorde, toefchrijven, dat de
armen van geeste Hem volgden, Hem aanhingen en in Hew
geloofden ? Doch wat zouden wij ons bier flechts tot
dozen bepalen , waar wij fpreken over eene inftelling ,
die voor elken (land , voor elken kring in de maatfchappij even weldadig mag geacht worden ? Het geloof is
uit bet gehoor ; zoo luidt de Apostolifche uitfpraak, en
wie zou bet wagen , hare waarheid en juistheid to ontkennen ? Ach ! wij menfchen , wij hebben in bet ]even
dezes tijds zoo veel, wat onze gedachten van God en
Godsdienst aftrekt . Wij zwoegen en zweeten zoo dikwijls enkel om de dingen dezer voorbijgaande wereld,
en vergeten daarbij to werken voor de fpijze , die
blijft tot in eeuwigheid . Wat wordt er ook nu , daar
wekelijks en dagelijks de gelegenheid wordt aangeboden,
om ons to volmaken in bet geloof en in de kennisfe
van Gods openbaring, wat wordt er ook nu nog bij
velen van die kennis ? Hoe gebrekkig en bekrompen is
zij ; hoe weinige oogenblikken worden er aan hare verkrijging befteed, en hoeveel gewigtiger words, fchijnbaar althans, hot iireven naar wereldfche kundigheden
geacht ! Neemt die aangebodene gelegenheden weg, laat
de Evangeliebediening ophouden en uwe voorgangers u
niet meer opwekken , leeren en vermanen , of uwc kinderen niet meer opleiden tot de waarheid, die in C tI R 1s-
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helaas ! misleiden wij ons niet ; die kennis
zelve gaat dan weldra verlorei` ; bet Evangelie wordt
welhaast een gefloten boek ; bet geloof verflaauwt, en
met eenige geflachten ware C H R I S T U S, althans de
inhoud van zijn Evangelie, welligt vergeten !
2 . Doch ik behoef voorzeker niet breedvoeriger de
aldus aangeduide noodzakelijkheid voor u to ontwikkelen . Maar misfchien zijn er onder u, die meenen, dat
bet voorgeftelde doel ook even goed , mogelijk zelfs beter
zou kunnen worden bereikt, zonder dat de hulp onzer
Kweekfchole worde ingeroepen . Zij gaan met hunne
gedachten - terug tot de vroegere tijden var. bet beftaan
onzer Broederfchap , toen dit hulpmiddel niet beftond ,
en bet nogtans niet aan mannen ontbrak , die de taak
van voorgangers der gemeente op zich Ilamen . Zij gaan
met hunne gedachten terug tot de tijden , toes de meest
geachten en gefchikten onder de broeders in de vergaderingen optraden , en dezen door hunne flichtelijke toefpraak in bet geloof verfterkten en bevestigden en tot
heiligen levenswandel aanfpoorden ; tot die eenvoudige
tijden, toen de predikers hun werk uit geheel belangelooze liefde verrigtten, en de dagen der week befteedden,
om door handenarbeid , even als de overigen, bet noodige
levensonderhoud zich to verfchaffen . Eere , B . en Z . , zij
aan deze edele mannen toegebragt, waaronder zoo velen
waxen , wier namen met roem zouden mogen genoemd
worden . Aan hunne ijverige en getrouwe pogingen heeft
onze Broederfchap de grootite en bnwaardeerbaarfte verpligtingen . Aan hen hebben wij bet dank to weten , dat
de naam en de geest van ons Kerkgenootfchap niet zijn
verloren gegaan . Meer dan tweehonderd jaren lang hebben
zij tot de inftandhouding van deze krachtig medQgewerkt ;
en die jaren, zij zijn in vele opzigten een tijdperk geweest van in- en uitwendigen bloei . Maar, terwijl wij
dankbaar hunne verdienften erkennen, zal bet niet moeijelijk vallen , gelijk ik vertrouw, om u to doen gevoelen, van hoe veel belang bet in onze dagen is, dat uwe
voorgangers eene gepaste wetenfchappelijke opleiding ontT U s i$ , -
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vangen , en dat de plaats der vroegere Liefdepredikers
door aldus voorbereide mannen worde ingenomen . Ik
behoef u daartoc flechts op het verfchil van tijden en
omftandigheden to wijzen , waardoor de toeftand en de
aard onzer kerkelijke gemeenfchap grootelijks is veranderd . Wanneer gij tot de vroegere gefchiedenis onzer
Gemeenten teruggaat, gij vindt de Doopsgezinden in ons
vaderland gekenmerkt door hooge eenvoudigheid . Het
was de diepgevoelde behoefte, om de Christelijke Kerk
tot hare geestelijke natuur en (trekking terug to brengen,
die in bet begin der zestiende eeuw M E N N o s I M 0 N s
de Roomfche Kerk deed verlaten , en zich voegen bij de
verfpreide fchare van hen , die een gelijk doel beoogden .
De vroomheid der Vaderen , door de heerfchende misbruiken misfchien hier en daar tot overdrijving hunner
edele beginfelen verlokt , zonderde zich als geheel van
de wereld af. In leefwijze, gelijk in geloof en kerkgemeenfchap , omhelsden zij eene eenvoudigheid , die hen
als onwillekeurig van alle anderen affcheidde . Opregt,
arbeidzaam , eerlijk en godvruchtig , maakten zij eene
kleine maatfchappij op zichzelve uit , die, door hare,
op godsdienftige beginfelen fteunende , weigering, om
aan de openbare zaken deel to nemen, en door hare ftrenge
ingetogenheid en afkeer van al bet wereldfche, flechts
weinige of geene gemeenfchap met anderen had . Met
den loop der tijden is deze Nat veranderd . Langzamerhand zijn de ftrenge en overdrevene begrippen gewijzigd ;
men heeft leeren inzien , dat men de wereld wel mogt
gebruiken, indien men ze ilechts niet misbruikte . Een
geest van toenadering is van alle kanten ontftaan ; en
onze Broederfchap bezit, even als alle andere, verfchillende en natuurlijke punten van aanraking met de overige
gezindten der vaderlandfche Christelijke Kerk . Indien
deze vrijere en ruimere denkwijze flechts 'niet gepaard
gaat met meerdere losheid van zeden en met verlies van
de vrome deugd , die bij vriend en vijand den roem on
zer Vaderen uitmaakte, zoo juichen wij deze verandering van ganfcher harte toe , en achten haar overeen-
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komftig den liefderijken geest des Evangelies . Maar ge .
voelt gij niet , hoe daarmecle tevens nieuwe behoeften
naar het godsdienftige moesten ontf}aan ? Niet langer
bleven de Doopsgezinden als onbekend met hetgene er
in de overige Christelijke Kerk voorviel ; zij werden zelfs
daarin langzamerhand mede betrokken . Men begon ook
de wetenfchappelijke kundigheden der Evangeliedienaars
in andere gemeenten op hoogen prijs to lellen , en hare
noodzakelijkheid, of althans bet wenfchelijke - daarvan,
to gevoelen . De vrome eenvoudigheid der voorgangers
kon niet langer aan de langzaam toenemende befchaving
voldoen ; en, indien ons Kerkgenootfchap in ftand en bloei
zou en zal blijven , was en is bet noodig , dat deszelfs
voorgangers en dienaars met hunnen tijd medegingen en
gaan , en zich ook , wat wetenfchappelijke kennis betreft , met anderen kunnen gelijk ftellen . Doch er is
meer , wat deze behoefte levendig doet erkennen .
De Christelijke leer is volmaakt in hare openbaringen ,
en J E z u s C H R I S T U S is gisteren en heden dezelfde
en tot in eeuwigheid . Maar op de ontwikkeling der
groote waarheden, door Hem als gropdflagen onzes geloofs in de Evangelien nedergelegd , heeft de ontwikkeling van den menfchelijken geest eenen grooten invloed .
Die geest is in bet godsdienftige niet veroordeeld tot
trage rust , en de loop der tijden heeft over bet Evangelic een meer en meer helder licht verfpreid . Met de
vordering in wetenfchap heeft , in vele opzigten , de
vordering in Christelijke kennis gelijken tred gehouden, en
gefehiedenis , taalkennis en uitlegkunde hebben zich als
om ftrijd beijverd, om hare fchatten aan de verklaring
des Bijbels dienstbaar to maken . Voor de yastheid, voor
de waardigheid en zuiverheid van uw geloof is bet noodig , dat uw voorganger met deze vorderingen niet onbekend is . In zijn onderwijs moot hij daarvan gebruik
maken, om u de waarheid in hare reinheid, en niet
door menfchenvonden verbasterd, to prediken . Hij moet
u wapenen tegen de aanvallen des bijgeloofs, maar niet
minder waken, dat bet ongeloof zich niet listig bediene
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van datgene, wat de zaak des Evangelies kan bevorde .
ren , om haar to benadeelen , en godsdienftige verlichting
tot cen dwaallicht to vernederen, dat in den doolhof
van menfchelijke waanwijsheid doet rondzwerven , in
plaats van op den weg des levens to voeren . Dat is
het, wat de oprigters onzer Kweekfchool beoogden ; dat
is bet belangrijke doel , dat hare Beftuurders ook nu in
de vorming van waardige Evangeliedienaars pogen to
berciken .
3 . Maar, hetzij onder onszelve, hetzij althans van
anderen , hooren wij ons misfchien toevoegen , dat dit
doel ook zonder de voortdurende inftandhouding onzer
Kweekfchool kan worden bereikt , en dat bet in ons vaderland geenszins aan overvloedige gelegenheden ontbreekt,
om ook elders den aanftaanden Evangeliedienaar wetenfchappelijk voor to bereiden . Ik moet op deze bedenking met een enkel woord antwoorden , indien ik inderdaad levendige belangilelling in onze inrigting u zal inboezemen . Doch ik fpreek voor eene Doopsgezinde Gemeente , en gemakkelijk zal bet mij vallen, haar in dit
opzigt to overtuigen . Indien wij prijs ftellen op bet
kenmerkende van onze Broederfchap ; indien wij hare
inflandhouding wenfchen : z :j is alleen to verkrijgen en
to bewaren door de inftandhouding en den bloei otlzer
Kweekfchool . Gelijk daar, kan nergens die kenmerkende geest worden aangekweekt en bewaard ; gelijk daar,
kan nergens elders die belangftelling en die liefde worden opgewekt en aangevuurd, die onmisbaar worden gevorderd . En zouden wij then wensch naar den voortdurenden bloei onzes Genootfchaps niet molten koesteren ? Onze kerkelijke gemeenfchap , zij is ons als een
dierbaar kleinood door onze Vaderen overgeleverd . Zij
is ons eerwaardig door hare oudheid , door haren oorfprong en hare beginfelen . Nog weinige weken moeten
er in bet welhaast aanbrekende jaar verloopen, en drie
ceuwen zullen er zijn voorbijgegaan, federt de vrome
DIE N N O S I M O N S, niet aan de Doopsgezinden bet aanzijn gaf, maar hen, na zijne verlating der Roomfche
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Kerk, vereenigde en als tot eene Broederfchap verbond .
Hun oorfprong verliest zich in de hoogfte oudheid der
Christelijke Kerk , en de beginfelen , die hen in hunne
godsdienftige handelingen bezielden, waren rein en zuiver .
En zou dan onze broederlijke gemeenfchap ons niet dierbaar zijn? Zouden wij , inderdaad tot yrijheid geroepen , die vrijheid niet wenfchen to behouden ? Zouden
wij de eenvoudige kenmerken onzes Genootfchaps niet
op hoogen prijs fchatten ; kenmerken , niet in tegenftancf
of tegenftelling van anderen onzer hervormde broeders
aangenonien , maar uit overtuiging des harten erkend en
beleden en aan de vroegfte tijden der Kerke ontleend ?
Maar misfchien werpt men ons tegen, dat wij op deze wijze een' hinderpaal ftellen tegen eene gewenschte
vereeniging der Christenen . Niemand wenscht vuriger ,
dan ik , eensgezindheid en liefde onder de belijders des
Evangelies . Het is de Godsdienst der liefde ; liefde is
hare ziel en haar doel ; en wij , wier voorvaderen bet
Christendom tot deszelfs oorfpronkelijken geest zochten
terug to brengen , wij zouden van hunne vrome gezindheid wel ontaard z4n , indien wij die liefde niet in al
onzen handel en wandel zochten to bevorderen . Maar
dat men zichzelven hier niet misleide ! Dat men bet
ijdele drobrmbeeld eener vrome hoop niet als bet zekere
uitzigt onzer dagen befchouwe ! Dat men de wezenlijkheid niet aan eenen nutteloozen fchijn opoffere, of, door
to veel en to ontijdig to willen , verlieze ook wat meli
reeds bezit ! Slaat de oogen in bet rond op de Christelijke Kerk in en buiten ons vaderland, en zegt bet
mij , of gij er die eenftemmigheid omtrent punten des
geloofs aanfchouwt, zonder welke eene vereeniging onmogelijk is? Maar terwijl gij deze met droefheid ziet
ontbreken, zoo wenscht niet, dat eene vruchtelooze poging diegenen in naam verbinde, die inderdaad nog zijn
gefcheiden . Bij bet verfchil van den menfchelijken geest,
dat wel altijd zal blijven beftaan, is misfchien nimmer
eene volkomene overeenf1 emming denkbaar ; en wee hem,
die ze door uitwendige banden fchijnbaar zou willen be-
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werken ; want hij zou flechts oorzaak van .nieuwe fcheuringen worden . Maar, indien al eenmaal zulk een tijdftip zal aanbreken , onze dagen - de ondervinding ge-.
tuige hier ! - zijn daarvoor nog niet rijp . Nog is het
beftaan van een Genootfchap, dat, vrij van alle banden , onpartijdig de waarheid mag zoeken en verkondigen , gelijk wij dit , Gode zij dank ! mogen doen , voor
de zaak, des Evangelies niet onverfchillig ; indien fl'echts
liefde het kenmerk zij onzer belijdenis en ones handels ;
indien wij flechts de broederhand toereiken aan alien,
die met ons den naam van c H R I S T u s belijden ; indien
wij flechts niet oorzaken van twist geven of oude gefchillen weder opwekken ; indien wij flechts aan anderen
de vrijheid laten, die wij zelve begeeren, en in waarheid de
eensgezindheid zoeken, offchoon wij in namen verfchillen .
Ziet, G ., indien alzoo onze Kweekfchdol werke ; indien
deze de beginfelen zijn, die haren kweekelingen worden
ingeprent, en deze die der gemeente met woord en voorbeeld verkondigen, dan wordt hare inflandhouding nict
alleen eene weldadige gebeurtenis voor den bloei onzes
Genootfchaps, maar ook de zaak der Christelijke waarheid, kennis en liefde zal daardoor krachtig bevorderd
worden, en, fchenkt de Algoede haar een tweede Eeuw .
feest,, onze nazaten zullen dan met voidoening en dankbaarheid op het verloopen tijdperk mogen terugzien .
II . Ik heb , om van uwe aandacht niet to veel to
vergen , flechts met korte woorden mijne denkbeelden
kunnen ontwikkelen ; maar ik hoop, dat het gefprokene
toch voldoende zal zijn , om u het belangrijke to doen
gevoelen - der inrigting , wier honderdjarig beftaan wij
heden gedenken . En heb ik dan nog vele woorden noodig , om u tot dankbaarheid aan God aan to fporen ,
door wiens zegeti gefchraagd en behoed , onze Kweek .
fchool nu eene eeuw heeft beftaan, en in zoo menig
opzigt heeft medegewerkt tot den bloei onzes Genootfchaps en tot bevordering van de zaak van Christelijke
kennis en waarheid ? Klein was haar aanvang , door- de
zorg van CCne gcmeente opgerigt en in ftand gehouden,
MIENGELW . 1436 . No . 6 .
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en thans mogen wij ons verheugen in hare uitbreidlng,
waardoor zij hire weldaden bijna over onze geheele Broederfchap uitftort . Zij is het punt van ver2eniging geworden , waarom bijna alien zich hebben gefchaard, en tensgezindheid en liefde heeft ook door haar bijna kller harten
verbonden . Daarom is onze ziel op dezen gedenkwaardigen dag vervuld van blijdfchap en dankbaarheid . Daarom heffen wij , in ootmoedig vertrouwen , dankende en
bidd'ende ,. oog en hart ten Hemel , loven en prijzen
den Gever van alle goede gaven voor zijne befcherming,
aan onze inrigting betoond, en fmeeken zijne hoede over
haar of in het nieuwe tijdperk , dat wij thans voor haar
binnentreden.
Doch , B. en Z. , indien dat tijdperk een tijdvak van
voortdurenden bloei wezen zal, zoo wordt ook de voortdurende belangftelling der Gemeenten dringend gevorderd .
De oprigting onzer Kweekfchool was een werk der belangelooze liefde . Liefde is het geweest, die haar in
den druk der tijden voor vernietiging heeft bewaard, en
haar tot haren tegenwoordigen bloei heeft gebragt . Liefde is het , die haar ook in het vervolg moet onderfteunen en behouden , indien zij aan hare bedoeling , in den
meer en meer zich uitbreidenden werkkring, zal blijven
beantwoorden . 0 , laat dan het voorbeeld der Vaderen
niet vruchteloos blijven , die zoo veel voor hunne gods .
dienftige onafhankelijkheid hebben opgeofferd ! Dat ook
nu onze belangftelling in de Kweekfchool zich door
daden openbare , en dat de broederlijke liefde , die ik
voor haar ook nu, bij dit Eeuwgetijde, inroep, en wier
gaven wij gaarne hare beftemming zullen doen bereiken, niet to vergeefs worde ingeroepen , waar het de
onderfteuning eener initelling geldt , waarmede het be$aan en de bloei onzes geheelen Genootfchaps ftaan . of
vallen ! Aan de vruchten kent men den boom ; aan uwe
bereidvaardigheid I om aan mijne aanfporing to voldoen,
zal men uwe belangftelling kennen .
Bovenal , G. , toont het bij voortduring meer en .meer,
dat gij prijs ftelt op de weldaden der Evangeliebediening !
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Dat niemand haar verachte, of door onverfehilligheid en
nalatigheid in bet gebruik maken van hare zegeningen toone,
onverfchillig to zijn voor de zaak van Godsdienst en
Openbaring zelve ! Neen , waardeert uwe voorregten ,
B . en Z . , en toont dit door belangftelling in de openbare Godsdienstoefeningen en in al bet werk uwer Leeraars ! Zoo warden de gezegende vruchten onzer inftelling
ook onder u meer en meer zigtbaar ! Zoo worde ook
door haar deze Gemeente en onze geheele Broederfchap,
zoo worde de ganfche Gemeente van C H R I S T U s meer
en meer een Godgeheiligd yolk, ftandvastig in geloof,
ijverig in goede werken , onverwonnen in de liefde, zalig in de hope . Amen !

VLUGTIG SCHRIVEN VAN BEN' DER MEDEWERKERS IN

DE VADERLANDSCHE LETTER-

OEFENINGEN AAN DEN REDACTEUIL .

Mijn Heer en Vriend !
IIiernevens gaan drie korte Recenfign . 't Doet mijwaarlijk Teed , dat ik zoo zelden prijzen kan , en dat van
bet mij ter beoordeeling toegezondene t prullaria zijn ,
waaruit ik voor mijzelven niets leer . Hoe achterlijk is
onze Vaderlandfche Letterkunde in bet wetenfchappelijke,
en hoe weinig degelijks ziet bier bet licht ! Ik zeg dit
niet, omdat ik met de fmet van bet vreemde alleen goed
to keuren bevlekt ben ; vurig wenschte ik , dat bet arh
ders ware. Maar onze Geleerden van beroep houden zich
vaak fchuil en fchrijven niet, en halve en kwartgeleerden
overftroomen ons land met hunne vertalitlgen en oorfpronkelijke ftukken, die armzalig zijn . Men kan hier ook
met fchrijven weinig eer inleggen ; want de zwijgende
Geleerdenkaste acht bet beneden zich , er zich toe to
verlagen , en ziet met mededoogen op hem neder , die
uit hunnen kring vervallen is tot de klasfe der Schrivers .
Alleen Predikatien en Redevoeringen vinden genade . Van
Q2
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de Dlchtkunst fpreek ik niet, omdat men natuttrlijk voor
geen Dichter door kan gaan , ten zij men gedichten
make en dit laatfte geen geheim blijft . Mij is geen voorbeeld bekend van een' Dichter,, then men alleen uit zijne
nagelatene gedichten heeft leeren kennen .
Zoo lang men bij ons zeer geleerd, hooggeleerd, en
wat niet al , worden kan , en ook Lid van elke geleerde
Inftelling en Maatfchappij , zonder iets to fchrijven, bebalve veelligt eene akademifche Disfertatie en cen paar
Oration ; zoo lang men in de opinie eener zekere Geleerdenkaste daalt , als men fchrijft , is er geene beterfchap to hopen . B A c o wil, dat de goede boeken even
als de flangen van m o z E s zullen zijn , welke die der
Egyptifche toovenaars opaten . En zoo is bet ook . Eon
enkel goed boek doodt en verftikt vele flechte . Welnu,
laat de gewijden optreden, en dat hunne boeken ons
toonen, waarom zij voor zoo geleerd gehouden worden, en dat Holland ook nog zijnen roem handhaven
kan in de wetenfchappen ! Van veelfchrijverij ben ik geen
vriend ; maar dat onze Geleerden veelal niets fchrijven ,
kan toch ook niet goed zijn . Of is er dan niets meet
in bet veld der wetenfchappen, 't gegn wel eene betere
bearbeiding verdiende ? Het tegendeel toonen de menig .
viodige fchrijvende en echte Geleerden , die de roem van
Duitschland, Frankrijk en Engeland zijn , en nog bij
de late nakomelingfchap blijven zullen .
Door u werd mij iets voor uw Mengelwerk gevraagd.
Gaarne, als ik tijd heb . Gij weet, ik huldig bet vooroordeel niet , dat men niet fchrijven moet, om geleerd
to zijn . Moge ik daardoor oqk iets verliezen in de fchatting der uitgelezenen , welnu , ik wil niet meer fchijnen dan ik ben . Wilt gij ('t valt mij al fchrijvende in)
dezen brief veelligt een plaatsje gunnen op uwen omflag
of in een' achterhoek, ik heb er vrede mede . Maar dan
den geheelen brief, zoo als hij mij uit de pen vloeide .
Mijn' naam zou ik er ook wel bij willen voegen ;
maar ik vrees to verbitteren en dan niet to verbeteren .
lion ik bet laatfte, ik gaf er al de goe-dkeuring aan,
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ik bij mijne Landgenooten ., niettegenfaande mijn
Maar vergenoeg u
fcbrijven, mogt kunnen inoogflen .
thans, zoo gij dit brief je werkelijk plaatst, met het
die

onderfchrift van

4leshinus .
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In 1801 vertrok, op last van den Eeriten Conful, de Scheepskapitein B O D I N, om den aardbol om to zellen . Vele geleerden in verfchillende vakken bevonden zich bij hem aan

boord , onder anderen de Kolonel B O R Y D E S A I N T V I NC E N T een groot natunrkundige, zeer ervaren teekenaar, en
bij uitftek bekwaam in bet vervaardigen van landkaarten en
platte gronden . Terwijl de expeditie zich eenigen tijd bij bet
eiland St. Helena ophield, had de Heer B o R Y gelegenheld om
aan wal to gaan, en zich met bet opzamelen van kruiden en
verfchillende fteenfoorten bezig to houden .

Zeer wel gezien

zijnde bij den toenmaligen Gouverneur, kreeg hij zelfs ver-

lof, bet eiland alleen to doorkruifen, tot aan zeker punt,
hetwelk hem aangewezen werd ; een punt, dat niet overfchreden mogt worden , omdat men aan vreemden geene gelegen .
held wilde verfchaffen, om de vestingen ult to teekenen en
de verdedigingswerken des eilands op to nemen . Dan, de

voorzorg van den Gouverneur, wel verre van bet gewenschte
gevolg ce hebben, wekce integendeel den lust van den Franschman op , om eene kaart van St . Helena to mkken ; en wat hij
er van zag, gevoegd bij hetgeen hij naauwkeurig onthield

van een plan des eilands , dat onvoorzigtiglijk in de biljart .
kamer van den Gouverneur dagelijks aan zijn befpiedend oog
was blootgefteld , maakte hem bet bereiken van zijn doel mogelijk . In acht dagen tijds was zijne kaart gereed .
St. Helena, dat afgelegen, voor de Engelfchen, alchans bij
hunne reizen naar de Oost •Indien , hoogstbelangrijk oord , had
altijd de weetgierigheid van N A P 0 L E 0 N geprikkeld . Toen
nu zijne uitgezondenee expedicie terug was, en hij met een'
en anderen der reizigers in gefprek kwam, trok id bet bij-

zonder, wat s o R Y D E S T . V I N C E N T hem verhaalde, zijne
aandacht, en hij verlangde deszelfs kaart to zien . De teekenaar nam die nit zijne portefeuille en gaf ze den Conful over .
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Deze fpreidde ze terfiond op eene tafel nit, bezag ze met de
grootfte aandacht, deed menige vraag met opzigt tot deze er_
gene plaats , welke hij den vervaardiger aanwees , en wilde
zelfs de kaart behouden. B o R Y liet dezelve in zijne banden, en vertrok . Jaren verliepen . Het Keizerrijk werd
gevestigd - vernietigd , en N A P 0 LEON kwam op St . He.
lena I Even v66r dat hij voor altijd Malmaifon verliet, wilde
hij eenige meubelen doorzoeken, waarin Keizerin J o S E P H I N A
fommige papieren zorgvuldig bewaard had ; onder doze bevond zich de geteekende kaart van het eiland . N A P O L E O N,
getroffen door bet denkbeeld, dat hij dezelve kon noodig heb .
ben, dewijl hij toch, hij wist nog niet waarheen, vertrok,
nam ze mede. De Heer DE LAS c A s A s beef, aan Boat
verhaald , dat de kaart , welke N A P o L E o N op zijne tafel
to Longwood had liggen, die was, welke bij ontworpen had .
Is er ooit een Veldoverfte geweest, die, na het volvoe .
ren van de hem opgelegde task, behalve de zelfvoldoening,
uit bet bewustzijn van zijnen pligt gedaan
hebben
ten fpruitende, geene belooning ontvangen, ja geenerlei genot van
zijne fchitterende daad gehad heeft, bet is de Franfche Maarfchalk D E B 0 U R M Q N T. Een' ieder ligt nog versch in bet
geheugen, hoe deze krijgsman in Mei 1830 door zijnen Koning K A R E L X gelast werd met het uitrooijen der Algerijnfche roovers ; hoe hjj den 5 Junij daaraanvolgende zicb
meester maakce van hunne ftad, en hoe de belangrijke dienst,
welke hij zijn Vaderland had bewezen, geheel vergeten werd
bij bet rumoer der nieuwe Omwenteling, die den oudilen
tak der B o U R B o N $ van den troon deed fhorten , en den
jongfteq in den perfoon van L 0 D E W JJ K F I L I P 8, Hertog
van Orleans, op denzelven verhief. Nadat K A R E L X verdreven, en de rust in Paris eenigzins her('eld was, herin .
nerde men zich, dat Algiers een Fransch wingewest was geworden - en de Generaal c L A U z E L werd derwaarts afgezonden , geenszins om D E B 0 U RM 0 NT de dankbare hulde
der natie over to brengen, maar om in zijne plaats to tre .
den . Den 2 September des zelfden jaars 1830 kwam c L A Uz K L to Algiers , en terhond gaf D E B o U a M o N T hem het
bevel over bet leger over, en ging zelf vooreerst naar Gibraltar. Later zijnen verdrevenen lastgever ontmoecende,heeft
deze weliigt hem voor zijn roemrijk feit bedankt ; maar welk
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eene fchrale belooning is dit voor een' man, die zijn geheele
Vaderland aan zich verpligt had!
Maar wie was die Maarfchalk D E B 0 U R M 0 N T? zal wel .
ligt iemand zijner tijdgenooten vragen ; en, die vraag onderfteilende , willen wij dezelve beantwoorden, naar aanleiding
van hetgeen de Weduwe van j U NOT, Hertog van *rantes,
in hare Gedenkfchriften van hem verhaalt.
LODEWIJK VICTOR AUGUSTUS, Graaf DE GAINE
D E B 0 U R M 0 N T, zegt zij, werd den 2 September 1773 op
bet kasteel Bourmont, in Anjou, geboren. Reeds vroegtijdig
nam hij dienst bij de Franfche Gardes, en was flechts 17
jaren oud, toen de (oude) Omwenteling een' aanvang nam .
Bevallig van gelaat en hooding, had hij de manieren van
een' Franfchen Edelman van den ouden tijd, en lets inne.
melds, dat degenen, die in gefprek met hem kwamen, dadelijk gunftig voor hem geftemd maakte . Als Aide de Camp
van den Prins v A N c o N D g verliet bij FrankrBjk in 1790,
en vertoefde aan den Rqn bij bet leger der uitgewekenen
tot in 1794, wanneer hij zich naar de Vendee begaf. Daar
vuurde hij den verflagenen moed der Koningsgezinden weder
aan , verftond zich met D E S C A P E A U x, die over de Chouans
bevel voerde, nam bet beftuur van die van Maine op zich,
en verwijlde eenigen tijd op zijn kasteel Bourmont, dat als
bet hoofdkwartier van den Generaal der tegenomwentelings.
gezinden aangemerkt werd . De Heer D E s C k P E A V x, die
zijne bekwaamheden als redenaar, zoo wel als zijne krijgs .
kunde en perfoonlijke dapperheid kende, zond hem in 1795
naar Engeland, ten einde, in een tijdftip, waarin bet Westen, met hoop op goed gevolg, den oorlog tegen de Parffche gezagvoerders zou hebben kunnen doorzetten, ~,ene
genoegzame fom gelds bijeen to brengen, om lien ooi\Wg
to voeren . Ook Schotland werd bij die gelegenheid door deq
Heer D E B o U R M 0 N T bezocht ; en, zich bij den toenmaals
in balliagfchap ronddolenden Hertog VAN ART o I S (naderhand Koning x ARE L X) vervoegd hebbende, werd hij in
bet fombere paleis, eertijds door MARIA STUART be.
woond , door den Prins tot Ridder van ST. LOUIS gefla .
gen . Met handen vol kruifen, ordesteekenen en foortgelijke
belooningen voor de dapperen der Vendie, welke A R T o I s
hem medegegeven had, keer4e D E B o U R M O N T in zijn Vaderland terug . Dan, de luisterrijke verwachtingen, welke
men gevormd had, verdwenen in rook ; x o c x E werd door
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de Republikeinen tegen de Koningsgezinden gezonden ;

nt

B 0 U R M o N T nam een werkdadig deel aan den flrijd, die, met

enkele tusfcbenpoozen, tot in 1800 voortduurde , en kwam ,

nadat de Vrede gefloten was, to Parijs. Daar in den echr
getreden zijnde met Mejufvrouw B E C D E L 12 V R E, werd hij
om zijne vroegere flaatkundige gevoelens en gedragingen niet
ontrust, hoewel men deeds een wakend oog op hem hield .
Op den dag van de uitbarfling der machine infernale fchijnt
D E B 0 U R M 0 N T een' flap gedaan to hebben, om zich van

de verdenking van medepligtigheid, die op hem zou hebben
kunnen vallen, vrij to pleiten ; ten minfle Mevrouw D'A B R A N-

Il fut lui-merne trPs loyalement au
devant des inquietudes . Doch later fchijnt er iets minder
gunfligs voor D E B OUR M 0 NT in diens gedrag geweest to
zijn ; want nu zegt de Hertogin : Je fads bien, que plus
Lard fa conduite est dlffrcile a excufer. Wat hiervan zij , als
T E s zegt hier van hem :

min of meer in eene intrigue, die door anderen tegen den

Eerflen Conful gefmeed was, gewikkeld geweest zijnde,
werd D E B O U R M O N T gevat en in hechtenis gezet, eerst
in den Tempel , toen to Dyon, daarna to Befanfon , en einde-

lijk in bet Kasteel van Joux, van waar hij middel vond to
ontfnappen . Eerst begaf hij zich toen naar Zwitferland, en
voorts in 1805 naar Portugal, waar hij zich order de befcherming van den Regent (Don J 0 A o) fleide , en hem bij
zijnen overtogt naar Brazilie zou bebben kunnen volgen ;
dan, hij verkoos to blijven, terwijl de Franfchen bet land
overilroomden , en nam zelfs dienst onder U N OT, toen de

Engelfchen then kwamen vernestelen . Als tot bet Franfche
leger behoorende , keerde D E B 0 U R M o N T, na de kapitulatie van Cintra , (21 Aug . 1808) met hetzelve in Frankrijk
terug, en flapte aan wal to Nantes . Hier werd hij door den
Prefect (D E C E L L E s) minzaam ontvangen, dock weldra,
op order van den Minister van Policie , gevangen gezet .

Zoodra de Hertog V A N A B R A N T E S (die to la Rochelle
geland was) dit vernam , ijlde hij naar ~4ngouleme, waar de
Keizer moest doortrekken, en fprong voor zijn' befchermeling in de bres . 'NAPOLEON flemd -e in de loslating van
DE• B O U R 114 O N T , zoo wel ditmaal als nog eens , omtrent

eene maand later, toen F o uc x A hem weder had laten vatten, - waarom? - de reden is in de duisterheid der flaatkundige knoeijerijen begraven . Zoo veel is zeker, dat DE
B 0 U R M 0 N T nu naar Napels vertrok, dienst nam bij Koning
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10 A C H I M M U R A T, en zich in 1813 door zijnen perfoonirijken heldenmoed onderfcheidde . -- Nadat N A P O L E O N de
kroon nedergelegd had, onderwierp D e B 0 U R M o N T zich aan
den Koning, en kreeg bet bevel over de zesde militaire afdeeling . - Hier zwijgt onze oorkonde, fonder to verha-

len, hoe zich de - Graaf bij N A P 0 L E o N's wederverfchijning,
en vervolgens onder L O D E W IJ K XVIII, heeft gedragen ;
wij zwijgen met haar, onze oiikunde omtrent bet laatst aangeftipte belijdende, en meenende onze taak afgewerkt to
hebben, nu wij hebben doen zien, wie de veroveraar van
Algiers geweest is, van bet begin zijner loopbaan af, tot
genoegzaam op den tijd, dat hij door den Vorst, die hem

in zijne jeugd tot Ridder floeg, in gevorderde jaren met
de moeijelijke taak belast werd , welke hij zoo glorierijk ten
einde bragt .

De Graaf VAN A R T O I S, later honing K A R E L X, lei&
de in zijne jeugd een ongebonden ]even . Onder andere vrou-

wen , die hij , in fpijt der goede zeden , gaarne bezocbt , was
de groote Tooneelfpeleresfe C O N T A T. L o D E w IJ K XVI ,
vernomen hebbende, wie thans in hooge gunst bij zijnen
Broeder fond, wenschte, zoo al niet hem geheel van zijne
verkeerdheden to genezen, ten minfte den Prins eens eene

les to geven, die hem de welvoegelijkheid to binnen brengen
moest . Ziehier wat gebeurde : Op zekeren dag, dat ART o i s bij den Koning ten avondmaaltijd verwacht werd, zond

hij zijne verfchooning in, dewijl (zoo luidde de boodfchap)
eene geweldige hoofdpijn hem belette ten Hove to verfchijnen . L o D E w ij K, vermoedende, dat die kwaal niet meer

dan een bloot voorwendfel was, liet aan den Bevelhebber
van bet Hotel der Invaliden gelasten, om, bijaldien de
Graaf VAN A R T O I S then avond langs dat gefticht mogt komen, bet kanon to losfen . De Prins, na zijne bovengenoemde verontfchuldiging, ftapte in zijn rijtuig, en reed naar Pa .
rys, vol verlangen om de fchoone C o N T A T to zien . Reeds

verheugde hij zich over bet gelukkig flagen van zijn voorgeven , toen , bij bet Hotel der Invaliden gekomen , bet gebalder des gefchnts hem onverwacht in de ooren klonk .
Dan, flechts een oogenblik peinsde hij over de reden van

deze ongewone begroeting, en riep toen ijlings nit, zijn'
kamerdienaar, die alleen hem vergezelde, aanfprekende :

„ Dic is ongetwijfeld eene poets, die mij mijn Broeder
„ fpeelt . Keer om, ren naar Verfailles terug, rijd de paar .
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den dood, ik geef nergens om •, mits ik bij tijds ten Hove

De Hertog kwam bij tijds , en beyond zich
bij 's Konings avondmaaltijd . „ Ha, ha l" fprak de goede
Vorst, zoodra hij hem zag, „ is de hoofdpijn gewekenY
„ Be-ken, dat ik een goed geneesheer ben l" (*)
(*) Na het zetten van dit laatfle itukje, vonden wij toevallig ietsdrg*
,, kome I" -

lijka in ons Tijdfchrifc voor i83o. No. VII, waartoe wij, ter vergelijking,
den desbegeerigen verwijzen . - Redact.

KEN W00RD TEN NOTTE VAN HET ALOEMEEN, MET BETREit-

KING TOT

DE BEGRAFENIS VAN KEN' VERDIENSTELIJKEN
TOONEELSPELER.

Evenzeer als bet betaamt ., met gematigdheid, dan en daar,

waar bet voegt, in bet Wang eener welbegrepene verlicbting op to treden, om de dwalingen to wederleggen van hen,
die, geprikkeld door eenen ijver zonder verffand, de heilige
zaak des Christendoms benadeelen ; evenzeer is bet pligt , niet
to zwijgen, wanneer ligtzinnigheid de vaan des Heidendoms
iloutmoedig voor bet oog der wereld ontrolt .
Reeds dit weinige is genoeg, om velen onzer Landgenooten to doen zien, dat wij hier bet oog hebben op bet ge .
fprokene aan bet graf van een' onlangs geftorven Tooneelfpeler, den Heer M A J 0 F s K I, in hoogst aanflootelijke bewoor.
dingen, welke wij nogtans gaarne gelooven, dat den fpreker
in bet gevoel der bewondering, dat hem vermeesterd had,
zijn ontvallen, en welke hij in bedaardere ftemming waarfchijnlijk zoude wenfcben niet gebezigd to hebben ; gelijk wij
evenmin kunnen denken, dat derzelver opname in een dagblad met antichristeljke bedoelingen hebbe plaats gehad,
noch dat de verdienftelijke Tooneelfpeler zelf, then zij moesten huldigen, die immer zoude hebben willen billijken .
Onze Franschman toch , de Heer V A U T R I N , meende bet
bij zijne exciamatie ongetwijfeld zoo kwaad niet, als bij zijnen ontflapenen Hollandfchen kunstbroeder gelukkig achtte,
dat hij in de uiteefening van zijn beroep , gelijk de krijgsman
op het veld van eer, de eeuwigheid was ingetreden 111 Hg
vergat flechts , dat hij niet op bet kerkhof van PPre Lachaife
to Parsjs, waar in de N . Z . Kapel to Amflerdam bij eerie
lijkbaar ftond I Met andere woorden , hij befefte niet , dat
in Nederland bet zegenrijke licht des Christendoms nog op
den kandelaar ftaat, en dat, vooral in dagen, welke toegewijd ziju aan de bepeinzing van 's Heilands lijden -en fterven,
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bet godsdienftig geveel der Christenen van alle geloofsbelijdenisfen door eene exclamatie als de bier bedoelde dermate
moest worden beleedigd , dat bet niet misfen kon, of de ergernis moest zich in die algemeene afkeuring openbaren,
welke ieder weldenkend lezer, tot welk Christelijk Kerkgenootfchap hij dan ook behoorde, bet dagblad met wedrzin
deed wegwerpen .
Maar, offchoon de Christelijk-godsdienfUge ftemming van
onzen landaard ons waarborg zij , dat die wanklanken, al
werd derzelver geluid ook door de drukpers langs onzen ya
derlandfchen
n bodem voortgeplant, geene zoo fchadellike uitwerking zullen gehad hebben, als men bij den eerlten opflag
wel zoude vreezen, belet dit niet, dat wij ons verontrustan
over de mogelij$heid, dat deze korrel verderfelijk zaad toch
hier en daar in bet hart van den ligtzinnigen als in een' ak .
ker valle, in welken bet enkele nog aanwezige kiempje goad
koren door onkruid kan worden veritikt 1 Bovendien mogen
wij wet niet nit bet oog verliezen, dat tot bet dierbaar erlgoed onzer Vaderen ook behoort de deugd der godsvrucht,
- eene deugd , welke ook wij op onze kinderen wenfchen
over to brengen ; en , zoo iets , dit moet ons hinderen , dg
bet nageflacht ons eenmaal zou kunnen befchouwen als de .
zulken, wie die hoofddeugd der Vaderen niet bad gekenmerkt! Het is er nu wel verre af, dat wij zouden vreezen,
dat de nakomelingfchap, wanneer bet haar kennelijk mogt
worden, dat men in onzen tijd zich openljk, ten aanhoore
eener talr jke fchare, z66 durfde uitlaten en z66 iets drukken, bet geheele tegenwoordige geflacht zal veroordeelen,
daar het toch een Franschman en geen Nederlander was , die
zoo fprak ; mear wij achten bet niettemin in bet belang, ook
van onze natipnale eer, nuttig, dat bet alsdan nit een echt
vaderlandsch geaccrediteerd Tijdfchrift van onze dagen blijke, dat er flechts U ne item bij alle weldenkende Nederlanders to dezen werd gehoord, en wel die van een diep ge .
voeld misnoegen ; en zoo moge die item, eenmaal door de
nakomelingfchap vernomen, bij haar voor een ons regtvaardigend protest gelden tegen de verdenking, alsof wij Nederlanders ., eenmaal door de Frr nfchen van goed en bloed beroofd, ons nu nog bovendien bet dierbaar kleinood der godsvrucht door hen als lieten wegfpotten, den overgang uit den
tijd in de eeuwigheid voor weinig meer dan ijdel fpel hiel .
den, en bet als eene beuzeling aanmerkten, hoe, wanneer en
waar de, altijd ernftige, dood ons kwam verrasfen
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DE MODE .
(Vervolg en hot van bl. 194 .)
Het befpottelijke der Modezucht, gelijk wij in de tweede
plaats zouden vermelden, vloeit nit de opgenoemde daadza .
ken over bet algemeen als van zelf voort . Staan wij nog bij
eenige bijzonderheden flit .
Ziet eens vele jongelieden onzer dagen, (vootal onder de
zoogenaamde fatfoenljken) de kleinkinderen der Batavieren
en Friezen, bij wie de jongelingen roem flelden in ligchaamskracht, gezonde zintuigen, manhaftigheid, en welker dock .
ters trotsch waren op frisfche kleur en flerke gezondheid
zien deze fpruiten van Athletifche origine er niet zoo onfatfoenlijk (ongefatfoeneerd) nit , alsof zij aan bet fchimmenrijk
ontfnapt zijn? Hunne geheele kleeding is ingerigt, of zij
eene Egyptifche mumie tot model genomen hebben ; welke
vooronderflelling nog waarfchijnlijker wordt door den balfamieken dampkring , welken zij met zich voeren, en die
onze jonge Heertjes als muskusdieren, en onze Dametjes its
parfumwinkels doen rieken .
In plaats van een rond en fleirk postuur, zoeken zij hunne
gedaante wespvormig to maken, en zich to verzetten tegen
de ook bij de fehilders aangenomene grondilagen vain bet
welgevormde menfchenbeeld, volgens welke de man breed
en de vrouw final van fcbouders moet zijn . De jongeling
Loch maakt zich door een verwijfd corfet eenen ranken borstbouw, en door ademhaling belemmerende cravattes of firopdasfen eenen zwanehals (*) ; bet meisje vergroot de,onder,
linge middellijn barer armen door blaas- of luchtbolvormige
mouwen tot kapitaalverdubbeling (t) , ja maakt hare leest,
welke bij den mensch , om zijnen opgerigten gang, perpendiculair of loodlijnig moet zijn , hoeksch , door, (ik durf
(*) Gelukkig (men zou zich anders ten aanzien van bet
geflacht ligt vergisfen) komen onf bier de barfche Militair - knevels , elders de ringvormige Sappeurs - baarden to
ilade ! - Redact .
(j•) Het alomvattend Handelsblad heeft eindelijk , nit Parijs, bet naderend einde dier gedrogtelijke Mode verkondigd ! - Redact .
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bet in.. onze teal waarlijk niet 2eggen) een kusfentje in de
lenden plaatfende, de cut de Paris daar to ftellenl
Gezonde zintuigen (b . v . een goed gezigt) zijn geen Ton :
men moet vooral bijziende fchijnen ; en daarom ziet men zoo
veel neuzen met brillen, zoo veel halzen met lorgnecten voorzien . Deze Mode-myopie (bijziendheid) zou zeker een diep
medelijden bij de Oogarcfen verwekken, en gewigtige ilof tot
prijsvragen voor geleerde Maacfchappijen opleveren 0 indien
niet flechts de meerdere of mindere bolronde gedaante der
oogbollen deskundigen overtuigde, dat de meeste dezer brit .
lenglazen optisch neutraal, en dus maar modefatterijen zijn .
Vele jongelieden gelijken , om hunne gedurige kleeder.
verwisfeling en volmaakte navolging der model-wasbeelden,
in de winkels der Modisten to pronk flaande, op bet beeld
van P Y G M A L I o rq, en fchijnen, even als dit door de Godin
der Liefde, door bet Mode-Genie bezield to zijn .
Dezer kleeding der jongelieden is echter, om bet fpreekwoord : bet verJland komt Wet v66r de jaren , veel to vergeven ; dan , zoo als meermalen , zien wij ook to dezen de
jaren wel eens komen v66r bet verfland . Omdat men eertijds ,
zelfs bij de onbefchaafdlte volken, eene bijzondere achting
bewees aan den ouderdom , zochten de mannen van meergevorderden leefcijd de eerbiedwekkende grijsbeid door gepoederd hear to naderen, en verborgen de vrouwen door een
hoog rijglijf den to jeugdig fchijnenden boezem . Nu, integendeel, zoeken de grijsaards de fierlijke kroon des ouderdoms door giczwarte of kastanjebruine, poedelhondaardig .
gekrulde naturelletjes, welke, als in kleurcontrast met beard,
wenkbraauwen en oogharen, al vrij innaturel zijjn, to vermommen , en ziet men reeds bejaarde vrouwen kunstmaagdelijke boezems nabootfen , welke dan juist niet fymmetrisch
harmoni8ren met de ingevallene wangen , vermagerden hats
en regtlijnigee vorm der armen .
Ook de huisgezinnen geven ons vaak ruime flof, om ons
met de modedwaasheid to vermaken . De maaltijden, b . v .,
verfchillen, zoo als wij reeds boven aanmerkten, over bet
algenicen quantitatief van die onzer Voorouders ; doch en
,famille is dit niet altijd qualitatief : immers, door de vorderingen in de edele keukengeleerdheid worden dikwijls van
heczelfde vleesch twee geregten gemaakt, b . v . op den eenen
fchotel blijft bet de origifiele gedaante behouden, en wordt
dan piece de refistance (ftuk , dat voor bet mes ftaat) of plat
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d'dpwrgne (xuibigheidsfchotol) genaamd ; terwijl er dagelijkb
fukken wardsh afgefneden, oth, con variati,ne, als hat;hd,
ragout enz ., de flan to waken. Eveneens gnat bet met de
vier asfietten voor bijfpijzen : van daze tvorden er dikwijls
twee gelijkfoortig gevuld, b . v. twee met kool en twee met
aardappelen, of ,zijn eenige wet eeps bloot figuranten ; tot
welke fatfOenlijke dinervermomming de met dekfels voorziene
asfretten van latere uitvinding uitnemend dienfig zijn . Is
bet verfchil echter oak qualltatlif, dan herinnerde lit ihij big
zulke geiegenheden meer dan eens bet oud-Hollandfche f~reekwoord_ : twaalf ambachten dertien ongelukken, daar bet fineer
(zoo als men dk in onze barbaarfthe tijden uitdrukte) van
alle deze verfehillende potten vrOeger naauwelijks voor d6nen
toereikend zou geweest zijn ; waaidoor men in de groote
wereld niet alleeu loupes maigres, maar ook doodmagere
vleefchen en brandfchrale groenten nantreft . Ook heb ik mij
dlkwijls verwonderd over de hoogte, waarop men tegenwoordig de wellevendheid der kinderen kan brengen ; daar aan alle
deze wljnglasbezittende tafelgastjes wet wijn geprefenteerd,
dech voor- weaken door vale zoo regt hartelijk bedankt
wordt, dat men waatlijk zou gelooven, dar dit bedanken
ernst ware ; niettegenfeande mij techh wet eens zulk een
kleitte gust, zijne ouders verradende, verteld heeft, dat dic
op Papa's uitdrukkelijk bevel gefchiedde, en dus deze ge .
hede tafelmanoeuvre moet befchouWd worden als een voorbeifeidend dresferen voor hun aanftaand verfchijnen in de groote wereld, even als de militairen de recruten met looden
foldaatjes voor de martiale evoludin exerceren .
in B8n woord, bet opvolgen der Mode is bij fommigen
zoo befpottetijk, dat bun leven een komediefpelen fchijnt,
waarbij de decoration allerfraaist zijn, doch flechts dienen
em her -oog to misleiden : want, even als deze bet ruwe
fchot verbergen, bedekken de fchitterendite robes wel eens
de groffle en haveloosfte onderkleeren ; en, even als de
goudbeurzen der tooneelfpelers met pachtfpelpenningen gevuld zijn, fehijnen hunne geldzakken wet Torricellifche buizen, en, als deze, aan een luchLledig, aan een geldijdel re
laboreren ; tetwijl ons bij de liverei-manie vaak unwitlekeurig
de Yrek voor den geest komt, wanneer wij, namelijk, denzetfden bediende heden als koetfier op den bok, morgen als
lakkei achter de tafel, en overmorgen als tuinman in den
kruiwagen aantreffen .
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Het nad&elige der Modezucht zal ik wel niet nlrvoerig behoeven aan to wijzen, maar meen to dezen to kunnen volflaan met haar de dochter der weelde to noemen.
De weelde wordt to regt de geefel der Maatfchappij, de
pest der Volken genoemd . Door haar,, immers, zagen wij
bet uitmuntende Criekenland van de Regering van PERIK L E s of aan , en bet magtige Rome met her einde van den
tweeden Punifchen oorlog allengskens in luiscer tanen, en
eindelijk geheel nit de rij der Volken verdwijnen . Zij is ook
tie zinkput van de welvaart van zoo vele huisgezinnen,
waarvan men de fchuld zelden in bedorvenheid des harten,
maar meesttijds in eenen rampzaligen hoogmoed, om met de
wereld mede to doen , of, zoo als men bet nuemt, ottl z yn
fatfoen to houden , en dus in eene I C A R U s-vlugt, moet zoeken .
Ook in bet voor den inensch onteerende to dezen kunnen
wij kort zijn .
Zien wij flechts op bet doel onzes levens, en vragen
wij onszelven met alien ernst af : Is de boven vermelde
wijze van zijn gezin voor to gaan de vervulling van
den edelen pligt eens Huisvaders ? Bepaalt eene eliendige
modepraal de heilige betrekking van Moeder - den belang_
rijken werkkring van Huishoudller ? Zal de Jongeling den
kostelijken tijd zijner jongelingfchap, welke hem als voorbereiding voor zijn voigend leven gegeven Is, alleen door
bet bijwonen van vermakelijkheden kunnen verantwoorden?
Zal de Jongedochter tot hare allergewigtigfe maatfchappe .
lijke beflemming door modeplaatjes gevormd worden i' Mensch! wie gij ook zijt, bedenk met mij, dat onze voortreffelijke, onze redelijke ziel ons als een to flijpen diamant
gegeven is ; dat men eenen diamant niet anders kan flijpen ,
dan met diamantftof, , en gebruiken wij daarom zelfs de onfchuldige zinnelijke uitfpanningen niet anders, dan om aan onze broze ligchamen, ais werktuigen onzer voor eene Eeuwigheid beftemde ziel, nieuwe kracht to geven ; leven wij
toch nimmer voor de ijdelheden der wereld, die wij toch met
de wereld zelve moeten verlaten, en wier genot, daar zij de
behoeften van onzen verhevenen aanleg niet bevredigen, weldra ophoudt genot to zijn , ja eerlang walgt.
Eindelijk noemde ik deze Modezucht, vooral voor den

Nederlander,, fchandeli k .

Onze wetgevers of voorgangers to dezen toch zijn de Fran-
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fchen , zoo als zelfs uit de modetaal blijkt , van welke reeds
bet Abd ons meer dan honderd millioen Nederlandfche gul-

dens aan leergeld gekostheeft, - die, om er alleen dit, doch
zelfs voor de nakomelingfchap genoeg , van to zeggen , onze

mannen, zonen en broeders, tegen alle regt van vrede en
oorlog, in bet dwangkasteel van den gruwelijken V A N A LvA, op eene nimmer gehoorde wijze belegerd, verminkt en
vermoord, en, na eene, nergens elders in de gefchiedenis
voorkomende, allerroemrijkfte verdediging, gevankelijk weggevoerd hebben .

Wisten, of bedachten, Neerlands eerbare Vrouwen en kuifche Dochters ook, Oat de voornaamfte gebiediters van haar
tegenwoordig toilet de wellustige priesteresfen van v E N u s
in bet Palais Royal to Parijs zijn , zij zouden zich zeker niec
verlagen ; om dezen tot model to nemen 1

Ziedaar, geachte Lezer 1 eenige fchetfen, welke in de on .
opgefmukte ervaring des d'agelijkfchen levens bewaarheid
worden .
De eenvoudige, de algemeene waarheid gefchreven hebbeude, kan ik niemand beleedigd of perfoonlijk (*) bedoeld

hebben . Niec , als een andere Atheenfche T I M o N , uft
wrevel tegen mijne tijdgenooten, of omdat ik alle Nederlanders, die onder de grootfle volken bet hoofd nog met edelen, met nationalen trots kunnen opiteken, voor Modepoppen aanzie ; veel minder uit blinden ijver voor den goeden

(*) Ik voeg er dit bij , omdat de Satire (bet fchertfend
de algemeene waarheid zeggen, bet ridendo dicere verum) tot
de moeijelijkfte ftijlen behoort, zoo ligt perfonaliteiten fchent
to bevatten, en dikwijls ook wezenlijk bevat ; wanneer zij op
zijn minst in een focus lafus, (fludentenbenaming voor zoutelooze geestigheid) zoo niec in een fchandelijk pamflet, of
boosaardig libel, ontaardt ; hetwelk ten hoogfte verfoeijelijk
is, en waarbij men bet best doet , zich deze les van den wijzen S o C R ATE S : „ Indien een ezel mij fchopte , zou ik

„ hem dan• wel weder fchoppen, of daarom cegen hem plea„ ten 2" herinnerende, den fchimper , door een waarlijk groot
ftilzwijgen, aan de verachting van bet befchaafde Pulfiiek,
zoo als ook in bet geval van s o
ftraffe over to laten . -

C R ATE 8

De Schrijver.

gebeurd is , ter
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ouden tijd, welke, even als al bet menfchelijke onvolmaakt

zijnde, ook zijne zotte modes had, b. v. alsof de grootte

der allongepruik de waarde van Staatsman of Geleerde bepaalde, de lengte van den buiksdiameter de gefchiktheid tot
Burgervader aanbragt ; maar om ons elk in bet bijzonder,
en vooral ons dierbaar Vaderland, nuttig to zijn, befloot ik,

dit fluk ook door den druk bekend to maken . Ontveinzen
wij niet, waarde Landgenootenl dat de weelde en hare dochter de Mode, de pest der volken, ook op onzen geboortegrond, in bet om deszelfs eenvoudige bi'aafheid en ware
vroomheid altijd en alom geprezen Nederland, meet en meet

begirt to woeden . Houden wij fleeds voor oogen , dat deze
verfchrikkelijke Volksziekte beter of to weren, dan to genezen is . Doen wij ons voordeel met de gefchiedenis van
Griekenland en Rome ; en behartigen wij vooral de, ook nu
nog zoo geheel toepasfelijke, waarfchuwing van den vader-

landlievenden en to weinig gelezen' L E F R A N C Q V A N B E R KB E Y (t. a . p. D . IV, bi . 628) : „ De raad, welken Ma„ dame D E M A I N T E N O cr, zoo men zegc, aan lien gevreesden Koning (L 0 D E W IJ K XIV) , ten aanzien van Holvreesden

land, land, gaf, viel overeenkomilig met hare bedoeling ult .
„ Zij had namelijk, gelijk men wil, den Koning ingeboe .
„ zemd , dat er geen beter middel was , om de Hollanders
„ van hunne geflrenge zeden en deftigheid of to trekken , dan
„ bet er op toe- to leggen, om de Franfche Modes hier to
„ lande in to voeren . En waarlijk dat fl .imme en doortrapte

„ wijf, indien men 't gerucht gelooven mag, had bet wet
„ begrepen ; de uitkomst beantwoordde al vrij flerk aan hare
„ verwachting ; en vele Hollanders lieten zich overhalen,
„ om de, door hunne Voorvaders verzamelde, fcbatten to
„ verruilen voor allerlei Modes, voor bergen van galonnen,
„ linten , flrikken, enz ." !

AVONTUURLIJKE ONTMOETING IN DE GEBERGTEN VAN
VERMONT .

(Vervolg en got van bl. 186 .)
In weerwil der vermoeijenisfen van den dag, duurde bet
Lang, eer ik behoefte tot flapen gevoelde . Het knappend
vuur en mijn geweer beveiligden mV tegen den invloed der
MEPIG&LW . 1836 . WO . 5.
R
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vrees , en onwillekeurig gaf zich mijn geest an de indrukken
over, welke de nacht, de eenzaamheid en de woeste fchoon.,
heden van bet oord op mij maakten . Somtijds meende ik bet
gehuil der woiven tusfchen dat der winden to onderfcheiden ;
mast tot hiertoe had geen woudbewoner mijn eenzaamheid
durven ftoren . Eindelijk befloot ik, mij aan den flaap over
to geven , legde mij , na mijnen heard van brandflof voor
eenige uren voorzien to hebben, in bet diepst van bet hot,
met bet hoofd tegen den mosfigen wand en m et. d e voeten
naar bet vuur gekeerd, neder, en viel weidra in een' diepen
flaap, die echter door allerlei vreefelijke en wonderbare droo .
men werd afgewisfeld .
Joist toen ik droomde, dat ik door eene wolk hoog in de
lueht was opgenomen, en bij bet fcheuren diet wolk in hot
meet Champlain nederftortte ., ontwaakte 1k . Mijne eerfte
gewaarwording was, dat fk tegen iets aanviel, dat mij werkelijk als vastgeklemd hield . In een o-ndeelbaar oogenblik
werd ik its weggerukt, en terfiond daarop voelde ik een'
fchok, die mij bijoa bedwelmde ; lit meende nog to droomen, en zag rondom mij : overat dikke duisternis! Alleen
ontwaarde it boven Win hoofd een' zonderlingen kring van
licht, als ware er eene opening in de lucht, door weike
een zachtroode gloed bij tusfchenpoozen flikkerde . Ik fond
op , en trachtte voorwearts to tredeal ; helaas t een regtflandige rotsmuur wederhield mij ; nogmaals ftaarde en tastte ik
in bet rond, en eindelijk bemerkta ik, dat ik under in een
diep hol lag, en dat bet invallend licht nit eene opening
boven in hetzelve kwam, waardoor ik zoo onzacht was near
beneden getuitneld . Derhalve kon de gloed niets anders zijn
den die van bet vuur mijner bivouac . Ennige kneuzingen, en
de naauwe omttek, binnen welken ik was imgefloten, over .
tuigden mij , dat mijn tegenwoordige toefand gees droom was .
Men vindt in het groene Gebergte vele dergelijke fpelon .
ken ; de reiziger treedt over een mosfig tapijt, dat zich van
de eene rots tot de andere uitfrekt, en hem tot ddnig tteun .
fel frekt boven de diepten der afgronden . Het was boven
eene dergelijke plaats , dat ik mijn vuur ontfoken en mij to
flapen gelegd bad, zonder to kunnen vermoeden, dat mijn
legerfede zelve een gevaarlijke vaifrik was . Of bet vuur
tot order bet mos was doorgedrongen en do drooge takken
had aangetust, die dit dak fchiaagden, dat tot bet plantenrljk bohaorde, of dat bet mot van lievertede odder mijue
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eigene zwaarte bezweken is, zal ik weI nimmer kunnen te
weten komen.
lk wreef op nieuw mijne oogen uit. en overtuigde mij,
dat ik geene eigenlijke wonden bekomen had, De grond der
fpelonk was met dorre bladereo, kluiten aarde en boomtakken bedekt, die mijnen val gebroken en mijn hoofd tegen de
fcherpte der rotfen beveiIigd hadden; want ik was ten minfie tusfchen vijftien en twintig voeten diep gevaUen. lk
tasue links en regts, en bemerkte. dat ik, de armen uitfirekkende. de beide wanden der fpelonk gelijktijdig kon aan.
raken, Te midden eener volkomene duisternis. onderzocht
ik deze beperkte ruimte; maar de wanden waren fieil, en
mijne hand kon niets grijpen, wat mij behulpzaam kon wezen om mij boven den grond te verbeffen. Ik wendde mij
om, ten einde het andere uiteinde der fpelonk te onderzoeken; maar ook hier waren de wanden te fieil en te glad,
dan dat zij mij de minfl:e hoop zouden gelaten hebben om er
tegen op te klauteren. Was ik dan veroordeeld om hier voor
altijd gevangen 'te blijven? " Laat mij tot den morgenfl:ond
wachten ," dacbt ik. "alv9rens ik mij aan de wanboop overgeve. Mogelijk bedekt de duisternis eenigen gewenscbten
uitgang voor mijn oog," Eeosflags word ik ontfl:eld door
het gedruisch van iets, dat :tich achter in de fpelonk bewcegt, - eeo oogeoblik daarna vestigen zich twee vonkelende oogen op mij, Nu bevangt eene huivering al mijne
leden, mijoe baren rijzen te berge, een ijzig zweet droppelt
mij van bet voorhoofd, en ik fia als verfl:eend van fchrik.
Een Koningrijk zon' ik in dit oogenblik voor het geringf1:e
uitzigt op redding gegeven hebben! lk was in het verblijf
van eenen wolf, geheel aIleen met den verfchrikkelijken be.
woner dezer fpelonk, zonder de geringfl:e kans om te ontvlugten!
Wij - de wolf en ik - gingen voort elkander gade te
flaan; maar gelukkig verroerde hij zich niet. Weldra berkreeg ik weder eenigetegenwoordigheid van geest, en gevoelde de noodzakelijkheid van 6f eell vast belluit te nemen,
6f mij voor te bereiden om levend verflonden te worden.
Ik had nog een breed mes bij mij , waarvan ik mij voorzien
had, om takken en firuiken af te filijden; dit haalde ik te
voorfchijn, klemde bet in mijne regtcrhand, en maakte mij
gereed om op het dier aan te vaIlen. Het was een wanho.
pig befluit, en eene nadere overweging wederhield mij van
R2
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de uitvoering . Mijn wreede vijand bleef itil aan het einde
der fpelonk liggen ; reeds was 1k federt eenige minuten in
zijne magt, en hij had nog niets auders gedaan , dan zijne
vreefelijke blikken op mij to vestigen . Ik herinnerde mjj ,
dat de wolf, hoe woest en wreed hij fomtijds wezen moge,
nogtans tevens als een groote bloodaard to boek ftaat . , Daar
hij zoo lang gewacht heeft met mij aan to vallen," zeide ik
tot mijzelven, „ is hij misfchien bevreesd ;" en ik floeg
hem gade, met het vertrouwen van den herlevenden moed .
Zijne oogen vonkelden nog wel in het duister, maar in bet
pinken hunner leden meende ik de teekenen van aarzeling to
herkennen . Nogtans bleef ik op mijne hoede , vast befloten.,
zoodra hij eenige viiandige gezibdheid asn den dag legde,
hem de helft van den weg nit to halen .
Mijne gisGng bedroog mij niet . Waarfchijnlijk had de
wolf geflapen, toen ik in zijne fpelonk viel, en was gewel.
dig verfchrikt geworden door dit onverwacht bezoek ; want
denkelijk lag hij juist onder de opening en was ik op hem
gevallen, gelijk ik mij ook verward herinnerde, dht ik tegen
jets , dat zich bewoog, aanftootte en door hetzelve omvat
werd, toen mijn val mij deed ontwaken . Ongetwijfeld had
de ontftelde wolf zich dadelijk naar den digtften hoek der
fpelonk begeven , en zich daar, door vrees overmeenterd ,
zoo onbewegelljk mogelijk gehouden .
Het eene uur verliep na het andere, terwiji ik altijd mijn
gastheer gadefloeg, Reeds duchtende, dat hij de vinnige wolf
zou worden, then ik eerst gevreesd had in hem to zullen
ontmoeten . Dan, zijne flemming bleef vreedzaam, en toen
de eerfte ftralen der morgenzon in ons verblijf doordrongen,
zag ik hem nog altijd in zijnen fchuilhoek liggen en meer
bevende dan 1k . Helaas ! de terugkeering des lichts verboogde Gechts mijnen angst . Overal zag ik ondoordringbare
rotfen ; to ontvlugten, was onmogelijk . Aan een der uiteiuden van de fpelonk was een enkele naauwe uitgang, of liever fpleet , voorzeker die , waarvan zich de wolf dagelijks
al kruipend bediende, en waardoor hij ook nu gemakkelijk
had kunnen ontkomen, indien hij niet, door vrees gedron.
gen, eerder bedacht ware geweest om zich to verfchuilen,
dan am to vlugten. Ik moest dan nu een middel uitdenken
om mijzelven to redden ; want ik mogt niet hopen , dat eenig
menfchelijk wezen mij in deze onbekende wildernis to hulp
zou komen ; maar, kon ik de wanden mijus kerkers door-
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boren, of deszelfs bodem doorgraven, van alle kanten door
rots ingefloten? Eene kleine blaauwe luchtftreep vertoonde
zich op ongeveer twintig voeten boven mijn hoofd . Hoe
dikwijls hief ik mijne blikken derwaarts, air wilde ik een'
reddenden Engel tot mij roepen i Met welk een' diepen oot .
moed herinnerde ik mij D A N I E L , die wonderdadig uic den
kuil der leeuwen gered werd! Vruchtelooze beden , naar bet
mij toefcheen !
De wolf fcheen even zoo verlegen als 1k . In dezen zonderlingen toeftand fcheen mij niets anders over to blijven dan
van honger to fterven, ten zij bet dier beter achtte den z1jnen aan mij to ftillen, zoodra de honger zijne vrees overwon . Inmiddels verliepen nieuwe uren . Naar de invallende
zonneftralen to oordeelen, vermoedde !it, dat bet middag
moest zijn . Angst en honger maakten mij ongefteld ; ik zette
,mij neder, bijna in mijn lot getroost, en nadenjtende over
de vreemde gisfingen, die men na verloop van jaren maken
ion, wanneer men mijne beenderen to midden dezer rotfen vond .
Eensflags brak een dof geluid mijne ovefpeinzing af . Eerst
dacht ik, dac bet inftinct van den hongerigen wolf eindelijk
zijnen moed had opgewekt, en dat hij zich tot den aanval
gereed maakte. Ik beval mij aan God , want ik was to zeer
afgemat om de minfle tegenweer to bieden ; maar weldra
trof bet geblaf van eenen bond mljne ooren . Hoe zou lit de
heerlijke gewaarwordingen , den vurigen dank aan God be.
fchrijven , door deze item in mijne ziel opgewekc , daar zij
mij aankondigde, dat men mij to hulp kwam, en dat ik aan
bet verfchrikkelijk lot ontrukt zou worden , van door een
wild dier verfcheurd, of levend begraven to worden? - Het
geblaf naderde, en ik mogt er niet meet aan twijfelen, of
mijne vrienden zochten mij en hadden mijn fpoor gevonden .
Dat, wat mij eindelijk hoop en krachten wedergaf, fcheen
den angst van den wolf ce vergrooten . Hij floor zich , meet
en meer bevdnde, tegen den rotswand aan, en beantwoordde
elk geblaf van den bond door een klagend ftenen . Zijn meer
geoefend oor had die toonen vroeger onderfcheiden dan bet
mijne . Na verloop van eenige tltinuten lieten zich menfchenftemmen boven mijn hoofd hooren, en de harde fchreeuw,
then ik gaf, bragt hen dadelijk aan den rand der fpelonk .
Men kan zich hunne verbazing voorftellen, toen zij mij op
den bodem van dezen zwarten afgrond vonden ! Zij vloch,
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ten teritond bOomtakken ineen, en maakten op deze wigze
eene ladder, Tangs welke ik mij weder in de vrije lucht
ophief.
Nu verhaalden zij mij , dat tk mijne wonderbare redding
middellijk aan mijnen gecrouwen bond to danken had, die,
in weerwil van at de kronkelingen des bergs , mijn fpoor had
weten to volgen . Wat den vreemden gastheer betreft, over
wiens onthaal ik mij betrekkelijk niet had to beklagen ; hij
ontfnapte door de opening van zijn hot , zoodra hij zich van
mijne tegenwoordigheid ontflagen zag, maar werd door de
zonen van den pachter gedood, v66r dat hij tweehonderd
fchreden bad afgelegd .
Mijne haren zijn niet vergrijsd gedurende deze fchrikbarende ontmoeting ; maar de herinnering er aan zal mij nimmer verlaten. Hoe menigmalen heb lit federt dien tijd, in
akelige droomen, twee vlammende oogen to midden der duisternis op mij gerigt gezien l Hoe menigmalen hebben zkh
at de angilen in mij vernieuwd van eenen nacht, dien ik al .
Teen met eenen wolf in zijn eigen hot heb doorgebragt!

EtNIGE SCHOONE PLAATSE'N InT'EIIKT$TUS .

under de voortre'lfelijkfe Wijsgeeren der Oudheld verdient
eene der eerfte plaatfen , wanneer men ten
minfte de Wijsbegeerte in kundigheden doer beftaan , die nuttig zijn voor de menfchelijke Maatfchappij , en niet in ijdele
en holle befpiegelingen en droomerijen , zoo ale federt vijftig jaren in Duitschland. E P I a T z T U s, die in her tweede
gedeelte der eerfte en bet begin der tweede Eeuw onzer tijdrekening leefde, was een Jlaaf, maar met eene ziel zoo vrij,
s1s zeiden een Hoveling of Minister eene omdraagt . Hij
diende zekeren E T A P H ROD I T U 8, een' vrijgelatenen van
N $'R o , doch fchijnt naderhand in vrijheid gefteld to zijn ,
dear hij met de Wijsgeeren , die Keizer 'D O M I T I-A N V 8 Ult
!Rome en Italic bande, bet land moest verlaten, en zich daarop to Nikopolis in Epirus met der woon nederzette . De t1sl
van zijn overlijden is niet bekend ; maar hij fchijnt eenenboogen ouderdom to hebben bereikt , daar hij niet flechts ten
tijde van K'eizer H A D R I A N U s . die van 117 tot 138 regeerdt en veer werks van hem maakte, maar, volgens fommigen , nag onder deszelfs opvolger A N T 0 N I Ia v a den 7rcmen
E P I K T E TU S
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geleefd heeft . Ook andere Wijsgeeren van zijnen tiad achiten
hem hoog, en zijue ftndeerlamp werd na zijnen dood voor
drieduizend drachmen, (duizend guldens) ats een eerwaar .
dig overblijffel , verkocht . De Kerkvader A U G U S T I N U S,
die gansch niet zacht over de Heidenfche Wijsgeeren oqr .
deelde, vereerde dezen nogtans met den titet vow den zeer
wijzen man. Doch bij zijn leven fchijnt hij de goederen der
fortuin, waarin hij zoo weinig waarde ftelde, in geene TKtime
mate genoten to hebben . Dearenboven was ziyn voorltomen
min gunftig, en hij was zwak van geftel . Ook zoeht hij
geen' roem to bejagen : hij fchreef zeif tfiets , even als s o.
K R A T E S , met wien hij zeer groote overeenrkomst had , en
alles, war wij van hem bezitten, is nit zijnao mom! door zijnen getrouwen leerling A R R I APT U S '(een Wijsgeer, Gefchiedfchrijver en Krijgsheld, gelijk x E N o P a o 1v) opgeteelcend. Her beftaat in een handboekje tot dagelijksch gebruik
in bet leven, en vier boeken van Gedenkfchrtf'en, waarin de
Zedeleer der StoTcijnen (welke gezindte E P I R T F T U S omd
helsd bad) op de verhevenfte en zieltreffendte wijze wordt
voorgedragen, -- op eene wijze, die veel meer van bet
Christendom heeft, dan de vroegere gefchriften tier Stoi'cijnen , zoodat men bijna zou denken, dat E P i a T E T U s aan
her toen msgtig opkomende Christendom eenige kennis ge.
had had .
De Zedeleer is ongemeen zuiver . Kennen zonder doen beeft
bij hem geene de minfle waarde ; en hij wil volftrekt niet, dat
men zich op zijne deugd verheffe, of iets doe, om van de
menfchen gezien to warden . Hoezeer door een' Keizer ge.
vierd, predikte en beoefende hij Reeds de hoogfte matigheid,
ingetogenheid en nederigheid ; en volgens hem beftond de .ge.
heele Wijsbegeerte in twee woorden, onthouding en lijdxaam .
held, waarbij echter ook werkdadige mevfchenliefde geens .
zins vergeten werd . Men moest, zeide hij, zqn huis niet
met tapi/ten en fchilderijen verfteren , maar met zedigheid
en matigheid, als zoo vele onvergankei ke fisraden .
Wij willen onzen Lezeren uit de rijke fchatten der wijs.
heid van dezen edelen man, die onzes inziens veel to weinig
bekend zijn en zelfs door de kermers der Griekfche taal to
weinig beoefend worden, een en ander mededeelen . Wij be.
ginnen met een vertoog : Hoe men zijn verbeelding meet be..
,/1rijden . (*)
(*) A R R I A N . Comment de E P I C T . L . ii . C . 18 .
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Alle gewoonce en ieder vermogen words door de opeett,
volging van gelijkfoortige verrigtingen vastgehouden en verfterkt, zoo als de kracht van to wandelen door bet wandelen ,
van to loopen door bet loopen zelve . Wilt gij een goed
lezer zijn ? lees veel ; een fchrijver ? .fchrij£ dikwijls . Wan-

neer gij in dertig dagen niets gelezen, maar andere dingen
gedaan hebt, zult gij de gevolgen befpeuren . Wanneer gij

na tier; dagen ftilzittens opllaat en een' grooten weg wilt afleggen , zult gij eens zien , hoe vermoeid gij zult worden .
In d8n woord : wilt gij lets doen ? maak bet u tot eene ge-

woonte ; zoo niet? gewen u aan bet tegendeel . Dus is bet
ook met den geest . Wanneer gij u driftig maakt, moer gij
wel befeffen, dat dit u niet als een enkel kwaad overkomt,

maar dat bet ook uwe gewoonte vermeerdert om boos to
worden en daartoe bout op bet vuur werpt . Eene enkele

nederlaag door zinnelijken wellust is meer, dan dat gij flechts
eens zoudt bezweken zijn : gjj hebt tevens uwe zucht daartoe

gevoed en vermeerderd . Want bet is onmogelijk, dat door
eene herhaling van gelijkfoortige bedrijven de gewoonten en
vermogens , indien zij er to voren niet waren , niet zouden

ontilaan ; indien zij reeds beftonden, niet zouden aangezet en
verflerkt worden . Dus zeggen de Wijsgeeren ook, dat de
ziekten der ziel ontflaan . Wanneer gij eens de geldzucht bb
u ontwaart , en gij dan terflond de rede gebruikt om bet
kwaad daarvan in to zien , zal die drift bekoeler. en bet
hoofdbeftuur'der ziel zijn gezag hernemen . Maar wanneergij

daattegen geen geneesmiddel bezigt, zal bet kwaad niet op
dezelfde hoogte blijven, maar, door eene gelijkfoortige verbee-lding op nieuw ontvlamd , fpoediger dan to voren weder
tot begeerte overflaan . Gebeurt dit dikwerf, zoo is bet met

u gedaan, en de ziekte der gierigheid is u tot hebbelijkheid
geworden . Indien iemand de koorts beeft , is bij na den afloop daarvan niet meer dezelfde als v66r de koorts, wanneer hij niet volkomen genezen ie . Zoo is bet ook met de
gefleldheden der ziel . Er blijven (in de hartstogten) lid-

teekenen en ftriemen over ; en wanneer iemand die door geenen
verzachtenden balfem geneest, maakt hij, nog eenmaal door
die zelfde driften gegeefeld, die flriemen tot wonden . Wilt
gij dus niet driftig (opfluivend) van aard zijn ? voed uwe
gewoonte niet, en breng niets toe, wat haar vermeerderen

kan . Wees vooreerst bedaard, en tel de dagen, waarin gij
Met boos zijt geworden . Eerst waart gij gewoon, dagelljks
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op to ftuiven ; nu om den anderen, dan om den derden, ver-

volgens om den vierden dag. Hebt gij bet zoo ver gebragt
van maar d8ns om de maand driftig to worden, breng dan
Gode een dankoffer toe . De gewoonte ontbindt eerst bet
kwaad, en neemt bet daarna geheel weg. ,, Heden-ben ik
,, niet treurig geweest ; morgen ben ik bet ook niet ." Allengs zult gij bet eerst om de twee, om de drie maanden
zijn . Let wel op , zoo u iets tot bekommering of drift aanzet, en bet zal u gelukken . Wanneer ik heden eene fchoone
vrouw zie , moet ik niet tot miizelven zeggen : „ Hoe ge .
„ lukkig zou mij haar bezit maken I hoe gelukkig is haar
» echtgenoot I" want , dit zeggende, denkt men er tevens
bij : ,, Hoe gelukkig zou de overfpeler zijn 1" (*) Schil_
der in eene welluscige verbeelding hare bekoorlijkheden niet
af, en ftel u haar in geene houding voor, die uwe zinnelijkheid prikkelt . ,, Maar, E P I R T E T v s, wanneer de vrouw
„ u genegen is, u toewenkt, u ontbiedt, zacht uwe hand
„ drukt ?" Zoo ik mij dan weet to onthouden en de over .
winning wegdraag, heb ik zekerlijk oneindig meer gedaan,
dan door de oplosfing der moeijelijkfte vraagftukken nit de
befpiegelende Wijsbegeerte . Gij moec verlangen Uzelven to
voldoen en in Gods oog behagelijk to zijn ; gij moet begeeren
zuiver to zijn bij uzelven en bij God . Wanneer u zulk eene
begeerte overvalt , wil P L A T o , flat gij de tempels der Go .
den zult bezoeken , om gezuiverd to worden . Doch bet zal
genoeg zijn , in her gezelfchap van edele en brave mannen
toevlugt to zoeken, en u met hen to vergelijken, zoo gij
iemand derzelven in leven hebt, of anders een' der doorluch .
tige overledenen . Ga naar s o If R ATE s,, en befchouw zijnen omgang met A L C I B I A D E s ; zie, welk eene overwinning
hij op zichzelven behaald heeft,, grooter dan in de Olyjnpi(che fpelen , zoodat men hem , bij God 1 to regt mag bewon .
deren, en zeggen ; „ Wees gegroet, voortreffelijkeI" Wat
zijn daarbij die armharcige cvorftelaars en vuistvechters en
fchermers ! Wanneer gij u zulk een beeld voor oogen ftelt,
zult gij uwe verbeelding bedwingen en door haar niet weg .
gefleept worden . Vooreersc echter moet gij' zorgen, door
haren fpoedigen aanval niet to worden verrast, maar zeggen :
„ Wacht een weinig, Verbeelding 1 opdat ik zie, wie gij
„ zijt , en wat uw doel is . Vergun mij u to onderzoeken ."
(*)

Verg . M A T T S . V: 28.
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Vervolgens moet gij hear niet laten begaan, Both hare fchil .
deting voortzetten ; anders zal zij u medeflepen waarheen gij
Diet wilt. Maar itel liever eenig ander edel en voortreffelijk
voorwerp uwer verbeeldingskracht dear tegenover, en werp
bet fnoode en verachcelijke nit . Indien gij u gewend hebt
z66 to ftrijden, dan zult gij eons zien, hoe veal kracht uwe
fchouders, uwe zenuwen en uwe fpieren zal bezielen! Tot
hiertoe beffaat sues bij u flechts in woorden, meer niet .
Hij is de waarachtige kampvechter, die zich in den ftrijd
tegen zulke verbeeldingen oefent. Blijf, ongelukkige! tat
u niet wegflepen l bet is een edele fttijd, een goddelij,k
werk ; bet geldt eeh Koningrijk , bet geldt de vrijheld , 11 et
geldt ewe levensrust, bet gelds een leven zonder beroering .
Denk sate God I roep Hem tot hulp en bijf#and san , gelijk de
zeevaarders in den ftorm s A S T o R en P O L L U X doen.
Want welk een form ken grooter zijn, dan die door fterke verbeelding de rode ovei'fuur werpt? En de :form zelf,
wit is hij, dan verbeelding? Neem de vreeze des floods
daaruit weg, dan ken geen onwedr u meer benadeelen ; dan
zult gij ondervinden, welk Gene zalige zielerust in uw harte
kan woven . Maar zoo gij, eenmaal overwonnen, zegt : Ik
zal ook verder bezwijken , en dan andermaal en weder op
siieuw ; weet dan, flat gij eindelijk z66 zwak en ellendig
zult worden, dat gij naderhand vies eens meer zult merken,
wanneer gij zondigt, maar voorwendfels voor uw kwaad
zult zoeken ., en door uw voorbeeld bevestigen hecgeen HE .
s I o D U s zegt : De 'man , the uitfiel bemint, zal heeds met
onhellen kampen .

(Wij hopen van t#d tot tijd meer dier Vertoogen to plaatfen .)

LETS TER KARAKTERTSERING DER ONLANGS IN HOOGEN

I

OUDERDOM OVERLEDENE MOWER VAN NAPOLEON .

n de lente van 1834 bezocht een Franschman de Moeder
van N A P O L E O N, in bet dusgenaamde Penetiaanfehe Paleis
to Rome. Een Officier der oude Garde, de Heer R 0 B A6 L i A, kwam met eenige Franfche dagbladen bet felon bipnen. „ Ik lees daar ," dus fprak hij, „ in de Couranten een
zeer zonderling voorftel, bij de Kamer der Afgevaardigden
ingediend, om namelijk den Kenitig van Frankrft te mag-

zenuwtrekkingen

LETS OVER MADAME LAETITIA .
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t1gen , de Leden der Keizerlijke Familie, to zijner keuze ,
den terugkeer naar Frankrijk toe to Itaan ." Madame L A ET I T I A liet zich de tijding herhalen, en - ik was beducht,
dat de hierop volgende losbariting van driftvervoeribg hair
zou dooden I Hare wangen en handen trilden van ftuipachti .
; zij rigtte zich in haar krankbedde op, en
ge
zeide, met eenen uic hare ziel ftroomenden nadruk : „ Mijne
• Zonen bebben geene gunst van lemand hoegenaamd to ont• vangen . Mogten zij naar Frankryk enkel als burgers, om
„ als zoodanig met de Natie vermengd to leven, wederkee„ ren , zoo zal dat alleen gebeuren , wanneer de rationale
• wil hen nit hunne ballingfchap terugriep . Zoo een hun• ner, buiten dit geval , zulk eene gnnst aannam,dan wensch.
• to ik mij krachts genoeg toe, hem met elgene hander to
• worgen I" - Tot dusverre had ik in haar alleen de verzwakte vrouw, de familiemoeder, die hare zonen beweent,
gezien ; bij dit antwoord, bij dezen galvanifcben fchok van
een geraamte, herkende ik de Keizerinmoeder, de Moeder
van NAPOLEON.
AECEPT TEGEN DE BABBELZUCHT .
IJdele nkl+nwsgierigheid, kwaadfprekendheid, babbeizacht
en onbefcheidenheid behooren van ondsher tot dle gebreken,
welke in kleine landfeden niet het minst worden aangetrof.
fen . Zoodra vertoont een vreemdeling zich daar niet, of
men befpiedt hem, de hoofden worden bijeengeftoken, men
vraagt, vorscht nit, gist en lastert . „ Is hij rijk?" - ,, Is
hij arm ?" - ,, Van waar komt hij ?" - ,, Vat daet hij ?" " Wie zijn zijne ouders ?" - , Is hij gehuwd, of jong
beer?" - De vragen zijn niet bij to houden .
Een jong mensch uit eene aanzienlijke flad verlangde
eenigen tijd in een zoodanig landftadje door to brengen . Den
dag na zijne aankomst liet hij de voornaamlte inwoners, man .
nen, vrouwen en ongehuwde juffers, in het logement, waar
bij zijn' intrek genomen had, ter maaltijd noodigen . Men
verwonderde zich , maar nam de uitnoodiging aan, ed op bet
bepaalde our ieten zich de verzochte gasten vinden .
Nadat het nageregt was afgeioolien , fchenen zij zich gereed to maken am re vertrekken . Maar de gastheer ve9r-
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zocht hun, nog eenige oogenbllkken to vertbeven, klom op
zijn' floel, en fprak hen op de volgende wijze aan :
„ Mijnheeren en Dames !

Ik kom van A- ; ik woon daar

op de - gracht, en beet
; ik bezit eene matlge fortuin ; ik heb in de letteren gefludeerd, om u to dienen, en
denk bier eenigen tijd to blijven , om ongefloord een werk
to voltooijen, welks inhoud u niet bet geringfte belang kan

inboezemen ; beide mijne ouders zijn overleden, en mijne
zuster is to R - zeer gelukkig gehuwd ; ik ben ongehuwd,
en gevoel niet de minfle geneigdheid tot bet huwelijk ; ik

ben noch goed noch flecht ; ik leef zeer eenvoudig, bezoek
nu en dan de kerk, maar nooit gezelfchappen of openbare
verlustigingen, fpeel nooit kaart, rook en fnuif, betaal mij .
nen kleeder- en fchoenmaker prompt , fcheer mij driemalen
in de week, draag 's winters een' wollen borstrok, bezit
drie rokken en, een' jas , bemoei mij nooit met de politiek ,

ila gewoonlijk ten zeven ure op en ga ten elf ure naar bed .
Dat 1k u dit aces mededeel, Mijnheeren en Dames, is louter in uw eigen belang, opdat gij u om mijnentwille de tong
en de herfenen niet zoudt vermoeijen . Ik ben geen lomperd ; die mij fpreken wil , zal mij tot zijne dienst vinden ;
maar ik verlang met niemand bijzondere kennis to maken ,
en mijn gezelfchap moet u this volkomen onverfchillig-wezen ."
Dit gezegd hebbende, nam de gastheer affchdid van zijne
Sommigen vonden de toefpraak onbeverbaasde gasten .
fchaamd, anderen grappig en origineel ; maar de babbelzucht
zag zich den mond gefnoerd .

NsEUW FRANSCH LETTERRUNDIG MONSTERSTUR .

E r is thans to

Parijs weder een nieuw dramatisch wan
fchepfel
l van zekeren M A L L E F I L E, in zes bedrijven, ten
tooneele gebragt, waarvan een Fransch Criticus dit getul-

genis geeft : ,, Ziedaar eene fraaije Letterkunde
• lijk voortbrengfel der hedendaagfche School!
• ting , bloedfchande, overfpel, heiligfchennis,
• kindermoord , broedermoord , doodilagen en

en een beer-

Brandilichoudermoord,
ongebonden-

„ heid, - ziehier de hulpmiddelen 1 Eene vrouw, die ha„ ren eerflen man vermoord heeft en den tweeden verraadt ;

• die hare eerstgeborenen verbrand heeft en de overigen tot
• losbandigheid verleidt ; een man, die moordt om to hu-

NIEUW FRANSCH LETTERKUNDIG MONSTERSTUK .
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„ wen, die huwt om niet vermoord to worden, en die liegt
„ om to doen moorden ; wettige kindereir, die alien als 't

• ware her doopfel des moords ontvaagen hebben, en van
• roof en plundering leven ; natuurlijke kinderen, die hunne
• ganfche familie vermoorden, vader, moeder en broeders,
• - ziehier de handelende perfonen 1 Kinderliefde, ouder-

• en broedermin, aile zachte, teedere en natuurlijke aandoe„ ningen miskend, ja met voeten getrgden! Zedeleer, Na-

• tuur en Godsdienst onophoudelijk verkracht en mishan• deld ! Ziedaar was ons vercoond wordt in bet zesde jaar

„ der glorieuze Omwenteling, her eer(le jaar der Cenfuur I
• Ziedaar de vruchten : war dunks u van den boom ? • Het fink beet : Les fept Enfants de Lara."

AAN DEN YADER, NA

DE LEZING VAN ZIJNE UITBOEZEMING

SLAPELOOZE NACHT. (*)

VVelluidend was uw zang voor 't hart van elken vader,
Die echtgenoote en kroost aan 't dankbaar harte drukt ;
Maar 't brengt ook hem den Hemel nader,
Die onder 't leed der werekl bukt .

Maar bukke en buig' de mensch - de Christen flaat verheven,
En glimlacht bij bet lot, dat al zijn vreugd hem rooft ;
't Onwankelbaar geloof, hem in de ziel gefchreven,
Omgloeit , als 't morgenrood , zijn afgefolterd leven.

Wie juicht bij dood en fmart ? - De Christen, die gelooft !

Zoo flondt ge in 't nachtlijk uur en zaagt uw kind'ren rusten ;
Een onbefchrijfbaar leed greep u -• gij weendet - aan ;
Uw oog zag near die duist're en nog verborgen kusten Dair was de moeder - d ar I - voor eeuwig heengegaan
War is de vaderzorg, bij 't koest'ren van de moeder,
Die in haar kind'ren leeft, en dAi r haar' Hemel ziet?

Treur, vader! treur en fchrei, verlaten, arme broederl

Al zijt gij voor uw kind een vriend, een gids, een hoederZijn moeder words gij niec 1
(") Zie dit Tijdfchrift, No . 11i .
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Dat denkbeeld , 'c greep u aan - gg vouwt de handen zamen,
En Well bij 't wiegje near, waarin uw liev'ling rust .
Ben Bagel, zag u daar, en lispelt zeegnend : „ Amen 1"
Ben groet, u toegebragt van gindfche duist're kust.
Toen voeldet ge u geflerkt, en itondt getroost, to midden
Van 't flufw'rend kind'rental, dat op uw liefde wacht ;
Toen fmol` de treurtoon weg in 't hartlijk, vu rig bidden Ben header licht fcheen in den nacht l
Dat lieht bearale uw' weg en kroone uw vaderzorgen !
Verlaaen vader 1 weep ,- Ipaar rigt den blik omhoog.
Wacht, broeder l na den nacht, een' fchoonen, rijkein morgen .
Hoe ons het leven drukke en diep ter aarde boog,
Daarheen , met u , 't gebed , her hart , de ziel , her oog !

4mferdafm , 15 Maart 1831`

B. T. L. W.

OEMERCRINGK .

Eens reysde ick in een woutrijck lant
En fagh hoe of een felle brant
Ben groote ftreeck geteystert had,
Soodat die was feet keel en plat.
Toen vroegh ick aen een ackerman
- Segh, goede vrient1 waer komt dit van?
Ey, fegh my, immers I'oo gy 't weet,
Wit was toch de oyrfaeck van dit leet 1 -By fprack en fagh met droeven black
11ae 't fchoutooneel van rou en fchrick
- Hier was voorheen een heerlijck wont,
Waer menigh fchip van wert gebout
En menigh huys van wert gefticht ;
De boomen waren fwaer van wight
En hoogh en langh en kloeck van ftam .
Maer fiet, een fchricklijck onweer quam ;
De blixem floegh met fel getier
Er in en fette 't al in vyer ,
En dagen laugh was 't gantfche lent
In eenen noyt gefienen brant,

OPMERCKINGH .

En hadde niet de Hemel felf,
Door 't fender van fijn hoogh gewelf
Van eene fware regenvlaegh ,
De vlam geflagen nae omlaegh
En eyndelijck geheel gedooft,
Nogh meer waer door bet vyer gerooft,
En light dat men nogh deferL dagh
De vlammen opwaert ltijghen fagh . Hy fprack en foeg1r nogh eens fin blick
Op 't fchoutooneel van rou en fchrick .
Toen dacht en peysde ick over 't woort,
Dat ick foo even had gehoort,
En vont er eenen diepen fin
En vont er nutte leeringh in . Gelijck toch bier de blixemdam
Het hoogh geboomt aenfteecken quam
En ley bet kloeck en laugh gewas
in korten tijt in kool en asch,
Maer net eerst fieegh in 't kreupethcn t
Van 't everfeh-oon en ftatigh wont, -Soo gaet bet dickwijls met den mellSch
Wanneer by nae f jn lust en wenach
Tar hooghen ftaet geklommen is
En meynt, dat feker en gewis
Geen droevigh lees of ongeval
Hem nu meer nederftooten fal,
Dat by vast op fijn toppunt fit
En heeft bereyckc fijn hooghfte wit ;
Wanneer by in fijn dwafen trots
Sich waent als op den fetel Godts, -Dan f et men vaeck, dat flagh op fagh
Brenght fijne fwackheyt aen den dagh ;
Dan fiet men bet foo menighmael,
Dat al fijn glans en al fijn prael
Hem vreeslijck fnel ontnomen wort
En by geheellij ck nederftort,
En valt al dieper nae omleegh
Nae mate dat by hoogher fteegh ;
Terwijl de nederighe man,
Die nlet meer wil als dat by kan
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En defe dwafe wercken laet,
Blijft op de plaetfe doer by ftaet .
Soo leert dan uyt dees fedeprent,
Dat gy van hooghmoet u ontwent,
Dat gy niet hoogher klimmen gaet
Als past voor uwen rangh en ftaet .
Want merckt bet wet en let er op
De blixem treft den torentop ;
Hy flaet in 't hoogh en prachtigh buys,
Maer fpaert de nederighe kluys ;
Hy treft de hooghfte boomen rat,
Maer by verfchoont bet kleyn gewas .

Mr. 1835 .

R. P. V.

VAARWEL AAN MADAM' PONCBARD.

Een Franfche vrouw, gevormd in 't weelderig Parijs,
Die char heeft uttgedlend, als bier eene oude fijs,
Maar vol coquetterie, mogt, fpijt haar booze nukken,
Nog Amltels Fransch publiek door haar gezang verrukken .
„ Ik kin niet aarden in bet Am f erdamsch moeras !"
Dus kreet ze, en nam voor Brusfels paradijs een' pas .
Vaarwel , Ponchard ! gij zijt voor Belgie als gefchapen
Fransch bloed, Fransch fpet, Fransch goud, Fransch lak der Belgen wapen !
IJ .
NAGALM AAN DE EICHHORN& .

Bet is dan verdwenen, bet minnelijk pair,
Zoo feestlijk gewierookt op gouden altaar!
Wij hebben in kind'ren talenten . vereerd,
Waar mannen voor zwichten, in ftudie volleerd .
Niet alzoo den vader, wien dorst naar bet goud
Doet woek'ren met given, zijn' zonen vertrouwd .
Wij hebben then dorst met meer tlentjes verzaad,
Dan hij , met de zijnen , wet centers bier laat ;
Ja, doof voor de item van erkent'nis en pligt,
Geen noot heeft de nooddruft der armen verligt!
Zijn kroost itreeft, in kunst, Paganini op zij', -Hij hem ligt, in flordige fchraapzucht, voorbij .
Vaarwel dan , o Eichhorn ! - uw' zonen zij de eer !
GU zijt flechts de vader dier kind'ren - niets meer .
1J.
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TOT BESCHER-

MING VAN DE DOOPSGEZINDEN .

Voorgelezen in het Zeeuwsch Genootfchap der Weten
fchappenn to Middelburg,
door
A . M . CRAMER,

Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente, en
Lid van genoemde Genootfchap.

Daar in de voorlaatfte vergadering (*) onze aandacht

op den fpoedigen voortgang der Hervorming bier to lande ,
en inzonderheid in Walcheren, gevestigd werd, zoo mag
ik hopen, dat ook eene kleine bijdrage tot de gefchiedenis van die tijden niet onbelangrijk wezen zal . Voorzeker verdienen die tijden de algemeene belangftelling in eene
hooge mate. Zonder to gewagen van de eigenaardige
aantrekkelijkheid, die de gefchiedenis van elk Kerkgenootfchap voor de leden van hetzelve, de gefchiedenis
van de lotgevallen der voorvaderen voor ons , hunne nakomelingen, heeft ; zonder to gewagen, hoeveel wij allen aan de Hervorming to danken hebben, daar federt
then tijd in de ganfche Christelijke Kerk een nieuwe geest
van onderzoek, en in de wrijving der partijen bij veel
kwaads ook toch een levendiger ijver in bet bevestigen
en handhaven der waarheid ontwaakte ; zonder dus to
gewagen van bet perfoonlijk en innig belang, dat elk bij
die gefchiedenis heeft , - is er , voor den lief hebber en
beoefenaar der Historie in bet algemeen , wel naauwelijks
gewigtiger tijdperk to bedenken. Hevige ftrijd, tusfchen
de hoogfte magten in den Staat , en in de hutten der armen ; niet bij enkelen flechts , maar bet geheele land
door, ja in geheel bet befchaafde Europa ! Dezelve zoo
(*) Redevoering van den Eerw . B o R s t u s .
S
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veel to heviger , daar bet pier de heiligfte belangen der
Iuenschheid , geloof en Godsdienst , gold. Het was de
overgang van de Middeleeuwen, gedurende welke de Europefche volken, althans de noordelijken, als in den kindfchen ftaat leefden , tot de nieuwere gefchledenis ; een
tijd van omkeering, van ontwikkeling, van geweldige
fchokken, in vele opzigten to vergelijken bij de gefchiedenis der laatfte vijftig jaren , doch waarvan wij nog den
afloop niet zien . Groote gebeurtenisfen brengen groote
menfchen voort : en hoe velen heeft niet de 16de eeuw
opgeleverd ! Oak hunne werken toonen, dat toen de geest
in eene buitengewone fpanning verkeerde : van die t1jden
herkomftig zijn de fchriften, die, onder den naam van Katechismen, Belijdenisfen enz . , in de onderfcheidene Genootfchappen der Christenkerk , gedurende twee, drie
eeuwen, aanzien en fymbolisch gezag behouden hebberi .
Tevens vertoont de gefchiedenis dier dagen ons vele
merkwaardige proeven der Goddelijke Voorzienigheid ,
zoowel in bet bevorderen der Hervorming, als in het
ftremmen van derzelver voortgang , waar bet fehijnt dat
dezelve naar hare wijsheid niet heilzaam zou geweest
zijn . - Ik behoef dan wel geene verfchooning te vragen , M. H . ! dat ik een punt dier gefchiedenis , eene
Epifode, (indien ik bet zoo noemem mag) uit de geIchiedenis der Hervorming in deze ftad, ter behandeling
gekozen heb . Mogelijk had ik gewigtiger tijdftip kunnen
kiezen : zeker is bet, dat ik eene dubbele mate van toegevendheld za1 behoeven, door onderfcheidene, ten deele onvoorziene , verhinderingen in mijn werk belemmerd .
1k wenschte mede to deelen twee aanfchrijvingen van Prins
w I L r, E M I aan den Magistraat dezer ftad , in de jaren
1577 en 157 :3 , tot befcherming der Doopsgezinden ; welke
ftukken door n R A N D T in deszelfs Historie der Reformatie opgenomen zijn , en nog origineel bij bnze kerk
bewaard warden ; - en daarbij to voegen eenige aanmerkingen betreffende den ftaat der Hervorming alhier op
dat tijdftip .
Eer ik de bedoelde ftukken zelve mededeel, zal bet

TOT $ESC1if:RM1NG VAN DE
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niet ondienflig zijn , vooraf in eenige trekken den teen .
maligen Ilaat van zaken voor het geheugen terug to roepm .
Over her geheel flond her week der bevrijding van de
Spaanfche overheerfching roan nog zeer wankel, en nog onvaster de zaak der Hervorming . Deze was in Holland en
Zeeland wel federt 1572 meer en meer gevestigd, doch z66,
dat in Holland dmJlerdam en andere fteden, in Zeeland
ter Goes nog eenige jaren geheel Roomsch bleven , en
Zierikzee in 1576 door ivi O N D R A G O N op nieuw ingenomen werd . In de andere provincien was de Roomfche Godsdienst nog volftrekt heerfchende, hoewel ook
daar overal de begrippen der Hervormers bij velen ingang
gevonden hadden, gelijk in de beide eerstgenoemde provincien velen nog hunne vorige gevoelens bleven aankleven. Om van Spanje vrij to worden, of eigenlijk nog
flechts om zich tegen de willekeurige heerfchappij des
Konings to verzetten , hadden Holland en Zeeland eene
Unie gemaakt , den 25 April 1.675 . En toen daarop ,
nadat eerst nog de zaken zoo veeg geftaan hadden, dat
0 R A N J E her voorflel deed, om met vrouw en kinderen her land to verlaten , en door den dood van x $Q u E s E N a en den moedwil der Spaanfche foldaten de
verflaauwde moed weder opgewakkerd was , werd den 8
Nov . 1576 de Pacificatie van Gent gefloten tusfchen de
Staten van Braband, hlaanderen , 4rtois , Henegousven
en andere landen , en die van Holland en Zeeland mitsgaders hunne bondgenooten . Bij dezen vrede verbondea
zich de landfchappen, om gezamenlijk de Spaanfcbe foldaten to verdrijven , en eene vergadering der Algetneeoe
Staten to bevorderen . De godsdienflige partijen zouden
elkander van we€rskanten ongemoeid, en alles in f atu
qud later! . --- Intusfchen kwam wel Don J U A N over,
een ervaren krijgsman even als A L V A en R E Q U E
S E N s , en door eer- en heerschzucht aangevuurd ; maar
de algemeen ontwaakte vrijheidszucht werkte hem overal
tegen . In naam erkende men den Koning van Spanje als
Heer , maar zoo wel de Staten als het yolk verzetten zich
tegen deszelfs plaatsbekleeder, en Don J U A N had Met
S2
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verder magt, dan waar hij dezelve door een leger handhaven kon . Het was dus in al de provincien een ftaar
van onzekerheid en fpanning, waarvan ik beken mij geen
regt denkbeeld to kunnen vormen . Alleen in Holland
en Zeeland, waar men den Prins als hoofd erkende,
was meerdere vastheid en vrede : hij bezat de liefde en
bet vertrouwen der ingezetenen . Zijn befluur werd dan
ook in den loop des jaars 1577 meer en meer bevestigd,
dear onderfcheidene nog Spaanfche fleden zich aan • hem
onderwierpen, en Utrecht in de Unie trad, Don j u A N
zich verdacht en gehaat maakte, de Prins tot Ruwaard van
Braband verkozen werd ; terwijl de Aartshertog M p TT ii i A S , om zich niet aan een' Protestantfchen Vorst
to onderwerpen , dat nog den meesten tegen de borst
was , tot Gouverneur der Nederlanden werd aangenomen . Zoo fchenen de magt des Prinfen en de vrijheid
des lands wbl gevestigd ; doch leden eerlang een' nieuwen
fchok, toen de. Hertog V A N P A R M A met een leger
tot onderfland van Don j u A N overkwam en bet leger
der Staten bij Gemblours veriloeg , zoodat de Prins met
den Aartshertog uit Brusfel naar Jntwerpen wijken moest .
Intusfchen was de Hervorming vooral in de noordelijke
provincien merkelijk uitgehreid . Door het onbehoorlijk
gedrag van velen van derzelver voorftanders echter, daar
zij kerken fchonden , met geweld zich toeeigenden , en
Priesters en monniken mishandelden en verjaagden, maakten zij anderen daarvan zooveel to meer afkeerig, zoodat eindelijk , met bet begin des jaars 1578 , die van
Artois , Henegouwen en Douay zich afzonderlijk verbonden tot handhaving van de Roomfche Godsdienst en bet
gezag des Konings, en daartegen Gelderland, Over#sfel,
Holland, Zeeland, Utrecht , Groningen , Friesland,
Braband en een deel van Vlaanderen zich in de Unie
van Utrecht vereenigden .
In then tusfchentijd dan , kort na de Pacificatie van
Gent, en omllreeks bet midden des jaars 1578, toen de
Hervorming meer en meer veld won, fchijnen de Doopsgezinden bier ter ftede eenige redenen tot klagten gehad
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to hebben. Men kan dezelve alleen opmaken uit de Akten van Prins W I L L E Ni , to dier gelegenheid aan hen
verleend : althans ik weet niet , dat daaromtrent elders
iets naders bekend is . Uit dezelve blijkt, dat de Magistraat hen in 't begin van 1577 hunne winkels had
doen fluiten en hunne nering verboden, op grond, dat
zij den eed als andere porters of burgers nog niet gedaan hadden . Zij hadden een verzoekfchrift om befcherming bij Zijne Excellentie , die toen to Middelburg was,
ingediend, waarop zij gunflig antwoord kregen . Dan dii
bragt nog niet genoegzame bate : in bet volgende jaar
zagen zij zich weder gedrongen , bij herhaling aan den
Prins to fchrijven , daar die dwangmaatregel op nieuw
tegen hen genomen was , op denzelfden grond als voren, alsmede omdat men niet meende to moeten toeflaan,
dat zij, het wapendragen ongeoorloofd houdende, de
burgerwacht door anderen lieten waarnemen . De Prises
flelde daarop andermaal order bij eene misfive, gedateerd to 14ntwerpen, den 26 Julij 1578 . - De eerf}e
Akte luidt als volgt
Alzoo van wegen fekere ingezetenen dezer fladt Middelburg fijne Excellentie fupplicatie geprefenteert is geweest, daar bij hun beklagende , dat de Magistraat derfelve fladt onlangs hare winkelen heeft doen fluiten ,
en confequentelijk hare neeringe verboden, 't welk nogthans hunluiden een eenige middel is, om hunne fatnilien to onderhouden , procederende 't zelve verbod ter
caufe , dat zij den gewoonlijken eed zouden doen als
anderen : remonflrerende to meer de voorfchrevene ingezetenen , hoe dat zij nu gedurende zekere lange
jaren, zonder den voorfchreven eed ooit gedaan to
hebben, alle borgerlijke lasten, contributien en fchattingen , nevens andere borgeren en inwoonderen der
zelve flede, gewilliglijk gedragen hebben, zonder ooit
in eenige Tauten bevonden to zijn , en daaromme
ook als nu nog wel behoorden overzulks ongemolesteerd to wegen ; aangezien zij daardoor anders niet be-
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geeren dan in vrijheid barer confcientie to levee ; ten
respecte van dewelke deze tegenwoordige oorlog tegen den
kening van Spanje bij fijn onderzaten aangenonsen, ende
alle ceremonien gerefisteerd worden daartegen ftrijdende
waar in nu zoo verre door Godts hulpe gekomeii is, dat
de voorfchrevene vrijheid van confcientie is geconferveerd, ende daaromme onbehoorlijk zoude zijn den Supplianten die of to nemen, die doch dezelve met fchattinge , contributie en andere lasten to dragen , niet zonder groot pericule hares lijfs en levens , hebben helpen
winnen . Welke volgende zij Requeste aan de voorfchreven Magistraat geprefenteerd hebbende, voor apostil gerapporteerd hadden , hair to moeten reguleren naar de
politie en ordonnantien der voorfchreven ftede : waarmede de voorfchreve Magistraat fchijnt to pogen, door den
eed niet alleen hun Supplianten binnen Middelburg refsderende , maar confequentelijk ontallijke andere in Holland en Zeeland .hen onder fijner Excellentie protectie,
volgens zijne placcaten begeven hebbende , uit den
lande met huisvrouwen en kinderen , tot heurlieder
grondelijke verderffenisfe, to verdrijven . Door 't welk
niemand eenig profijt kan bekomen, dan maar alleen deze
l'anden groote merkelijke fchade ; overmits door dien alomme de neering grootelijks zoude komen to verminderen ; verzoekende , en ootmoedelijk derhalve fijn Excellentie biddende, die zake met compasfie inziende, daarin
behoorlijk to voorzien : en inzonderheid aangezien dat
de voorfchreven Supplianten prefenteren hun ja in plaars
van eed to doen ftrekken , ende d'overtreders van dien
als eedbrekers geftraft to worden : Zoo is 't , dat bij
fijne Excellentie hetgene voorfchreven is overgenverkt ,
en daarop hebbende wel rijpelijk doen delibereren , heeft
door voorgaande advyfen van den Gouverneur en Raden
van Zeeland , geordonneerd en geftatueerd , ordonneert
en ftatueert bij dezen , dat de voorfchreven Supplianten
zullen mogen bij de Magistraat der voorfchreve itede beftaan met haarluider ja in plaatfe van eede, bij henluiden
geprefenteerd ; mits dat d'overtreders van dien als eed
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brekers en meineedigen zullen geftraft worden, bevelende
en belastende fijn Excellentie de Magistraat van Midde1
burg, ende alien anderen , die dezen aangaan mogen ,
de Supplianten , aangaande den eed , ende anderszins tegens hunluider confcientie verder niet to bezwaren, maar
laten hunlieder winkelen openen, en neering genieten,
gelijk zij van to voren gedaan hebben . Alles bij provi .
fie, en tot andere ftond, met meerder trataquilliteit van zaken , met rijpe deliberatie daar op gelet zijnde , geordonneerd zal worden naar behooren .
Aldus gedaan onder fijn Excellentie naam en zegel in
de ftad Middelburg op den 26 Januarii 1577 .
(Was onderteekend)
GUILLIAUME DE NASSAU .

De tweede aanfchrijving van den Prins werd den 26flen
Julij 1578 en derhalve 1 ; jaren later afgegeven, en is
gedateerd uit 4ntwerpen , waar zijne Excellentie zich
van 1577-1780 meest onthield . Dezelve is van den navolgenden inhoud
De Prins van Oranje, Grave van Nasfau, etc .
Heer en Baron van Breda , van Diest etc .
Edele , vrome , eerzame , wijze , discrete, lieve , bijzondere . Alzoo zekere huisluiden aldaar wonende , wezende zoo men zegt Doopersgezind, ons klagelijk tot diverfe reizen to kennen gegeven hebben, hoe dat gijluiden
hen dagelijks zijt molesterende, en de middelen bone •
mende, van in ruste en ftilheid den kost voor hun familie to winnen, doende denzelven interdictie van hunne
winkelen to openen , onder 't pretext, dat zijiuiden zouden weigeren den eed to doen in zulker fbrme, als andere borgeren ; waarop wij wel rijpelijk gelet hebbende,
en aangezien de voorfchreven luiden prefenteren alle lasten in de redelijkheid to dragen , nevens andere borgeren ; ook in 't feit van wapenen, dat hun meest moveert , to doen doen , zulken devoir tot hunne kosten ,
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als gijluiden , ofte die genen die des last zullen mogeil
hebben, zullen in alle redelijkheid en billijkheid bevinden to behooren ; zoo dunkt ons , dat gijluiden zeer
groot ongelijk hebt , dezelve niet to laten in vrede en
ililheid lelen , naar 't gemoed harer confcientie , volgens
d'akte , die wij hun luiden met advijs van den Gouverneur en Raden eertijds verleend hebben , waaraf zij zeggen uluiden betooning gedaan to hebben ; en evenwel
alzoo wij vernemen , dat gij tot nu toe daarop niet en
hebt willen letten , noch ook op onze voorgaande brieven : hebben genoodzaakt geweest , voor 't lesten dezen
to fchrijven , bij denwelken wij ulieden openlijk verklaren , dat ulieden niet toe en flaat in 't partikuliere u to
bekommeren met iemands confcientie ; even verre, dat
er niet gehandeld ofte gedaan en worde , dat tot iemands
fchandaal zoude mogen gereiken , in welken gevalle wij
niemand en begeeren aan to zien of to Iijden . Ende derhalven zoo bevelen en ordonneren wij ulieden wel expresfelijken to defisteren vorders den voorfchreven luiden, Doopersgezind wezende , to molesteren , of to beletten haar luider koophandel en handwerk to doen, om
voor wijfs en kinderen den kost to winnen , latende denzelven hare winkelen openen , en werken als zij voortijds gedaan hebben , ten minile tot er tijd toe dat bij
de Generaliteit , then hetzelve ftaat to doen , anderszins
geordonneerd zal worden . Ende daaromme wacht ulieden
van hier tegens, en d'akte hunlieden verleend, iet to attenteren , ofte eenige boeten denzelven ter caufe , als
boven, of to nemen, mits dat bij henlieden niet geattenteerd en zij 't gene tot fchandaal van iemand en zoude
mogen tenderen , ende dat zij alle borgerlijke en redelijke
lasten neffens andere zullen dragen . Hier mede, etc.
Edele, vrome, eerzame, wijze, discrete, lieve, bijzondere, blijft Godt bevolen . Gefchreven tot Antwerpen op den 26 dage Julii 1578 .
Het verwekt voorzeker een weemoedig gevoel, de bei de jeugdige Kerkgenootfchappen dus in onmin to zien .

TOT SESCHERMING VAN DE DOOPSGEZIND$'N .

257

Nog pas drie jaren waren zij vrij : beiden hadden de
zwaarfte verdrukking doorgeftaan, telden eene menigte
van offers , die hunne gehechtheid aan de omhelsde waarheid op het fchavot , op den branditapel zelfs bezegeld
hadden ; beiden mogten nu , onder den vromen en daarbij edelen en vrijzinnigen Prins van Oranje, naar hunne overtuiging God dienen , z-ich boven de meesten
hunner landgenooten in een onfchatbaar voorregt verblijden , en hadden nu naast elkander in vrede kunnen
bloeijen , - en zij flonden elkander in den weg ! Het
laat zich toch niet denken , dat de Overheid alleen ult
ftaatkundige inzigten de Doopsgezinden wilde weren,
even min als het to denken is , dat op dezen iets anders
to zeggen viel , dan dat zij zich bezwaard vonden , den
eed in den gewonen vorm to doen . Neen , het was een
ftrijd , uit verfchil van gevoelens geboren , die hier tot
eene uitbarfting kwam . Onderfcheidene itukken uit then
tijd bewijzen zulks ten overvloede . En hoezeer dit verfchijnfel ons bedroeven moge, verwonderen kan het niet,
dat in die dagen , na zoo zware beroeringen , de gemoederen niet dadelijk tot bedaren en tot gematigd nadenken
komen konden ; dat , daar er verfchil van gevoelen was,
elk het zijne , waarvoor hij zooveel had moeten doorftaan , nu ook ten firengfte vasthield en doordreef . Maar, zoude het niet zaak zijn , om die oude veeten
to laten rusten ? Als veeten , ja ; maar als gefchiedenis
behoeven ze niet verzwegen to worden, noch als gewigtige waarfchuwingen voor de nakomelingfchap verloren
to gaan . Wij beleven die gelukkiger tijden, dat men
met vrijheid er over mag fpreken en met bezadigdbeid
kan oordeelen . Men leere er dan uit, hoe ligt de menfchen er toe komen , om over de Godsdienst to twisten,
terwijl die hen vereenigen , hun tot troost .en fterkte
zijn, en hen tot alle deugden opleiden moet . En terwijl federt eenigen tijd ook in ons land, niet de onder .
fcheidene Kerkgenootfchappen tegen elkander, maar in
elk Kerkgenootfchap de verfchillend denkenden weder met
meerdere hevigheid en liefdeloosheid hunne 'ftemmen be-
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ginnen to verheRn , zie men er uit bet hatelijke van
Godsdiensttwisten ; zie, hoe noodig bet is, dat zij, wie
de Godsdienst waarlijk aan bet hart ligt, dit voor oogen
houden ., dat wij alien Unen God en Vader, d nen Zaligmaker en 66n Evangelie hebben ; dat elk meest trachten moet , om zijn geloof to beleven , in de kennis toe
to nemen , en door eenen Christelijken wandel zijnen
naasteh to ilichten .
Doch bet is ons thans om de Gefchiedenis to doen .
Ik wilde daarom nog eenige historifche aanmerkingen bij
de bedoelde flukken voegen , betrefende den flaat der
Hervorming in die dagen, en de wederkeerige betrekking
der beide Kerkgenootfchappen tot elkander .
I . Vooreerst dan zien wij , dat in de jaren 1577 en
1578 beide de gezindten bier ter flede reeds als welgevestigde gemeenten beftonden . De Hervormden gevoelden zich fterk genoeg , om niet flechts voor de bevestiging en den bloei van hunne eigene gemeenfchap to zorgen en to waken , maar ook hunne aandacht op andersdenkenden to rigten . De Doopsgezinden konden in hun
fmeekfchrift zich beroepen , dat zij nu „ gedurende zekere lange jaren" alhier gewoond hadden . De oorfprong
van beide gemeenten ligt in bet duister, en zal wel nimmer geheel opgehelderd worden . De zaden der nieuwe
denkwijze werden lang in bet verborgene verfpreid, eer
ze aan bet licht kwamen . Zelfs in die tijden heeft men
zeker de opkomst en uitbreiding der Hervorming niet
duidelijk kunnen nagaan . Hoe gaat bet met elke, hetzij
goede , hetzij flechte revolutie ? De begrippen verfpreiden zich ongemerkt , door gefchriften, door gefprekken ,
door vrienden en vijanden, door begunfliging en tegeniland : bij, eenige aanleiding , of wanneer voortvarende
geesten er van doortrokken zijn , worden ze luide uit.gef'proken ; velen flemmen mede , en zietdaar den ftrijd
aan den gang! In de jaren 1568-1572 werden bier en
elders door de Inquifitie van A L V A de kiemen der Hervorming op f efpoord , en , zoo veel men vermogt , on,
derdrukt en uitgeroeid . Velen ontvlugtten het ; velen
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werden geftraft. Onder deze laatften waren hier ter
fiede , naar het fchijnt , niet minder Doopsgezinden dan
Hervormden . Echter had de Reformatie onder de burgerij alhier niet zoo grooten opgang gemaakt als vvel elders , om redenen , in de voorlaatfte vergadering br*der
verklaard . Toen echter in 1574 M O N D R A G o N de ftad
aan den Prins van Oranje ingeruimd, had , kreeg dezelve
dadelijk vasten voet ; de Staatfche krijgsmagt beftond
-meest uit Protestanten ; de naburige Predikanten van
Tllisfingen en Veere predikten alhier ; vele uitgewekene
Hervormden keerden terug , zoodat die gemeente fpoedig
tot een aanzienlijk getal aangroeide . De Doopsgezinde
gemeente fchijnt toen meer op dezelfde hoogte gebleven,
en mogelijk omtrent van dezelfde grootte geweest to zijn
als tegenwoordig .
II . En dit leidt mij tot eene tweede aanmerking,
namelijk wat betreft de onderfcheidene wijze , waarop
de beide gezindten zich bevestigde en uitbreidden . De
Hervormden flonden in betrekking met, en werden onderfleund door, de Overheid des lands ; de Doopsgezihden niet . Daar hun Kerkgenootfchap in andere landen, als in Oostriesland, in de Palts en in Ztvt'tffrland, reeds tot een vast beftaan gekomen was, zoo had
men daar de voorbeelden van gevescigde kerkelijke inrigtingen voor zich . Men volgde dezelve hier to lande .
Waar flechts eenige gemeenten zich gevormtl hadden,
daar werden ze tot eene clasfis vereenigd . Men zorgde
voor geftudeerde, althans geexamineerde Predikanten .
Al fpoedig werden geregeld provinciale en nationale Synoden gehouden ; deze laatllen to Dordrecht reeds in de
jaren 1574 en 1578 ; kerkelijke wetted werden vastgefteld, zoo als reeds in 1576, zoo wel ten opzigte van
de leer, als de kerkelijke tucbt en inrigtingen ; deze door
de Overheid goedgekeurd en algemeen ingevoerd . Zoo
maakte bijkans van den beginne of bet Hervormd Kerkgenootfchap een welgevestigd , tot Ecn gehSel verbonden, geregeld ligchaam uit . Geheel anders was bet onder de Doopsgezinden , ja men vond er bijna niets van
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dat alles . Ook zij waren wel tot gemeenten vereenigd .
Deze kracht ligt in bet Christendom , om deszelfs belijders aan elkander to verbinden , en is een kenmerk van
den guest , die in hetzelve heerscht , een treffend blijk
buiten twijfel der Goddelijke wijsheid van deszelfs Stichter. Ook de Doopsgezinden waren wel, wanneer er
zich flechts eenigen in ddne piaats bevonden, in gemeenten vereenigd ; maar men kon dezelve eigenaardiger
broederfchappen noemen . Zij hadden alien gelijke regten . Uit hun midden verkozen zij hunne leeraars , vermaners en opzieners . Zij erkenden geen hooger menfchelijk gezag, dan de hem der gemeente . Want hoezeer M E N N O S I M 0 N s en anderen , die door geleerd.
heid , braafheid en ijver uitmuntten , daardoor wel in
groote achting waren en bet vertrouwen van vele gemeenten genoten, zij hadden niet verder magt , dan men
hun toeftond , en waar de eene of andere gemeente zich
met hunne inzigten niet vereenigen kon , daar handelde
men geheel naar eigen goevinden . Ook hoezeer zij underling de allerftrengile tucht oefenden , dezelve ftrekte
zich niet verder , dan men zich daaraan onderwierp .
Men kan zeggen, onder de Gereformeerden had men meer
bet monarchisch, of, zoo men liever wil, polyarchisch,
onder de Doopsgezinden meer bet .democratisch beginfel
aangenomen . De gemeenten der laatstgenoemden hebben
nimmer tot ddn ligchaam vereenigd kunnen worden, hoezeer wel fommigen zich tot grootere vereenigingen zamenvoegden .
Dit verfchil van beginfel loopt in bet oog , als men
de toenmalige gefchiedenis nagaat ; en zeifs tot op dezen
dag doen de gevolgen daarvan zich opmerken , is daaruit de verfchillende toeftand, waarin de beide gezindten
zich bevinden , grootendeels to verklaren . Het Hervormd Kerkgenootfchap , als ddn ligchaam , kon met de
Staatsmagten in aanraking en betrekking komen . Het
werd bij dezelve erkend, befchermd . De daar beerfchende begrippen hadden fomtijds invloed op ftaatsbefluiten , b . v . bij de lastgeving aan den Prins van Oranjc
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door de Staten van Holland en Zeeland in 1575, gelijk
wederkeerig 's lands Overheden invloed op de kerkelijke
ingig*gen hadden . Men weet uit de gefchiedenis van
ons land , welke hevige worftelingen er plaats gehad
hebben , eer deze wederkeerige betrekking vast bepaald
en geregeld was . Met de verfpreide Doopsgezinden kon
dit geene plaats hebben . Hunne gemeenten waren afzonderlijke huishoudingen , die van de hooge Overheid
alleen begeerden tegen overlast en ftoornis beveiligd to
worden , maar overigens met den Staat niets gemeens
hadden . - De waarheid deter voorftelling wordt duidelijk geftaafd door de ftukken , waarover wij than
fpreken ; en men zal, door de gefchiedenis dier dagen
naauwkeurig na to gaan , dezelve meer en meer bevestigd vinden .
111. a . En hieruit moet , naar het mij voorkomt , de
afkeer en onmin, die toen tusfchen de beide Kerkgenootfchappen heerschte, en waarvan velerlei bewijzen
maar al to duidelijk fpreken , verklaard worden . De
grondtlagen , waarop dezelve gevestigd waren , de geest,
die in beide heerschte, was al to verfchillend, en beider belangen to zeer uiteenloopend , dan dat er niet dikwerf wrijving en botfing moest ontftaan . De Hervormde Kerk had de bijzondere roeping, om, als een groot en
talrijk ligchaam , als Landskerk , de beginfelen van het
Protestantisme tegen de Roomfche Kerk to handhaven ;
de Doopsgezinde, om zich in hare onafhankelijkheid,
als een zuiver zedelijk ligchaam, to handhaven . De eerfIe bloeide , wanneer de eenmaal vast bepaalde geloofsbelijdenis door een groot getal van leden omhelsd en aangekleefd , en de kerkelijke inrigtingen ftiptelijk bewaard
bleven ; de andere , wanneer hare betrekkelijk weinige
leden van hunne eigenaardige begrippen levendig doordrongen waren , en zoo hunne gemeenten , hoezeer klein
en onaanzienlijk , in ftand bleven door de vrijwillige en
ijverige belangftelling der leden . Vandaar dat men van
den kant der Doopsgezinden gemeenlijk klaagde , dat de
Hervormde Predikanten hen wilden verdrukken ; van den
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der Hervoormden, dat eerstgenoemden in hunne gemeenten onrust zaai&n, en door fpitsvondige en verleidelijke redeneringen de leden zochten aan zich to trekken. En zekerlijk , bet grootere Genootfchap kon evenmin blijven beftaan , indien daar de geest , die de andere bezielde, heerfchende wierd, als bet kleinere toegeven kon , dat men eenig gezag , hetwelk men odder zijne gelobfsgenooten bezac, tegen hen gelden deed . In de
hitte des ftrijds werden de Doopsgezinden niet zelden
als een hoop dwaal- en wargeesten befchouwd, en fprakeiR dezen daarentegen van eene tweede paufelijke overheerfching . Wij , die nu fine ird et fiudio de zaken befehou;vin kunnen, wij zien dezelve beter in . Het Hervori'nd Kerkgenootfchap moest natuurlijk wenfclien en
trachten, dat al de ingezetenen des land3 zich tot hetzelve voegden . En even natuurlijk was bet, dat de
DoopggtAnden hunne begrippan voorftonden en daarvoor ijverden,
A . Daarbij moeten wij in bet oog houden, dat 'in dien
tijd de Kerkgenootfohappen nog in bet opkomen, nog
niet gevestigd waren . Wij zouden zekerlijk driemaal
zw+aarder zondigen , indien wij thans , in plaats van in
rust en wrede naast elkander to leven, met elkander twisten en ftrijden wilden . Het was toen geheel iets anders .
Men moist nog niet, welken op gang elke Kerk makers
zorede ; de grenzen , als ik bet zoo uitdrukken mag ,
waren nog niet bepaald. Daar kon bet haast niet anders , of er moest ftrijd en woheling zijn . Het was
min of meer natuurlijk , dat elk niet flechts treefde,,
om door getrouwe aankleving aan zijn Kerkgenootfchap
dat to doen bloeijen , opdat alzoo bet rijk van c x R I sT tr s in bet algemeen in wasdom en bloei toename (hetgeen in rustige tijden de roeping van elken Christen is) ;
maarr dat men zijiie uitzigten ook verder ftrekte , en naar
vermogen arbeidde, om hetzelve ook in omvang to doen
toenemen , met afbreuk van andere gezindten bet zijne
to vermeerderen . Dit is zoo natuurlijk, dat, hoezeer
twisten over de Godsdienst ons nu tegen de borst zijn
karat
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mogen en moeten, wlj lien ijver in vroegere dagen ,
voor zoo ver meal zich flechts van eerlijke middelen be.
diende , niet berispen kunnen ; waarbij komt , dat de
geest diet eeuw over 't algemeen meer fttijdzuchtig en
krijgshaftig fchijnt geweest to zijn .
c . Dit alles wordt duidelijker, als men zich de toen.
malige menfchen voorftelt . Hier ter ftede waren de
twee magtigfte tegenfl anders der Doopsgezinden K A sPER VAN DER HEIDEN en MARNIX VAN ST .
ALDEGONDE . ALDEGONDE, ijverige vroomheid
met moedige flaatkunde parende, had voor de vrijheid
des lands en de hervorming van de Godsdienst veer veel
gedaan . Beiden waren bij hem tsdn ; voor beiden had
hij met W I L L E M I ijverig gewerlat en zich gevangenfchap getroost . Eindelijk zag hij .zijnen vurigen wensch
bekroond, zag in Holland en Ze eland vrijheid en hervorming gevestigd . Als Staarsman en Godgeleerde had
hij in de inrigting der Hervormde Kerk grooxelijks de
band gehad . Moest hij het niet met leede oogen aan~
zien , dat er nog eene fchare van Protestanten was,, die
zich niet can de grootere Pr.otestant£ehe Kerk aanfluiten
en dezelde verfterken wilden ; integendeel, die er zich
tegen aankantten , en haar beftaan nog wel tens in gevaar brengen konden ? - V A N D E R If E I D E N had
jaren lang rondgezworven , ow hier en daar de HervorMing uit to breiden , en met gevaren en moeijelijkheden
geworiteld . Eindelijk werd hij hier Predikant, en zag
zich hier in eene opkomende Hervormde gemeente, die
door zijnen ijver gedurig toenam, geplaatst . Moest hij
zich niet ambtshalve geroepen , en door de blijdfchap
over de eindelijke zegepraal der goede zaak gefterkt gevoelen , om de Doopsgezinden , die hem in den weg
ftonden , 6f over to halen , 6f to weren ? -- Aan den
anderen kant zat hier op 's Graven/leen een' tijdlang we
gens zijn geloof gevangen zekere H A N S D E R IJ C K E,
waarfchijnlijk dezelfde , die to -fntwerpen zijnen boezem vriend H A N S B R E T levend zag verbranden , en die naderhand getuigde , dat zijne kletren meer dan eens bij
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bet verbranden van geloofsgenooten warm waren geworden . Moest niet zulk een man ook in bet geringite
ftandvastig, onbuigzaam, moest hij niet met blakenden
ijver voor zijne gevoelens vervuld wezen ? Neen, bet
is niet to verwonderen, dat men in die tijden hard worftelde , dat men van weerskanten de ftreng tot bet uiterfte vasthield. Wij mogen ons wel wachten van daarover onze voorvaderen ligtvaardig to berispen ; wij , die
van hunnen geloofsijver ons naauwelijks denkbeeld kunnen vormen !
d. Echter is men van beide kanten ook zekerlijk to
ver gegaan en heeft zich aan misftappen fchuldig gemaakt . 1k behoef van de bekende onderlinge twisten en
verdeeldheden der Doopsgezinden niet to fpreken,, daar
dezelve eigenlijk andersdenkenden niet aangingen, hoezeer
zij zich ook daardoor onder opfpraak bragten . Maar
onder anderen liggen in bet Archief dezer ftad nog onderfcheidene klagten wegens den overmoed der Doopsgezinden, derzelver onbetamelijke verheffing op hunne
onafhankelijkheid, floornis der plegtige viering van den
zondag, en onwaardige veroordeeling van anderadenkenden, door Predikanteti en Kerkeraad der Hervormde gemeente opgefteld , en naar bet fchijnt bij de R,egering
ingediend, die toch wel niet van alien grond ontbloot
zullen geweest zijn . Daarentegen heeft men zich ook
van den anderen kant buiten twijfel to veel tegen hen
aangematigd, toen reeds in bet jaar 1574 op de Synode
to Dordrecht befloten werd, , om de Overheden to ver„ manen en to bidden , de Doopsgezinden niet to ontvangen noch to lijdon ; dat men ze in de tegenwoordigheid
digheid der Predikanten zou ontbieden , en hun be„ velen , hun gevoelen to verklaren en to verantwoor„ den ; ook zouden de Predikanten in hunne heimelijke
vergaderingen zoeken to komen , en to bewijzen , dat
„ hun handel onregt ware," (zie B R AND T) en dergelijke befluiten op volgende Synoden bevestigd en uitgebreid werden . Verder , wanneer A L D E G 0 N D E, op
aanfporing van VAN D E R H E I D E N en T A F F I N, bij
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den Prins aandrong, om de Doopsgezinden to weren ,
of althans niet in all : burgerlijke regten to laten deelen .
En in 't geheel , toen men den wereldlijken arm to hulp
wilde roepen , om hen to bedwingen ; gelijk ook wel
niemand den maatregel kan goedkeuren , die tot de uitvaardiging der beide medegedeelde Akten aanleiding gaf .
IV . De zeldzame gematigdheid en vrijzinnigheid van
den Prins in deze zaak -- die ons bier onwillekeurig
aan zijnen doorluchtigen Nazaat , onder wlens regering
wij bet geluk hebben to leven , herinnert -- verdient alien lof , verdient onze bewondering ! Het was toch ten
hoogfte tnoeijelijk, onder zulke hevige partijfchappen zich
onzijdig to houden . Alen zocht hem dikwerf op to hitu
fen , om de eene gezindte met uitfluiting van anderen
voor to f1aan ; maar hij verzette er zich met kracht tegen .
En was dit alleen ftaatkundige wijsheid, die voorfchrijft,
om alle ingezetenen gelijkelijk to befchermen, zonder
aanuierking van geloofsbegrippen , indien dezelve maar
niet tegen de ftaatsregeling ftrijden ? Heeft hij alleen dezen roem , then ook andere regeerders verkregen, dat zij
bij geloofsgefchillen zich onzijdig hielden, omdat zij in
't geheel omtrent bet geloof onverfchillig waren - waarvan, meen ik, F R E D R I K D E G R O O T E een voorbeeld is? Geenszins ! Zijne levendige , ware vroomheid
blinkt in zijne daden en woorden uit ; en, was hij in 1573
tot bet Hervormd Genootfchap overgegaan, hii heeft deszelfs vestiging en welvaart met alle kracht bevorderd ,
maar hij wilt zich boven de bekrompener begrippen van
de meesten zijner tijdgenootcn en hunne oneenigheden to
verheffen . Zonder zich met twistvragen in -te laten ,
wenschte hij , dat de Godsdienst in eere bleef en bloeide, en de menfchen gelukkig maakte . Hij kon Roomsch
en Onroomsch , Hervormd en Doopsgezind gelijkelijk
voorftaan ; en gelijk hij in die aanfchrijvingea de laatstgenoemden krachtdadig befchermde, zoo drukte hij daarin evenzeer zijn vast voornemen uit , om niet toe to laten , dat door hen iemand anders mogt geergerd worden .
B i L D E •R D 1J K, in zijne Gefchiedenis des Vaderlands,
MENGELW . 1836 . NO . h .
T
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duet hem zekerlijk veel to kort , met to fchrijven , ,, dat
„ de Prins de Doopsgezinden goede Ingezetenen reken~, de , dewiji zij geld gaven ." Neen , uit wezenlijke belrangilelling in de Godsdienst, door verlichte wijsheid beftuurd , moet men denken , dat hij elke belijdenis gaarne
befehermde. I n gelijk hij in andere opzigten door hooge
bekwaamheden en deugden , door groote en zegenrijke
daden de bewondering en hoogachting der nakomelingfchap verdient, zoo mogen wij hem ook to dezen o pzigte anzen eerbied niet weigeren . Maar to gelijk reken
ik bet eene groote zegening , dezen lande to beurt gevallen, dat in die tijden een zoo gematigd Vorst aan
deszelfs hoofd ftond . Indien deze, of belemmerend, of
aanfporend, voor de eene of andere partij in bet midden
getreden ware , hoeveel grootere fchokken en beroeringen badden er dan waarfchijnlijk plaats gehad I Men moet
toch onzen landaard geeuszins met andere landen vergelijken , wear de ingezetenen in masfa 6f Hervormd, 6f
bij de Roomfche belijdenis gehouden werden, naarmate
de Worst voorgb%g . Hier , waar van ouds de vrijheid ha,
ren zetel gevestigd had, wilde elk pelf denken, en zich
in zijne keus niets laten voorfchrijven . Ook is bet wel
zeker, dat de Godsdienst dtdr bet beste vaart, en de
Kerk bet meest overeenkowilig de befaande behoeften en
denkwijze ingerigt wordt , waar dezelve zich omgehindend, zonder vreemden invloed, van zelve vormen en
ontwikkelen kunnen .
Indien deze bijdrage eene j uiste en meer aanfchouwe4igke voorfelling van de tijden der Hervorming mogt be .
vorderen, dan ware mijn doel bereikt . Wij hebben ons
de deugden, de geloofskracht, den women ijver onzer
woervaderen herinnerd . Laat one daarin hunne waardige
nakomelingen zijn , en diezelfde deugden In onnze tijdcx
behefenen I Wij hebben ook gebreken en verkeerdheden
in hen moeten opmerken ; en ongetw jfeld , hoe nader
wij die gefchiedenisfen befchouwen , des to tneer menfchelijks zullen wij ook daarin ontdekken . Maar dat
desniettegenftaande de goede zaak doorgegaan, en de gan-
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Christenheid van dat tijdperk of merkelijk vooruitgezet is , daarin erkennen wij bet hooge beftuur der
\voorzienigheid, en de voortdurende zorg van den verheerlijkten Heiland voor zijne gemeente . Of mogt iemand
meepen, dat door bet ontdekken van dat menfchelljke en
gebrekkige de roem der Hervorming bezwalkt wordt?
ik antwoorde, dat dat alleen menfchenroem x4jn kar . Of
dat bet Godsbetiuur daardoor minder opg merkt Wad ;
hem wijze ik op de plant , die do r menfchenhaud ge t
kweekt words . Wij zeggen, dat God den wasdom geeft .
Al gaat men nu ook ten naauwkeurigfte na, hoe de
zaadkorrel in de mulle aarde wordt geftrooid, door votht
geweekt, door warmte ontwikkeld ; hoe de eene kiem in
de aarde dringt en daaruit voedfel trekt , de andere opwaarts ftijgt, en bet eene blad na het andere zich ontyauwt , en wat al de mensch daarbij duet, -- zrlflen wij
daarom denken : nu doet de mensch die plat groeije ;,
en Gods kracht voorbijzien ? Of zullen wij uiet veeleer,
hoe nader wij de zaak befehouwen , des to meer de
wonderbare wijsheid des Allerhoogften , an Diem tot in
bet geringfte zorgende voorzienigheid des to sneer opmerken en bewonderen ? Zoo reken ik ookr , dat , hoe
naauwkeuriger wij den loop der menfchelljke lbtgevallen
nagaan, wij des to duidelijker de hand des Aflerboo ~ften
zullen erkennen , en vooral in eene zaak , die uit God
is, - in bet Christendom . Ik heb gezegd !
fche
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R E N,6 A L'S verdienlten in de wetancctlapf n z4a algemeen, ook iu ons VA4erland, erkend. Iitaezeer es 4an oak
reeds drie Wen federt 's mans dead ziea verloopen, zal de
uaededeeiiug van eenige bijaonderheden a*ngaarule dezeu ,g6raoteu Geteerde, xoo als wij vertrouwen, onzen i;gdgeaooten
Wet ougevailig aiin. Eerst pnlangs kwaw ons eon DuitsAh
tijdfclarift in handen, waaruit wij deze £cbets, vrija vivxaald,
overnemen .
K U R T S P R E N G E I . werd den 8 Aug-ustus I16,w Boddet &r
T2
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Anklam , in bet Pommer fche , geboren , waar zijn vader
Predikant was . Zijne moeder was eene zuster van den beroemden j. C . A D E L U N G, en zijns vaders broeder , c n R I sbij

TIAAN KONRAD SPRENGEL,

zich als Schrijver van bet work :

Rector in Spandau, die
Das entdeckte Geheim-

nifs der Natur im Bau and in der Befruchtung der Blumen ,
(Berlin 1793) een' roemvollen naam verwierf, en de onderfcheiding genoot , dat Sir j . E . S M I T H een fchoon plauten .
geflacht nit Nieuw-Holland ter zijner eere Sprengelia noem.
de . Ook S P R E N GEL'S vader was niet flechts een uitnemend
taalkenner , maar een groot vriend der natuurkundige wetehfchappen . Deze nam zelf bet onderrigt van den leergierigen
noon op zich , en bragt hem ook in de Oosterfche talen zoo
ver , dat hij de Griekfche Pericopen in bet Hebreeuwsch vertalen kon. In bet Arabisch was hij zijn eigen leermeester,

en binnen zes maanden had hij bet zoo ver gebragt, dat hij,
met behulp eener kleine grammatica en van een woorden.
boek , bet Arabifche Evangelic van M A T T H A E U s volkomen lezen en taalkundig verklaren kon . Met deze huifelijke
oefeningen verbond hij bezigheden en fndien in de vrije na-

tuur, die opgewekt werden en voedfel ontvingen nit de hem
als erfgoed eigene liefde voor de kruidknnde . Toen reeds
kiemde s P RE N GEL'S talent als Schrijver en Onderwijzer,
daar hij, naauwelijks veertien jaren tellende, voor eene jongere zuster, die hem bij zijne wandelingen door velden en

bosfchen gezelfchap hield ,
Frairenzimmer opftelde .

eene Anleitung zur Botanik

fur

Toen S P R E N G E L zeventien jaren oud was , nam hij bij
eene aanzienlijke familie in de nabijheid van Greifswald eene
plaatfing als• Huisonderwijzer op zich, onverpoosd daarbij

met zijne eigene wetenfchappelijke vorming bezig, voor
welke bet onderwijs van den vader finds lang opgehouden
had voldoende to zijn . Toen hij zich twee jaren later van
deze betrekkirlg oncfoeg, zou hij zich op eene Hoogefchool
voor zijne toekomftige beftemming gain voorbereiden, en

daarcoe de ftudie der Godgeleerdheid in vIrbinding met Geneeskunde kiezen . Maar nog vbbr dat zulks gefcbiedde, moest
hij voor bet Conf storie to Greifswald een examen ondergaan,
waarbij bij een zoo gunftig getuigenis erlangde , dat hem
zelfs veroorloofd werd to prediken . In zijn negentiende jaar
begon hij zijne akademifche fudiin to Halle, waar hij de
Godgeleerdheid weldra varen liet, om zich onder M R C'
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en anderen geheel en at
aan de Geneeskunst toe to wijden. Reeds in 1787 verwierf
hij zich den graad van Doctor door zijne inaugurele Disfertatie Rudianenta nofologiae dynaricae , en hield zich daarna nog
eenigen tijd met de uitoefeneude geneeskunde bezig, daarbij
den door verfchillende gefchriften bekenden Dr . D A N I E L
behulpzaam zijnde . Weldra echter bood zich de gelegenheid
aan, om hem in de ioopbaan to doen geraken, welke hij
daarna met onafgebrokeu ijver heeft vervolgd . Uitgenoodigd
door Prof. B E R T R A M, die toen een tijdfchrift, under den
titel van Neue litterarifche Nachrichten fur Aerzte, Wundarzte
and Naturforfcher,, uitgaf, had S P R E N G E L eene beoordeeliug van de toen uitgekomene vertaling van H I P P o c R A T E s
door G R I M M opgefteld , doch niet verwacht , dat dezelve
zou worden opgenomen, 't geen tot zijne groote verrasfing
het geval was . Van nu aan nam hij een werkzaam aandeel
aan dat tijdfchrift, trad bij de Hoogefchool als Onderwijzer
in de Geregtelijke Geneeskunde en Gefchiedenis der Genees .
kunde op, en werd in 1789 buitengewoon Profesfor . Met
grooten bijval hield hij lesfen over tie leer der teekenen en
de ziektekunde , de laatflen onafgebroken tot aan het jaar
1817, na welken tijd hij over het geheel meer botanifche
dan medifche lesfen gaf. In 1795 werd hij gewoon Profesfor, met eene jaarwedde van 50 daalders, of omflreeks 90
gulden (1) , welke evenwel in 1797, toen hij het Hoogleeraarsambt in de Kruidkunde erlangde, met 400 daalders wed
verhoogd, en later, toen hij in 1803 eene benoeming naar
Alarburg, als opvolger van B A L DIN G E R, in 1809 naar
Dorpat en in 1812 ua W I L L D E N o w's dood naar Berlijn
had afgeflagen , aanmerkelijk verbeterd werd . Zoo 'bleef hij
voor de Hoogefchool van Halle bewaard, die hem eene reeks
van viifenveertig jaren als een harer eerfte fieraden bezat, en zich
K E L ( k ) , G O L D H A G E N, K E M i1 E

(*) P . F . M E C K E L , ZOOn van den grooten j . P . M E Cen vader van den niet minder beroemden j. a . M E cK E L, die naderhand S P R E N G E L ' s. ambtgenoot to Halle werd,
en aldaar in hetzelfde jaar 1838, waarin ook S P R E N GEL'S
dood voorviel, den 31 Odtober overleed . Zijne verdienflen in vergelijkende en ziektekundige ontleedkunde hebben
zijnen naam onflerfelijk gemaakt . -- Aanteek . van des Pertak v .
K E L ,
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verheugde

in zijne onverminderde werkzaamheid en

menden room .
S

P RE NG E L

klim-

was , hetgeen de nieuwere tijd niet ligt we

der een' ander' vergunnen zal to worden , een Polyhistor in
den besten zin van bet woord . De veelzijdfge kennis , naar
welke in otize dagen reeds bet ftreven mistrouwen en af-

keuring verwekt ; wend in hem, daar hij ze werkelijk betat, vergeven , ja tot een voorwerp van bewondering, Alle

vikken der menfehelljke kennis had hij onderzocht en doorzocht ; maar de Genees- en Kruidkunde maakten bet weld

tilt, waarvan hij de beiverking tot de taak zljns levees bad
gefteld . Was bet hem Met vergund , bier nieuwe taken to

vinderi, door luisterrijke ontdekkingen to verrasfen, en met
de &kkel der Genie in de diepfte fchuilhoeken door to dringen (*), hij heeft echter de op deze velden vlijtig verzarn'elde vruchted tot algemeen gebruik uitgereikt, en, zoo hij

al de wetenfchap Met Altfjti verrijken kon, bee ft bent echteer
de litteratuur oneindig veel to danken . En too behoorde
tot de ijverigfte Hbogleeraren en vrucbcbaarfte
Sehrijvers van onzen tijd . Hoezeer ook vole zijner gefchriften thins alleen nog eene historilehe waarde hebben voor
S PR E NG E L

den letterkt ndi"gen ondertoeker der wetenfehap, zoo dragen

to'ch all'e blijven van de teldzkme vlijt, de diepe geleerdhbid en bet groote taletlt van den Auteur, om van zijn on .
derwerp geheel meesrer re zijn. Zijne Gefchiedenls der CeneeskuWe
niettegenflaande vele eenzijdige en niet geheel diibevooroordeelde fchilderingen, nog Lang hare zake-

zal,

lijke waarde blijven behouden, tot dat de behoefte, die door
den opgeftepelden rijkdom aan ftof zelve is opgewekt, osn

(*) Ontdekkingen zijn dikwerf bet werk van toeval , en
fte'mands tetterkundige loopbaan hangt ook met zijne levensom-

ftandigheden to zamen. Had S P R E N G E L in den aanvang betere
jaarwedde genoten , en was hij reeds dadelijk Hoogleeraar in de
Kruidkunde geweest, hij zou waarfchijnlijk minder gefehreven hebben, en ware veelligt meer oorfpronkelijk groot geworden . Maar hij gevoelde bet zelf, en fchreef in de Voor-

rede zijner Historia Rei Herbariae : „natura in m-ediocribus

me esfe voluit hominibus ." Hij , die bij groote beroemdheid
'Link eene buitengewone nederigheid voegt, is waarlijk Met
ix mediocribus hominibus. - Aanm . van den Vertaler.
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ailes door de genie van een hooger fteudpuut to omyatten,
eenmaal bevrediging zal gevonden hebben . In andere werken, b . v . in de eens zoo geprezene P1:hslogie, in de InftiIM:iones medicae enz ., doen de vorderingen tier wetenfchap
ons thans veel als verouderd en gebrekkig of in onbqvredi .
genders vorm voorgefteld befohouwen ; mau leerrijk 411 Q,
en alle nit eenen niet gewonen, bet dagelijksch gebruik vsr
overtreffenden, overvloed van kennis vourtgevloekl . B zjjue
werkzaamheid werd s P R E N c z L door eene verwonderljlke,
om niet to zeggen verleidelijke gemakkelijkheid, waarmede
hij zich zijn onderwerp eigen maakte, en ook door eene
meesterlijke tjjdsverdeeling geholpen . Daardoor alleen we€d
bet hem mogelijk, ook bij overlading met beroepsbezighe .
den, tijd uit to winnen voor menigerlel uitfpanning, ea eene
frisfcbe levendigheid van geest to behouden, die hem tot
zijne lautfte oogenblikken toe niet verlaten beefr. De oudet,
dom, in fiede van zijne werkzaamheld tevertninderen, fcheen
; zoo zijn
hair veeleer nog groorer en uicgebreider to maker
roch de Genera Plantarvrm , zijne prijswaardige uitgave vats
D I O S C o R I D 9 s voor de door it u u N uitgegevene verzanae,
ling, en de nieuwe uitgave efer Her,# Iialenfls vrachten van
zijne luatfte levensjaren . Maar veel mom nog pkgeynerd
worden . Met onvermoeiden liver verzawelde b bouwaoffen
tot de uitgave van e A U L u s van Regina, (wiens patmiv
fchen Codex Dr. B o u it o s in een' east na e F R E at o z L°a
dood ingekomenen brief beloofde to zullen doen yergeUjken)
tot kleinere geneeskuiidige opitellen, tot zijne Symbols is
Floram Capeufem, en ter bekendmaking der ann hem door do
Engelfche Oostindifche Compaguie gefchonkene planten, bjj
welke laatfte bezigheden hem zijn joagfte zoon bebulpzaaai
was. Maar Wet flechts aan de fchrijftafel, ook op den leer
ftoel en op botanifche wandeJingen was s i R F N o z L in zijn
element. Hij onderwees gaarne en ijverig, en droeg ork
gaarne buiten de gehoorzaal zijne inzigten en dikwerf zees
individudle meeningen voor . Gaarne vooral liet hij zich met
theologifche twistvragen in„ en fchaarde zich daarbij , veriterkt door zijne vroegere ftudien en eene onwankelbare overtuiging, onder de vrienden van verdraagzaamheid en rationa.
lismus . Ook als men, met hem met overeenftemmende, zich
aan vele paradoxen ergerde, of zich zelfs door eene fomtijds harde en terugftootende wijze van fpreken gekwetst gevoekie, meest men toch altijd den rijkdom van leis lae-
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wonderen , waarmede hij elk gefprek wilt to kruiden . Op
kruidkundige excurfies gevoelde hij zich in den kring van
jonge lieden its verjongd . Nog in den laatflen zomer, toen
hij door ongefeldheid gefchokt was , dienden zij hem tot
verflerking en herflelling, en van de verfle voetreizen, op

welke hem, op eene voor zijne leerlingen onvvrgetelijke w.ze, de vrolijkite femming vergezelde, bragt hij bet gevoel

van gezondheid en van heldere opgeruitndbeld, met zich near
huis . De kennis der nude en der meeste nieuwere ti len- van
bet befchaafde Europa, waaronder ook de Zweedfche be

hoorde, hielp hem niet flechts ongemeen bij zijne geleerde
bezigheden, maar verfchafte hem ook in uren van verpoozing onberekenbare genietingen, daar hij niet fechts de oude

Clasfci, maar ook de letterkundige voortbrengfels der nieuweren, en zelfs van den laatften tijd, met belangftelling las .
In de meeste talen , die hij kende, wist hij zich , ntondelijk
en bij gefchrifte, gemakkelijk nit to drukken . De fchrijver
dezer fchets- bewaart menig Griekseh, Latijnsch en . Itali-

aansch briefje van zijne hand, en ook eenen weinige weken
v66r zijneat dood van hem ontvangenen Engelfchen brief , in
welken hij alle anachronismen en tegen de Byzantijnfche
Gefchiedenis begane misfagen zonder verfchooning openlegde, waaraan zich w A L T E R S C o T T in zijnen Count Robert
of Paris heeft fchuldig •gemaakt . Zoo weinig vermogt de

tijd zijue belangfelling of to ilompen of hem aaa de Mufen
to ontvreemden, die hem zijne trouwe dienden nog bij bet
klimmen der jaren dankbaar door eene jeugdige ziel hebben

vergolden . Rijkelijk viel hem ook de achting der tijdge-

nooten ten deel . In de verwijderd-fe freken van Europa,
waar flog- geen Duitfche naam was doorgedrongen, werd,
zoo als de fchrijver uit ervaring verzekeren kan, S PR$ NG a L's

naam met eerbied genoemd . Omfreeks zevenrig geleerde Genootfchappen en Akademien in en buiten Duitschland (de Akademie der Wetenfeheppen to Parijs in 1825)
hadden zich beijverd, om den beroemden Litterator in bun
midden op to nemen, de philofophifche faculteit to Halle
hem in 1808 eershalve tot Doctor in de Wijsbegeerte benoemd, en de Koningen van Pruisfen, Zweden en der Nederlanden hem met de ridderOrden van den rooden Adelaar,
van de Poolfer en van den Leeuw verfierd . Terwijl zijn
roem alzoo de wereld vervulde, leefde hij eenvoudig en
aartsvaderlijk in zijne kleine woning aan den botanifchen

VAN KURT SPRENGrL .

273

tuin, waarin naauwelijks plaats genoeg voor zijn gezin was .
Eene hoogsc gelukkige, in 1791 geflotene, echtvereeniging
had hem drie zonen gefclwnken ; later werd de kring der
zijnen nog door eene geliefde pleegdochter vermeerderd . In
dezen kring was hij tot zijn levenseinde toe gelukkig en opgeruimd ; maar ook buiten denzelven antvlood hij gezellige
vreugde niet , hoezeer hij geen vriend van groote feesten was .
Aan zijnen gastvrijen avondmaaltijd was hem elke vriend welkom ; vooral zag hij zich daar gaarne door jonge lieden omringd, voor wie hij met de edelfte belangeloosheid een ge.
trouw vriend en raadsman was . En hierbij moeten wij aan
een' hoofdtrek van S P R E N G E L's karakter berinneren, weee
hem en zijn huis hoogst eerwaardig, en zijn verlies ook
voor hen zeer betreurenswaardig maakte , die in hem den
were Idberoemden Geleerde niet konden op prijs ftellen : Wij
bedoelen zijne onbegrensde weldadigheid . llij ontzag zelfs
menigerlei opoffering niet, om armen ce helpen ; zijne beurs,
zijue keuken en kelder flonden open voor elk, die help
behoefde ; get:n ongelukkige verlies hem zonder onderftand en
troost. De bevrediging dezer edele neiging, en de liberaliteit , waarmede hij fleeds en ook dddr gaf, waar menigeen ,
in vermogender omftandigheden geplaatst , zich eerst lang
zou hebben bedacht, liet hem niet toe, eenige fchatten to
verzamelen, en zijne weduwe, hoezeer door koninklijke gunst
voor drukkende zorgen beveiligd, moet toch de dierbaarfte
bezittingen van Karen echtgenoot, zijn herbarium en zijne
boekerij, eerlang zien verkoopen . (*)
(*) De verkooping zijner uitgeflrekte bibliotheek had plaacs
in Julij van 1834. De Vertaler dezer fchets is zoo gelukkig
geweest, er een paar boeken van to bekomen, die hem ook
als nandenken aan den hoog vereerden, hoezeer hem perfoonlijk onbekenden man , hoogst dierbaar zijn . Is eene bibliotheek dikwerf door hare inrigting eene gewigtige bijdrnge
tot de kennis van bet karakrer en de fludien des verzamelaars, bijzonder geldt dit van die van S P R Y N G E L . De
Catalogus beftaac uit 3634 nommers . Meer dan 1000 biervan hebben op botanie becrekking , waaronder kostbare werken zijn . Behalve medifche boeken, bevac de verzameling ook
vele historifche en taalkundige werken van allerlei card . Eene lijst van s P R F N GEL'S gefchriften hierbij to voegen,
zou to wijdloopig zijn . Zijne hoofdwerken zijn de Gefchie-
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S P R E N G a L genoot tot 1828 eene vrij vaste gezondheid,
Toen werd hij door den dood van zijnen oudilen zoon wILH E L M , die met roem bet Hoogleeraarsambt in de Heelkunde
to Greifswald vervulde, hevig gefchokt . Uic den doffen rouw
werd hij door den hulpeloozen toeftand zijner fchoondochter
en van vijf onverzorgde kleinkinderen tot de werkzaamfte,
liefderijkfte voorziening opgewekt ; maar federt then tijd begonnen zijne ligchaamskrachten blijkbaar to verminderen .
Een jaar daarna trof hem voor de eerfte mail een aanval
van beroerte, welke regelmatig om de drie mianden wedeikwam, fechts gedurende de Cholera-Epidemie een half jaar
wegbleef, mear ten laatfte, niettegenftaande alle geneeskuudige voorzorg en den ftrengften leefregel , den 15 Maart 1833
een einde aan zijn leven maakte . In dezelfde week, waarin
hij ztjne lesfen over de gefchiedenis der Geneeskunde en
over de Cryptogamifche planten wilde befluiten, verraste hem
een zachte dood . Zijn ftoffelijk overfchot, door een' eenvoudigen fteen onderfcheiden , rust digs bij dat van zijnen
ouden vriend L A P O N T A I N E, op bet kerkbof der nieuwe
markt . Sit ei terra levis I
denis :der Botanle en die der Geneeskunde ; van de leatfle
verfcbenen Brie drukken in Duitsmhland en eene Franfche
vertaling . Van zijne 4nleitung zur Kenntnifs der Gewikhfe
zijn twee uitgaven, en dit werk words voor een der beste
handboeken gehouden. Eenige botanifche werken van sPR$NG E L zijn ook in Engedand vertaald . - Aanteek. van den
Vertaler.
MERKWAvRDiGE ONTMOETING TUSSCHEN NAPOLEON EN PIUS
TE FONTAINEBLEAU .

(*)

VII

(Volgens bet Perhaal van eenen Ooggetuige .)
ij waren - dus verhaalt de Schrijver - to Fontainebleau, toen de Pans juist aldaar was aangekomen . De Keizer had hem met ongeduld verwacht, en trad vervolgens
gelijktijdig met hem in bet rijtuig, met eene fchijnbare ver(*)

Uit Servitude et Grandeur Miitaires , par le Comte
1835.

ALFRED DE VIGNY .
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waarloozing der etiquette, doch die inderdaad de vrucht
eener Itallaanfehe fluwheid was, welke hem bet middel had
aan de hand gegeven, om zich noch den eerflen noch den
minften to toonen . Bij zijne terugkomst op bet kasteel was
alles in apfchudding . lit had verfeheidene Officieren achtergelaten in bet vertrek , dat bet naaste was aan dat des Keizers, en was dearin geheel alleen gebleven . Hier befchouwde fk eene groote tafel, waarop doorgaans eene Inenig-

te verzoekfbhriften lagen, met welke ik B O N A P A R T E
meermalen op eene zeer vreemde wijze had Men to werk
gain . Hij vatte ze namelijk noch naar volgorde, noch zoo

als ze hem bij coeval in handen vielen, op, maar ftreek,
wanneer hun ontzettend aantal hem toornig maakce, zijne hand ,
Ms een maaijer, refits en links been en wader, en wierp ze
op die wijze van de tafel if, tot er vijf of zes overbleven,
welke hij dan inzag. Dit verachtelijk fpel had mij ongeAl die fmeekfehriften van ongeiukklgen,
meen getroftn .

van weduwen en weezen, aan welke geene andere kans op
goeden uitflag overbleef, dan de wijze, op welke aij door
de vuist des Kerflen Confuls werden dooreengevaagd i the

met tranen doorweekte biade'n , die hij met zijne laarzen
vertrapte, en over welke hij h-eencrad als over zijne doodea
op bet flagveld, deden mij bet lot van Fronkrijk bij eene

noodlottige loterij vergeliiken, en mijn hart ftond op tegen
den man, die zich heden, door Paufelijke wijding, vaster
dan ooit to voren boven de ongelukkige familien wilde set-,
len, wier klagten hij met zooveel miuachting in den wind
floeg . Nog hield ik een dezer verachce verzoekfehriften in

de hand, toen bet roeren der crommen mij de nadering ties
Keizers aankondigde ; en gij weet, dat , even als men bet
vuur van- een kanon bijna gelijktijdig met bet geluid der loss
branding verneemt , men N A P 0 LEON altijd in deezelfdet

oogenblik zag, in welken men verwitrigd werd dat hij ko ,
men zou , zoo fnel waren zijne bewegingen , en zoozeer
fcheen hij zich to haasten om to leven en om zijne handelingen als opeen to ftapelen . Wanneer hij bet plein van een

paleis to paard opreed , dan viel bet zijnen adjudanten moeijelijk hem to volgen , en de fchildwacht had naauwelijks den
tijd bet geweer to prefenteren , want v66r zulks behoorlijk

gedaan was, was hij reeds van bet paard of en den trap op .
Thans hoorde ik bet geluid zijner voetflappen to gelijk met

dat der trommcn, en lk had ter naanwernood den tijd, mij,
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in eene alcove, op een paradebed to werpen, dat door nle-

mand gebruiltt werd en door zware, met bijen geftikte gor .
dljnen overdekt was .

De Keizer was zeer onrustig ; hij ftapte alleen door de
kamer been en weder, als iemand, die met ongeduld op iecs
wacht, naderde daarop bet venfter, en begon met zijne vingerS een' marsch to trommeien . Men hoorde een rijtuig
over bet voorplein rollen ; hij hield op met trommelen,
ftampte twee- of driemalen met den voet y als hinderde hem
her zien van iets, dat to langzaam near zijnen zih ging,
trad daarop met drift near de deur, en opende die voor
den Paus .
Plus VII trad geheel alleen binnen, en

B O NA P A R T E

haastte Rich, met de vaardigheid van eenen cipler, de deur
achter hem toe to fluiten . Gaarne beken ik , dat ik zeer
ontroerd was op bet denkbeeld, dat ik mij als derde met
twee zulke mannen alleen beyond ! Nogtans bleef ik zonder
geluid of beweging, met alle infpanning toeziende en toeluisterende.
De Paus was van eene rijzige geftalte ; zijn gelaat was

langwerpig, van eene geelachtige kleur, eu vertoonde fporen van lijden, maar tevens ftonden er eene heilige onderwerping en eene onbegrensde goedheid op uitgedrukt . Zijne
zwarte oogen waren groot en fchoon, en zijn mond opende
zich tot een' welwillenden glimlach , waaraan zijne vooruit-

ftekende kin eene geestige en levendige fijnheidbijzette ; een'
glimlach, die geene politieke geflepenheid, maar Christelijke
goedheid ademde. Eene witte calot bedekte zijn lang boofd .

haar, dat donker, maar met breede zilvergrijze lokken doormengd was . Eene lange koorkap van rood fluweel hing achteloos over zijne gekromde fchouders , en zijn kleed hing
hem tot over de voeten . Langzaam, en met de kaimte en

omzigtigheid, die aan oude lieden eigen is, trod hij binnen,
en plaatfte zich met nedergeflagene oogen op een' der groote
vergulde en met adelaars verfierde leuningitoelen , in af.
wachting wit de andere Itallaan hem zeu toevoegen .
Welk een tooneel, dat mij nimmer uit bet geheugen zal
gain , vertoonde zich nu voor mijne oogen ! B

O N A P A R Ta

had toen nog niet die ziekelijke en waterzuchtige zwaarlijvigheid, welke hem naderhand zoo kenmerkend eigen is geworden : hij was gefpierd, vlug en levendig, eenigzins
krampachtig in zijne bewegingen, nu bevallig, den gedwon-
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gen in honding en manieren, en , fomber en ftrak van gelaat,
zoo als ik hem vroeger op Malta gezien bad .
Ook toen de Paus reeds was binnengetreden, ging de ander voort met her vertrek op en neder to Happen ; daarna
zwierf hij , als 't ware, rondom den leuningfoel, gelijk een
voorzigtig jager, tot dat hij , zich , met de Hrakke en on .
bewegelijke hooding van eenen Corporaal, voor den Paus
plaatfende, bet onderhoud weder opvatte, dat in bet rijtuig aangevangen en door hunne aankomst afgebroken was .
„ Ik herhaai hat v , Heilige Vader, ik ben geen flerke
geest en hoed niet van wijsgeerige fpitsvindigheden . In fpijt
mijner oude Republikeinen , zal ik naar de mis gaan , dat
verzeker ik u ."
Daze laatfie woorden voegde hij den Paus op eene eenig .
zins ruwe wijze toe , alsof hij hem onverhoeds eene wolk
wierook in bet aangezigt wierp, en zweeg Hil, om de uitwerking er van of re wachten, denkelijk in de meaning, dat
zijne weinig vrome en eerbiedige gedragingen , die bet on .
derhoud waren voorafgegaan, eene buiteugemeene waarde aan
deze plotfelinge en onbewimpelde bekentenis zouden bijzetten . De Pans floeg de oogen neder, en legde zijne beide
handen op de arendskoppen, die de leuningen van zijnen
armftoel vormden, als wilde hij, door deze bonding van een
Romeinsch itandbeeld, Hilzwijgend to kennen geven : „ Ik
orlderwerp er mij bij voorraad aan, om al de lasterlijke din .
gen aan to hooren, die hij zal goedvinden Inij toe to voegen ."
BON A P A R T E liep de kamer en den in bet midden geplaatften armfloel rond, en ik befpeurde uit den zijdelingfchen blik , then hij op den Heiligen Vader wierp , dat hij
noch over hem noch over zichzelven voldaan was, en dat
hp zich verweec, her onderhoud op eenen to ligtzinnigen
toon hervat to hebben . Hij begon dus dadelijk weder to
fpreken, altijd in de rondce loopende en ter fluiks, met
fcherpe blikken, in de fpiegels glurende, die her ernfig gelaat van her Hoofd der Kerk terugkaatfen, wien hij , in her
voorhijgaan , zi;delings , maar nooit regt aanzag, nit vrees
van zich door den indruk zijner woorden verontrust to
toonen .
" Er iigc mij lets op her hart, Heilige Vader," zeide. hij ;
„ en dit is , dat gij , naar bet mij voorkomt , in mijne zalving toefemt even als vroeger in bet Concordaat , namelijk
alsof gij er toe gedwongerr waart . O'ij hebt bet voorkomen
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van eenen martelaar, van iemand, die zijne fmart den He .
mel ten offer brengt . Maar waarlijk, zoodanig is uw toe.
hand niet ; gij zijt geen gevangene, bij God l gij zijt zoo
vrij als de lucht . "
Plus glimlaehte weemoedig en blikte hem vlak in bet
gezigt, diep gevoelende hoeveel deze heerschzuchtigenlensch
zich aansnatigde, voor wien bet, - gelijk voor alle karakters
van dien flempel, niet voldoende was gehoorzaamd to wor .
den, maar die bovendien nog wilde , dat men hem met bet
voorkomen gehoorzaamde, alsof men bet door hem bevolene
vurig wenschte .
,, Ja ," ging B o N A P A a T E op fterkeren coon voor t,,, gij
zijt volmaakt vrij ; gij kunt naar Rome terugkeeren ; de weg
ftaat open ; niemand wederhoudt u ."
De Paus zttchtte, en hief, zonder to antwoorden, zijne
regterhand en oogen hemelwaarts, filet daarop bet hoofd weder lahgzaam op de borst vallen , en ftaarde op bet gouden
kruis, dat van zijnen hals afhing .
BON A P ART E ging op zacbteren toon , en met een' be.
valligen glimlach, voort : „ Heiiige Vader, indlen de waardigheid van uw karakter inij niet wederhield , zou fit waarlijk zeggen, dat gij een weinig ondankbaar zijt . Oij fcbijnt
u niet genoeg de goede dienften to herinneren, welke Frankryk u heeft bewezen . Indien ik bet wail heb, heeft miju
veldtogt in Itaiie, en een woord, dat fk mij wegens u liet
ontvallen, eenigen invloed gehad op bet Conclave van
VenetA, dat u tot Paus verkozen heeft . Oostenr jk behan .
delde u toen niet wCl, en zulks deed mij zeer teed . Uwe
Heiligheid was, meen 1k, genoodzaakt over zee naar Rome
terug to keeren, dewiji bet haar Met vergund was over bet
Oostenrijksch grondgebied to trekkep ;' -- Hier Meld hij
op, als om bet antwoord van zijnen ftilzwijgenden gast of
to wachten ; maar deze boog flechts even, bijna onmerkbaar,
bet hoofd, en bleef fn diepe mijmering verzonken . Nu
fchoof B O N A P A R T E met den voet een' ftoel den armftoel
des Paufen nader , en - ik fidderde : want bij bet opvatten
van dien ftoel bad hij, met zijne epaulette, de gordijn der
alcove, in welke ik verborgen was, een weinig verfchoven!
,, Het was," dus ging hij voort, , inderdaad als Catholijk,
dat znlks mij leed deed . Ik heb nooit den tijd geihad om
fterk in de Godgeleerdheid to ftuderen, maar nogtans hecbt
ik groote waarde can bet geze g der Kerk : zij heeft eene
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verwonderlijke levenskracht , uwe Helligheid . V O L T A I R E
heeft u wet een weinig afbreuk gedaan ; maar ik bond Met
van hem, en ik zal een' ouden Clericus op hem loszenden .
Koinean, gij zult tevreden zijn ; indien gij wilt, kunnen wij
to zamen in de coekomst heel wat uitregten ." (Dit zeggende, nam hij een zeer innemend en onfchuldig voorkomen
aan .) „ ik kan, in waarheid, geene reden vinden, waarom
gij er lets tegen zoudt hebben, om uwen zetel voor altijd
to Paris to vescigen . Zoo gij bet verlangdec, zou fk u,
op mijne eer, de Tuilerien overlaten . Gij zult daar reeds
uwe kamer van Monte-Cavallo u wachtende vinden. Ik be.
trek die zeldzaam . Ziet gij niet in, Padre, dat Parry's de
ware hoofdftad der wereld is ? Ik , in de eerfte plaits , zou
alles doen, wat gij verlangdet ; inderdaad, ik ben een becer
zoon, clan men wet gelooft . Mite mij de oorlog en bet
vermoeijende gedeelte der politiek wierd overgelaten, zoudc
gij de Kerk naar uw goedvinden befturen ; ik zou, ale een
ondergefchikt foldaat, tan u onderworpen wezen . Zie, dat
zou inderdaad fchoon zijn : wij zouden onze Concilien hebben, gelijk K O N S T A N T IJ N en K A R E L de Grooten ; ik
tau die openen en fluiten ; daarna zou ik u de ware fleutelen der wereldheerfchappij ter hand fteilen, en naardlen
onze Heer gezegd heeft : „ Ik ben gekomen om bet
zwaard op aarde to brengen," zoo zou ik bet zwaard
moor mij behouden, en bet u aileen terugbrengen, om bet,
na ledere zegepraal onzer wapenen, to zegenen : Onder bet
ultfpreken dezer laatfte woorden maakte hij eene ligte bulging.
De Pans, die tot hiertoe bijna zoo bewegingloos gezeten
bad ale een Egyptisch ftandbeeld, hief langzaam zijn half
gebogen hoofd op, glimlachte melancholisch, floeg deoogen
opwaarts, en zelde, na eene 11ille verzucbting, ale vertrouwde blj zijne innige gedachten aan zijnen Befchermeslgel : ,, Commedlantel"
B o x A P A R T E (prong van zijn' ftoel op, Rep als een gewond
lulpeard glade en herwaarts, en ontviamde in woedenden toorn .
Borst llep hij (prakeloos been en wetter, zich bet bloed uic de
lippen b#tende ; hij draaide niet meer, met fcrherpe blikken
en omzlgtige febreden, rondom zijne proof, maar ftapte met
vaste fcbreden de kamer in alle rigcingen op en neder, met
deal voet *ampende, en bet geluld zijner gefpoorde hielen
doende wedergaimen . Het vertrek dreu-nde ; de gordijnen
crilden, 21s bet geboomte voor den naderenden doader ; bet
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feheen mij toe, dat er lets vreefelijks zou gebeuren ; mijne
haren rezen to berge, en onwillekeurig floeg ik de hand er
aan. Mijn oog vestigde zich op den Pau' ; bij verroerde
zich niet anders, dan om met beide handen de arendskoppen
op de leuningen van den armftoel can to grijpen .
Plotfeliug barstte bet onweder los : ,, Comediant! 1k!
Flat ik zal u Comedian zenden, die u allen als vrouwen en
kinderen zullen doen fchreijen . - Comediant! 01 gij weet

bet niet , zoo gij denkt , dat men mij in koelen bloede kan
beleedigen . Mijn tooneel is de wereld ; de rol , die ik daar .
op fpeel , is die van beer en meester ; tot tooneelfpelers heb
ik a allen , Pausfen , Koningen, Volken , en de draad , met
weaken ik u in beweging breng, is de vrees . -- Comedi.
ant! Ha ! gij zoudt een geheel ander flag van een' man

moeten zijn , om mij to durven toejuichen of uitfluiten .
Weet gii wel, Signor C H I A R A M O N T I, dat gij , indien ik
zuiks verkoos, niets meer dan een arm pastoor zoudt zijn,
cn dat Frankrijk met u en uwe driedubhele kroon luidkeels
den draak zou fteken , indien ik geene ernftige plool in mijn
gelaat behield, wanneer ik u groette? --- Nog geene vier
jaren geleden, zou niemand in bet openbaar van CII RIS TUS
hebben durven fpreken ; wie, bidde ik u, zou dan van den
Pans gefproken hebben? - Comediant! Hoho, Mijnheeren, gi5 weet u knaphandig bij ons in to dringen . Gij zijt
boos, omdat ik zoo zot niet geweest ben, om , even als
L O D E W If K XIV, de of keuring van de vrijheden der Galli-

caanfche Kerk to onderteekenen . Maar, men leidt mij zoo
niet om den tuin . Ik ben bet , die u tusfchen de vingers
bond, die u, als marionetten, van bet Zuiden naar betNoor .
den trek ; die mij den fchijn geef u voor lets to tellen , de
wijl gij een oud denkbeeld vertegenwoordigt , dat ik weder
wil opwarmen, en gij zijt dom genoeg om zuiks niet to
zien , of om u to houden alsof gij bet niet zaagt . -- Mar
neen, men moet u alles zeggen ; men moet u met den neus
er bij brengen, indien gij lets zult begrijpen ; anders geloaft

gij ter goeder rouw, dat men u niet kan ontberen, en fteekt
bet boofd in den wind, en pronkt met uwe lange vrouwe.
kleederen . - Weet dan , dat zij op mij niet de minfte uitwerking hebben, en dat, wanneer gij dus voortgaat, ik met
he t ttwe leven zal even als K A R E L XII met dat van den
Groot -Vizier : ik zal bet met mijne fporen aan flarden
fcheuren I"
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zweeg, - ik durfde geen adem halen, maar flak,

coen ik zijne donderende item niet meer hoorde, bet hoofd

even vooruit, om to zien, of de arme grijsaard ook van
fchrik bezweken was . - Neen ! dezelfde kalmte in houding en gelaat. Andermaal floeg hij de oogen ten hemel ,
andermaal zuchtte hij diep, lachte bitter, en zeide : „ Tragediante !"

B O N A P A R T E was in then oogenblik aan bet elude der
kamer, en leunde met den rug tegen een' marmeren fchoorfteenmantel . Hij fchoot als een blikfem op den grijsaard
toe, en ik dacht, dat hij hem zou vermoord hebben . Maar
plotfeling ftond hij fill , greep eene porfeleinen vaas uit de
fabrijk van Slvres, op welke bet kasteel van St. 4ngelo en
bet Kapicool waren afgebeeld, van de tafel, vertrapte die
onder zijne voeten, ging coen ecnsflags zitten, en bewaarde, met eene ontzettende bewegingloosheld, een diep ftilzwijgen .
Ik gevoelde echter mijn hart verligc door de overtuiging,
dat hij tot nadenken gekomen was , en dat zijn gezond verftand her gezag over zijn bruifend bloed had hernomen ., Hij
werd fomber en zijne Item dof en melancholisch, zoodat ik,
bij bet eerfte woord , dat hij uitfprak , begreep, dat hij wedr
tot zichzelven kwam, en dat die p a o T E U s door twee
woorden ontwapend was .
,, Beklagelijk leven !" verzuchtce hij , verviel daarop in
eene mijmeting, fcheurde bet boordfei van zijnen hoed, zon .
der, gedurende eenige minuten, lets to zeggen, en vervolgde coen, a!s fprak hij cot zichzelven : „ 't Is waar 1 Treurfpeler of Comediant . Alles is, federt Lang en voor altijjd,
rol en costuum voor mij . Welk eene afmatt!ng! welk eene
kleingeescigheid 1 Altijd, nu voor deze, dan voor gene par .
tij , eene houding aan to nemen , nu van ter zede , dan van
voren. Hun toe ce fchijnen, wat zij gaarne hebben dat men
Is, en hunne dwaze droomen to raden . Hen alien tusfcben
hoop en vrees to lateren dobberen . Hen door datums en
legerberigten, door wonderen van affland en wonderen van
namen to begoochelen . Aller meester to zijn, en niet to
weten, wat men met hen moet aanvangen . Op mijne eer,
ziedaar alles ! En dan, ten laatfte, zich to vervelen zoo
als ik doe ; dit is inderdaad to veel . Want, in waarheid,
(pier floeg hij zijne beenen kruife!ings over elkander, en
wierp zich achterover in een' armftoel) ik vetveel mij
M&N4ELw . 1836 . NO . 6 .
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ft:hrikkelJk ; zoodra ik mij nederzet, verga ik van verveling,, en ik zou geene drie dagen achtereen to Fontainebleau
kunnen jagen, zonder van verveling om to komen . Ik moet
mij bewegen en anderen doen bewegen . Opregt gefproken,
werwaarts, weet ik zelf niet altijd . Ik heb plannen beraamd voor bet leven van veertig Keizers ; elken morgen en

elken avond maak ik een zAodanig plan ; ik heb eene onuitputtelijke vtrbeeldingskracht, maar, alvorens ik twee dier

plannen zal hebben uitgevoerd, zal ik naar lijf en ziel verfleten zijn ; want ons arm levenslampje brandt niet lang .
En, rondborftig gefproken, wanneer al mijne plannen zouden
zijn uitgevoerd, wit ik er niet op zweren, dat de wereld
er veel gelukkiger door zou zijn, maar zij zou fchooner
zijn ,

en er zou eene majestueuze eenvormigheid heerfchen .

lit voor mij ben geen philofooph, en verf'a niets van Zekere

theorien . Het- leven is to kort om fill to flaan ; zoodra ik
iets bedacht heb , breng ik bet ten uitvoer . Men zal na
mijnen dood uitleggingen genoeg van mijne daden vinden ,
om mij op to hemelen wanneer ik er in geflaagd ben, en

mij to verkleinen wanneer ik mogt bezwijken . De paradoxen
zijn in Frankr%jk altijd bij de hand . Zoolang ik leef, breng

ik ze tot zwijgen, maar naderhand zal men bet moeten afwachten . Wat nood! Het is mijne zaak wcl to flagen, en
daarop verfla ik mij . 1k flel mijne eigene Blade voor, en
houd mij daarmede dagelijks bezig."
Dit zeggende, flond hij met eene zekere vrolijke vlugheid
op, en was in dezen oogenblik volkomen natuurlijk, zonder
moeite to doen om zich van de fchoonfle zijde of to fehil-

deren, gelijk hij later in zijne op St. Helena gehoudene zamenfpraken deed . Hij kwam weder bij den Heiligen Vader,
die zijne plaats niet verlaten had , flapte voorbij hem been
en weder, glimlachte meer of min fpottende, en fprak, met
de hem zoo eigene mengeling van platheid en verhevenheid,

en met eene onbefchrijfelijke fnelheid en levendigheid, nagenoeg bet volgende : ,, De geboorte is alles . Zij , die arm

en naakt ter wereld komen, zijn altijd als wanhopigen ; bet
loopt op handelen of op zelfmoord nit, naar bet karakter
der lieden is . Wanneer zij , zoo als ik, den moed hebben
om aan alles de hand to flaan , dan doen zij van zich fpre-

ken . Wat wilt gij ? Men moet leven ; men moet zich op
zijne plaats weten to flellen en zich eenen doorgang banen< .
Ik heb di : gedsan als een kanonskogel . Wee degenen, die
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mnij in den weg ftonden ! - Sommigen zijn met weinig tevreden ; anderen hebben nooit genoeg. - Wat zal men
doen? leder eer naar hij trek heeft ; ik bad lerken honger .
-- Luister , Pans! (*) Te Toulon had ik geen gelds genoeg
om een paar epauletren to koopen, en , in pleats daarvan ,
drukren mij eene moeder en ik weet niet hoevele broeders
op de fchouders . Dit alles heeft zich nu vrij wel gefcbikt,
meene ik . j G S E P FI I N E had mij als uit medelijden getrouwd , en nu zullen wij haar kroonen , in fpijt vatl R AG U I D E A U , haren Notaris , die zeide, dat ik niets anders
bezat dan een ruitersmantel en een'degen . Inderdaad, hij had
geen ongelijk . De keizerlijke mantel, de kroon, wet zegc
dir alles? Behoort her aan mij? - Eene, costuum, eene
tooneelfpelerscostuum 1 Ik zal her voor een uvr aantrekken,
en daarmede genoeg ; vervolgens zal ik mijn kort afiiciersrokje weder aandoen en to paard ftijgen . Te paard ; aJtijd,
levenslaug to paard! Ik zal geen dag gezeten. zijn, zonder
gevaar to loopen van uit mijnen zetel geworpen to worden .
Is dat dan wel zoo benijdenswaardig? Zeg? -- Ik verzeker bet u , Heilige Vader ! er zijn flechts twee klasfen van
menfchen : zij , die hebben , en zij , die winnen. De eerften
leggen zich ter ruste, en de anderen houden zich in beweging. Daar ik dit rijdig en ter goeder uur heb ingezien,
zal ik her ver brengen, begrijpt gij? Slechts twee, manner,
die op hun veertigfte jaar begonnen zijn, hebben hun doel
bereikt ; CROMWELL en JEAN JACQUES ROUSSEAU .
Indien men den eerften eene paehthoeve en den anderen
twaalfhonderd francs en zijne dienstmaagd gegevenhad, zouden zij noch gepredikt, noch gefchreven, noel geheerscht
hebben . Er zijn werklieden in gebouwen, in kieuren, in
zinfneden ; ik ben een werkman in veldflagen . Ziedaar mijn
beroep . V66r mijn vijfendertigtte jaar heb ik er reeds acthttien voltooid, die Overwinning heeten. Her is billijk, dat
mijn werk mij betaald worde, en bet met eenen troon to betalen, is niet to duur . Bovendien zal ik altijd voortwerken ;
gij zult er mij nog wel andere zien leveren . Gij zuk alle
dynastien van de mijne zien dagteekenen, welk een parvenu
ik ook zijn moge, en hoe dan ook verkozen, - verkozen,
zoo als gij , Heilige Vader, en nit den grooten hoop boven
(*) Eigenlijk ftaat in her oorfpronkelike :
Heilige Stoel !" --- pert .
U 2

,, Luister,
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de rest verheven . Want in dit opzigt kunnen wij elkander
de hand geven ."
En bier flak hij zijne welgevormde en vaste hand de ontvleeschde en bevende hand des Paufen toe, die, welligt verteederd door
de goedhartigheid dezer laatfle beweging, ofmogelijk door eene
geheime herinnering aan zijne eigene lotverwisfelingen, en in
een treurig vooruitzigt op bet toekomftig lot der Christelijke
maatfchappijen, hem zachtkens de toppen der vingeren toereikte., met bet voorkomen eener grootmoeder, die zich met
een kind verzoenc, hetwelk zij to hard meent beftraft re hebben . Nogtans fchudde hij treurig bet hoofd, en ik zag een'
traan nit zijne fchoone oogen tangs zijne bleeke en magere
wangen vloeijen . Die traan kwam mij voor als het laatst vaarwel der ftervende Kerk, waarbij bet de aarde aan de eigetlbaat en bet geval overgaf .
B O N A P A R T E wierp een' zijdelingfchen blik op dien
traan, die aan een gefolterd hart ontrukt was, en ik vertaste zelfs , aan de eene zijde van zijnen mond, eene vlugtige beweging, die op een' zegevierenden glimlach geleek .
In dien oogenblik kwam dit groote karakter mij oneindig
minder verheven en minder uitftekend voor, dan dat der tegenpartij ; ik bloosde over mijne vroegere geestdrifcige bewondering, en ontwaarde in mijn binnenfte eene mij' geheei
nieuwe droefheid, bij bet ontdekken, hoe klein de fioogfte
politieke grootheid in de listen barer ijdelheid, hare ellendige
valitrikken en hare zwarte gaauwdievenftreken worden kan !
Ik zag, dat bij niets van zijnen gevangene verworven had,
maar dat bet hem eene ftilzwijgende vreugde verfchafte, in
dit onderhoud tusfchen vier oogen niet to kort to zijn gefchoten in zijne poging, om, nadat hij zich door den toorn
had laten overmeesteren, zijnen gevangene to doen bukken
onder bet gewigt der afmatting, der vrees, en van die zwakheid, welke voor bet welgeplaatfte hart eenen grijsaard zoo
belangrijk en aandoenlijk maakt . Hij had bet laatfte woord
willen hebben, en verliet bet vertrek, zonder jets meer to
zeggen, even haastig, als hij bet was binnengekomen . Ik
zag niet , dat hij den Paus groette , en geloof ook niet , dat
ht bet gedaan heefc .
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DE VRIJSCHUTTER, OF DE 14Da OCTOBER

1582 .

(Eene Duitfche Legende , op welke bet Zangfpel van then
naam berust .)
K U N Z W E R N E R

Ku N Z W E R N E R

en zijne Prouw.

was een jong , rustig man , van achtbaar
voorkomen . Sedert ongeveer een jaar bewoonde hij , met
zijne jonge , hoogst lieftallige vrouw , eene eenzame hut,
nabij bet kleine, in een bosch gelegene dorpje Kiefahrn .
Dit armelijk verblijf kwam geenszins overeen met W E RN E R'S vroeger vermogen en hand in de wereld . Nog niet
lang geleden was hij bezitter geweest van eene aanzienlijke
vrijhoeve, tot welke deftige gebouwen, meijerhoven, akkeren weilanden , vischwateren, en zelfs eenige vrije bosfchen
in bet gebergte behoorden . Maar bet ongeluk began den
jongen man to vervolgen van bet oogenblik of aan , dat hij ,
na in bezit zijner goederen getreden to zijn , de dochter van
een aanzienlijk fchepen uit de nabuurfchap tot huisvrouw gekozen had . Brand - fterfgevallen onder zijne maagfchap verwoestiug door den oorlog - vlugt uit zijne woonplaats -ellende in bet vreemde land volgden elkander, in een enkel,
als met onweders bezwangerd jaar, gelijk de eene blikfemftraal den anderen . Het boek van Job vermeldt niet zoo vela
onheilen, als zich over bet hoofd der jonge echtgenooten op .
eenhoopten . Zoo gebeurde bet, dat W E R N E R , toen hij ,
na langdurige verwijdering uit zijn verwoest vaderland, ein .
delijk een oord van rust bereikt bad, de laatfte fpaar- en
gedenkpenningen , welke hij bezat, moest uitgeven , om zich
to Kiefahrn eene kleine but to kunnen opflaan . Hij kocht
een' halven morgen bouwland, en onderhield kommerlijk,
door zijner handen arbeid , zijn en zijner vrouws leven . Des
avonds genoot hij dan de karige vrucht zijner infpanning.
Hierbij bleef hij echter nog fleeds vol van eene edele fierheid . Geen ongeluk boog hem den nek . Alleen, wanneer
fomwijlen verachting wegens zijne onverdiende armoede hem
trof, bruiste zijn trotsch gemoed in wilde heftigheid op, en
hij meende de banden zijner ellende met geweld to moeten
verbreken. Het gevoig van zulke oogenblikken was, diepe
verbittering tegen zijn noodlot . Wel is waar omhelsde hem
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zijne M AT H I L D R alsdan
zijnen kommer to lenigen ,
wees hem, hoe hun kleine
akkerveld heerlijk prijkte,

met dubbele teederheld , poogde
fprak van hoop op betere dagen ,

tuin zigtbaar gedijde, hoe hun
hoe op hun erf bet huis- en pluim-

gedierte zich aanmerkelijk vermeerderde . W E R N E R legde
Ian meestal bet gloeijende hoofd in haren fchoot ; de van

toorn brandende oogen vescigden zich kalmer op bet eene of
andere onbepaalde voorwerp, en M A T H I L D E hief een vroom
gezang aan, gedurende hetwelk w E RN E R gewoonlijk zacht .
kens influimerde .
Het Opontbod.
Daar trad hij eens , op zekeren dag , bet aangezigt met
gloeijend rood ais overgoten, in de ftulp . In zijne hand

hield hij een houten tafeltje, op hetwelk een nommer ingefneden was . M A T H I L D E zat aan haar fpinnewiel en fcheen
gefchreid to hebben . Zij fchrikte, toen zij haren man in de-

zen toeftand zag . Zij begreep hem niet, toen hij haar, met
woedende gebaren , bet houten plaatje onder de oogen hield
en fcbamper lagchend uitriep : „ Drijver No . 50 !" Hij wierp

zich in eenen Ieuningftoel, liet hoofd en armen krachteloos
hangen : ,, bus een drijver !" vervolgde hij , » een tros .
boef ! de leagile der knechten ! Halloo ! door doornilruik en
moeras ! gejaagd I gedreven !" M A T H I L D E, die hem thins
half en half begon to verftaan, fmeekte hem, tot zichzelven
to komen. Te vergeefs . - Na lang bidden begon hij eindelijk

to vertellen, hoe hij opontboden was naa,r bet Plot van den
Baanderheer, Graaf E B E It H A It D van Dandermunde, wiens
onderdaan men beweerde , dat hij , door zijne nederzetting to
Kiefahrn , geworden was, en hoe er eene groote jagt was

uitgeCchreven,, die weken duren moest, en op welke Hertogen , Prinfen, Markgraven, Baronnen en Ridders togen .
woordig zouden zijn , met prachtigen jagtftoet en valkeniers ,

en hoe hij daarbij als wilddrijver mede moest , over beg en
fteg, door riet en moeras, blootgefteld aan de mishandelin-

gen van bet baldadige gevolg en prijs gegeven aan de hondenzweep der jagers . M A T H I L D E fprak niet meer ; ook
zij liet bet hoofd zinken ; twee groote tranendroppels vielen

haar nit de oogen . Het was een bitter oogenblik van treurigheid, die echter weldra overging in angstgevoel voor haren echtgenoot . Door de overmaat zijner ellende was w E RN E R thane met zichzelven oneens geworden en tot een' feet
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van morrende ontevredenheid vervallen . Na eene wiji van
bange gemoedsverftijving riep hij uit : ,, Ik moet voort
Her is hoog tijd ! Ik moet gehoorzamen ; anders wordt, bij
weerfpannigheid, nog een kerker'nol , of God weet war, mijn
lot." Hij wilde eene betere kleeding aantrekken ; daar viel
hem de foort van arbeid in, waartoe hij moest uitgaan, en
'hij wierp her fluweelen wambuis , hetgeen hij nog nit betere
tijden in eene kast bewaarde , op den gtrond, trapte zijnen
kruisboog, die heal juist onder de handen kwam, met voeten, greep met de woorden : „ dit voor den drijver !" eenen
tot fiok gefneden boomtak, en wierp then over den fchouder . Zoo trad hij voor zijne fchreijende gade, kuste haar
her voorhoofd , en ging naar buiten . M AT H I L D E zag hem
bevend na, meende hem terug to moeten roepen, doch vermogt her niet . Radeloos zonk zij op bet voetbankje voor
een beeld der Lieve Vrouw neder, en bad, tot dat de troost
in hare ziel wederkeerde .
De Psjlen .

(*)

Toen W E R N E R buiten zijne deur trad, zag hij , hoe nit
her dorp boeren, knechts en knapen, van ftokken en knuppels voorzien , bij afgezonderde hoopen , den weg naar bet
clot van den Landheer infloegen . Ilij wilde zich aan den
troep niet aanfluiten , en koos this een pad door bet donkere
dennenwoud, hetwelk digt aan her dorp begon . Hoe dieper
hij in hetzelve kwam , des to levendiger fond hem zijn ongeluk en zijne vernedering voor den geest . Hij kon zich van
de pijnigende gedachte niet ontflaan, dat hij, to voren een
rijke vrijzaat, die zeif een klein jagtregt bezat, thans als
wilddrijver zou moeten dienen . Terwijl hij nu her voetpad,
door de kronkelingen en kloven der bergflreek, vervolgde,
kwam her hem fomwijlen voor, alsof er nog iemand nevens
hem ging ; doch nu eens hield hij bet voor zijne eigene fchadew , dan weder voor eenen hem in bet gaan als voorbijfnellenden boomfiam . Eindelijk, opziende, zag hij eenen man, die
aan zijne linkerzijde voorttrad . Hij dacht, dat her een der
boeren zou wezen, die even als hij op her floc befcheiden
was, en ging, zonder kennis van den man to nemen, verder .
„ W carom zoo mismoedig, W E R N E R H U N Z ?" D eze
(*) Her Duitsch heeft Bolzen, de bijzondere benaming
der korterc pijlen , die op den kruisboog gehruikt worden .
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hem plotfeilng gedane vraag bevestigde hem in bet denkbeeld,
dat bet een zijner buren was . ,, 1k heb reden genoeg om
bet to wezen," antwoordde hilj barsch, zonder den vrager
aan to zien .
,, Wet bedroeft u, W E R N E 8 Y Kan ik u helpen , zoo
fpreek !"
K U N Z wierp nu eenen vlugtigen bilk op zijnen reisge.
moot . Eene zonderlinge rilling overviel hem voor een oogenbilk, toen hij een' rijzigen , mageren jager, met een' grooten
kruisboog in den arm en een' ruimen voorraad van pijten,
naast zich zag . In een donkergroen jagtkieed met rood op
de naden, eene hanenveder op den fpitfen, fmal geranden
hoed, van onder welken rood hoofdhaar to voorfchjjn drong,
een' digten fpits-en knevelbaard van dezelfde kleur om kin en
lippen, fond de gefalte voor hem . Het fchrandere oog nogtans en de lagchende mond boezemden WE R N E R vertrouwen in, en bet kwam hem voor, alsof bet een oude bekende
was, then bij reeds ergens gezien had .
Deer de vreemdeling hem bij zijnen naam had aangefproken, fcbaamde hij zich, hem niet to kennen . „ Ik ben als
wilddrljver op bet flot ontboden ," zeid€ hij , „ en moet lijfeigensdienst doen als een verachte knecht ; en echter was er
een tijd, toen ik zoo fier, zoo gelukkig West He! des
Satans
"
„ Ik weEt al I ik weet al !" fprak de Groenrok. „ Wees
geen dwaas, W E R N E R , maar haast u ! Zie ! zoo fraks,
dit is mij bekend, begint op bet floc bet groote prijsfchieten
naar bet verre wit . De beste fchutter daarbij words opperfe
houtvester en aanvoerder van de jagt . Dan komen ook nog
gefchenken van Hertogen en Prinfen , waardoor bet verlies
van uwe kleine vrijhoeve weldra vergoed kan zijn . Daarenboven ligt er in bet Haagbosch een fraai jagthuis , waarin
gij als houtvester wonen en u bet leven aangenaam kunt
waken."
,, Gij hebc goed praten , vriend jager ! Op vijfentwintig
fcbreden kan ik wel een' beer raken ; maar in mijn geheele
leven ben ik geen fcherpfcbutter bij uitfek geweest, en miste
altijd meer dan ik trof ."
„ Hm!" zeide de jager, „ dan moet gij drijver blijven ;
en ondertusfchen kan iedereen de beste jager zijn, wanneer
hij flechts wil . 1k zelf was eens een flechte fchutter ; than .
ben ik de besce, en daarenboven een rjk man ."
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,, No , aan bet willen ligt her niet , maar aan her kunnen ."
„ Gij kunt bet, en dat tegen zeer geringen prijs . l k zelf

heb mij de kunst gekocht voor eene beuzeling." Bij deze
woorden nam hij den boog van den fchouder, en trok eenige
pijlen uit zijne tasch ; zij gaven een bijna onmerkbaar, blaauwachtig fchijnfel van zich .
„ Zie," zeide hij » dit zijn de pijlen, die nooit misfen,
overbekeird bij alwat jagt oefent ; zij worden gefmeed to middernacht. Alle treffen ; geen fnelt vruchteloos van den bong,
De wil flechts van den fchutter beftuurt bet fchot. Zie,
daar vliegt een arend ! Kan uw oog hem onderfcheiden ?
Neem den boog en fchiet !"
Nu wierp W E R N E R zijnen flok weg. Meermalen en veel
had hij van deze befprokene pijlen hooren verhalen, en baastig greep hij er naar. Hit mikte , fchoot ; de adelaar viel.
Weldra echter zeide hij treurig : „Daar, vriend jager, neem
uwen boog en uwe heerlijke pijlen terug! 1k ben arm, en
heb niets, dat ik u daarvoor zou kunnen bieden ."
„ Gekje ! Zulke dingen betaalt men met geen goud . Her
moet iecs wezen , dat een raadfel is , hetwelk zich op1osfen
moet, en met de oplosfing den verkooper betaalt . Gij zijt
rijicer, dan gij denkt . Geef mij datgene, wat gij niet weet,
dat gij bezit! ik zelf heb bet voor de pijlen gegeven, en
nook heb ik berouw gehad . Zoo gekocht, zoo verkocht I"
Peinzend Her W E R N E R her hoofd hangen . „ War ik onbewust bezic? We!, war raken mij de fchatten, die ongebruikt achter mijne grendels en muren liggen? die zich mis .
fchien eerst aan mij oncdekken zullen, wanneer een woudftroom mijn hutje onderstboven rukt ? Eer ik de wigchelaarsroede vind, die ze mij aanwijsc , ben ik misfchien een
gr-ijsaard , die ze niet meer genieten kan ! Top, vriend jager! dat, war ik niet weer, dat ik bet heb, zij her uwe!"
De Groene legde den mageren vinger aan den grijnzenden
mond . ,, De koop is gefloten ," zeide hij . ,, Her is van
daag de 14de October 1572. Heden over Lien jaren kom fk
bet halen . "
WE R N E R greep haastig naar de pijlen .
„ Gij hebt u hier aan een' doren gefchrapt ; awe linker.
hand bloedt," fprak de Groene . „ Wij hebben geen inks.
Schrijf mij op , , war gij beloofd hebt ."
„ Met mijn bloed 7!"
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hebben geen inkt ,

bij de hand ."

zeg ik u ; eene pen heb ik hier

Met deze woorden nam hij de hanenveder van zijnen hoed,
en reikte die aan WERNER toe.
Deze aarzelde ; hem was angflig to moede ; maar, eenen
blik op de pijien, op den rijken jager, op den doorboor-

den adelaar, eene gedachte aan zijn zoo nabijzijnd geluk - en hij befchreef bet hem gereikte blad met zijn bloed .
Hierop gaf de vreemde jager hem de pijien .
,, Zij raken
niet op ," zeide hij , „en elk fchat treft, wat gij begeert . " Toen nam wE R N E R de pijien , en een dof rommelende don .
der rolde van hen af, den hemel door, naar den kant van
den middernachc . - „ Befpoedig uwen tred," fprak de
Groene ; „ bet fchie.ten in bet clot begint."
De Opperhoutvester .
K U N Z W E R N E R kwam op bet clot, door den Groenen
verzeid . Hij fcheen dezelfde niet meer . Den boog en de
pijien droeg hij in eene daarvoor beftemde tasch , met zonderlinge figuren befchilderd . Op zijne muts had hij eene
groote veder , uit de wieken van den arend getrokken, zoodat dezelve min of meer naar bet barer eens Ridders geleek .

Bij bet binnentreden wierp de Groene aan den boeren .fchepen van Kiefahrn , die mede op bet Plot gekomen was , bet
tafeltje No . 50 toe , en fprak : ,, Heer K U N Z W E R N E R
is een jagersman, en komt tot bet proeffchieten ." Hierbij
zag hisj den fehepen met eenen zoo doorborenden blik uit
gloeijende oogen aan, dat deze van de bank, waarop hij met
andere boeren in de open lucht gezeten was, opfprong, duizelend zijne muss van bet hoofd rekte, en eene diepe bui-

ging maakte .
Bij bet proeffchieten ging bet feestelijk toe . Graaf E a E R-

met zijne gasten, de Hertogen en andere heeren bewonderden op bet plein voor bet clot bet voortreffelijk fchieten der jagers , die om de eer der Houtvestersplaats wedijverden . Onder alien echter fchoot K U N Z WERNER bet
H A R D

best . Weidra weergalmde zijn naam nit den mond der aanwezige Edellieden ; de Hertog van Normandije wierp hem
eene met goudguldens gevulde beurs toe -, en verzocht van

Graaf E a E R H A R D, dat W E R N E R gedurende de jagt in zijne nabijheid mogt blijven . Nu volgde zijne aanftelling tot
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Opperhoucvester . Hij werd in groen fluweel gekleed, met
golden jagersdos voorzien, en moest zijne hooge dienst terflond aanaaarden . De prijsgefchenken, welke hij verder, in
fraaije bekers, kosibare toonpenningen en fierlijk bewerkte
bandeliers , bekomen had, werden door den Groenen in bewaring genomen .
K V N z had wel gewenscht , zich in zijnen gelokihaat nog
eerst eens aan zijne vrouw to mogen vertoonen ; daar echter
terflond na bet feestgelag, dat met bet vallen van den avond
begon en tot diep in den nachc moest duren, de jagt naar
bet gebergte zoo opbreken, zoo loon hij bet floc niet meer
verlaten. Terwijl hij hierover peinsde, trad de Groene naar
hem toe, en bood zich aan, zijn bode bij zijne vrouw to
zijn : „ Mijn weg voert mij uwe but voorbij ; ik zal MAT H I L D E
uwen groet brengen en een en ander van deze
fraa :;e dingen, als waarborg mijner woorden ."
Toen gaf K U r z hem her goud , de bekers en de pronkmuncen, en zag hem na, hoe hij van hec flot afdaalde in bet
wood, dat naar Kiefahrn leidt . De gedaante van den Groenen was , diep beneden, op de dun begroeide plaatfen van
bet bosch nog zigcbaar ; want zij was met een, hoezeer
naauwelijks merkbaar, gr-oenachtig fchijnfel omgeven, zoodat zij in de verse er uitzag als een wandelende glimworm .
K u N z zag hem langen tijd mijmerend na . Plotfeling was
bet hem , alsof hij in de Iinkerhand eenen (leek ontving ; hij
tastte er naar , en keerde fuel zich om ; doch , toen hij niemand zag en de pijn nog Reeds bleef voelen, verfpreidde
zich een heete gloed door geheel zijn ligchaam, en als droomend fprak hij : „ Ja , zoo ! gij doer mij nog ze&r I" Vervolgens flreek hij zich met de hand over her voorhoofd, en
ging naar her feest in den burg terug .
Bet onbekende Coed.
Hoe prachtig was niet de jagt ! Graaf E B E R H A R D van
Dandermunde's jagt is tot cen fpreekwoord geworden, en
K U N Z W E R N E R was de bloem en roem der jagers . Nog
in latere tijden vond men in oude eiken en beuken, waar hij
bet een of ander heerlijk fchot gedaan had, zijn' naam ingefneden en bijna in bout en fchors verwasfen .
Toen, na bijna eene maand, bet jagen ten einde was, en de
heeren naar hunne landgoederen en kasteelen terugkeerden,
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Graaf E B E R H A R D W E R N E R tot zich , fchonk hem

bet fraaije jagthuis in bet Haagbosch, loonde hem ook
Dog op andere wijs, en legde hem eene goede bezoldiging benevens verdere inkomften toe . Nu was hij een gegoed man . Hij nam verlof, om zich naar zijne vrouw to
begeven en zijne verhuizing naar bet Haagbosch to bezorgen.
Welk een blijde gang was dit niet voor hem ! Lang reeds
bad hij vergeten, hoe hij in bet bezit der pijlen geraakt was ;
maar, toen hij nu door bet dennenbosch trok, gedacht hij
aan den groenen jager en aan den met hem gefloten koop .

Nogtans verdoofde hij bet angftige voorgevoel , dat zich in
zijnen boezem verhief, Reeds troost zoekende in de gedachte,
dat de zoo vaak befprokene pijlen toch niets zoo geheel
ongewoons waren .
Nu flond hij voor zijne but ! - nu lag hij in de armen
van zijne beminde, getrouwe vrouw 1 - wat was de ftulp
verfierd en opgepronkt 1 wat ftonden de prijsbekers met fmaak

in bet rond gefchikt I
„ 0 ! mijn W E R N E P.," riep M A„ hoe gelukkig zijn wij nu weder geworden I
T H I L D E,
welk een zegen is in ons huis gekomen 1 . . . maar, ook mij

heeft de hemel gezegend, en thans, nu wij gelukkig zijn,
mag ik bet zeggen 1 Toen gij heengingt , zoo treurig , zoo
verontwaardigd , heb ik bet verzwegen , om u geene nieuwe

zorg op de fchouders to laden -- federt maanden reeds ben
ik moeder , gij vader , W E R N E R ! - wat gij in de dagen van
ons geluk u wenschtet, hebt gij ! - uw verlangen is vervuld I"
Terwiji zij dit fprak , voelde w E R N E R eenen geweldigen
Reek in de nooit geheelde kleine wonde aan zijne linkerband -

als een blikfemflraal fchoot hem -een fchrikbarend licht door
de herfenen - met eenen fchreeuw van ijzing flortte hij op den
grond . „ Ik heb mijn kind in-den fchoot zijner moeder verkocht !"
riep hij, met eene gefmoorde tiem, nit, en eene duizeling ontroof-

de hem zijn bewustzijn . Doch M A T H I L D E had, in den fchrik
over bet nederflaan van Karen man, deszelfs woorden niet
verftaan . Zij ijlde om hem lafenis to halen , daar zij dacht ,
dat eene flaauwte hem vermeesterd had . - W a R N E R was
een man van kracht, tot zelfbebeerfching in ftaat . Hij
rees overeind, fchoof de fchuld van zijnen val op eene voet .
verzwikking, liefkoosde vervolgens zijne vrouw, en toonde
zich regt vrolijk, terwijl de tranen hem dreigden to verftikken
en zijn bloed hem in bet harte verftijfde .
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Hoe de tien jaren voorbfIiepen .
Op bet jagthuis in bet Haagbosch leidde men een leven
van lust en vrolijkheid ; daar gedijde alles zoo heerlijk, daar
bloeiden de bloemen fchooner dan ergens, daar befluurde en
befchikte eene lieftallige huisvrouw , daar huppefde een frisfche goudgelokte knaap in bet rond , had bet druk in huffs
en hof, fprong over de heggen, reed op de honden, en
fchoot zoo gezond en krachtig op, dat geen kind in den
gebeelen omtrek hem evenaarde . Zelfs Graaf E B E R H A R D
had den jongen lief, en de Gravin van Dandermunde beZijn vader alleen zag hem
nijdde M A T H I L D E haar geljk .
zelden ; deze zwierf overal rond , zocht allerwegen bezigheid, zond, wel is waar, telkens geld en gefchenken oaar
bet jagthuis , maar in zijne woning zelve vercoefde hij on-

gaarne ; kwam hij er echter fomwijlen, aisdan poogde hij zoo
vrolijk to fchijnen als hij maar kon ; vrouw en kind kuste
hij dan hartelijk, maar, was hij met den knaap alleen, zoo
zette hij hem voor zich , flaarde op de engelachtige wezens .
trekken van bet kind , en herhaalde gedurig den uitroep
neen I, bet is niet mogelijk !" dan wierp hij zich op
,, Neen !
de knieen , en hield zijnen zoon opwaarts naar den hemel
hij peinsde, hoe hij zichzelven offeren kon voor zijn kind I
Snel trokken de jaren over zijn hoofd voorbij ; bet tiende
begon, was weldra meer dan half verflreken, en liep ten

einde . Het was bet jaar 1582, datzelfde jaar, hetwelk hij
zich met zijn bloed als betaaltijd had voorgefchreven . De
herfst kwam ; de maand October naderde . Geen trooseende balfem drupte in IV E R N E R'S verfcheurde ziel ; flechts
wanhoop hechtte zich aan zijne voetzolen als een bloedhond,
en vervolgde hem op zijne jagttogten . Mar gebeurde bet,
dat een vrome monnik , gelijk er wel eens bet land door-

wandelden en godsvrucht verbreidden, huisvesting bij hem
zocht . Aan W E R N E R verfcheen deze man als een bood .
fchapper des hemels . Hij ontdekte hem bet binnenfle zijns barten, en beleed hem, wat hij misdaan had . De eerwaardige

man boog bet hoofd voorwaarts ; zijne handen vouwden zich,
its tot een g ;bed . Eindelijk fprak hij droevig : „ Mijn zoon,

ik weet voor u geene andere redding, dan onophoudelijk den
Heere gedachtig to zijn . Neem, zonder verwijl, uw kind

bij de hand, grijp den pelgrimsflaf, en trek van de eene bedevaartsplaats naar de andere . Ik wit op then weg der ge-
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nade uw trouwe begeleider zijn . Op den treurigen dag zelven zal ik u niet verlaten ; gij moet dien binnen de heilige
muren van een kerkgebouw doorbrengen, waar wij afwachten wiilen , wat de hemel befluiten zal .
Het Einde .
Het was omitreeks bet Bind der maand September 1582,
dat men twee mannen van bedevaartsplaats naar bedevaarts_
plaats zag trekken . De een was een monnik ; de ander droeg
bet kleed van eenen peigrim , en leidde eenen knaap bij de
hand . Hec kind was ook als pelgrim gekleed , dacht Reeds ,
dat bet treurig moest zijn omdat bet zijn' vader treuren zag ,
en trad regt vroom aan zijne zijde voort ; men waande een'
Engel ter bedevaart to zien . Wanneer zij rust hielden of
fliepen , hoot W E R N E R zijn kind steeds zoo vast in zijne
armen en aan zijne borst, dat hij no zulk eenen flaap telkens
ass verlamd ontwaakte, waarbij hij dan ook nog met een
wezen geworiteld en geftreden had, dat hij over dag nimmer noemde .
Zoo kwam de Ode October 1582 . Alle drie traden in de
kerk to Hochlinden, waar de fchaar der bedevaartgangers
zamenvloeide. Het orgel hief een kerklied aan, en, zonder dat de menigte bet verwacht fcheen to hebben , befleeg een priester den kanfel, met eene parkementrol in de
hand . Hij ontrolde dezelve , en verkondigde der gemeente
plegtiglijk , dat , krachtens eene bul van Paus G R E G o R I U S
D E, N XII1, de Christenkerk heden den 15den October van
bet jaar des Zaligmakers 1582 vierde, en dat, dien ten gevolge , al de dagen, die anders , van heden of aan tot den
15den October toe, nog hadden moeten verloopen, met der .
zelver feesten en namen, als niet beflaande, uit de Christen-tijdrekening uitgewischt Waren , zoodat mitsdien bet jaar
1582 Lien, thans niet meer in wezen zijnde, dagen korter
geworden was .
Op deze wijs begon de Gregoriaanfche jaartelling.
Pelgrim en monnik wierpen elkander een' veelbeduidenden
blik toe . Op eens nam K U N Z W E R N E R zijn kind, en
droeg bet ter kerke uit . Niemand begreep de boost des pelgrims . De monnik volgde hem . Toen zij in de open lucht
waren, riep W E R N E R, als buiten zichzelven door den flrijd
van vertwijfeling en van hope, den monnik toes ,, Zoo is
er dan in 't geheel geen lode October 1582?!"
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„ Die is er niec en is er niet geweest," fprak de monnik ;
„ want heden hebben wij reeds den I5den ."
Toen viel w E R N E R op zijne kllieen, hoot zijn kind aan
zijne borst, en riep : „ God in den hemel1 zoo is bet dan
mogelijk ? Gij hebt mij armen zondaar dan verhoord , en dit
kind is her mijne ; ik kan her opvoeden U ter eere ?
Daar vloog uit bet donkertte van her bosch eene raaf op,
befchreef rondom hen wijde kringen , die gedurig enger wer .
den, en , toen hij eindelijk boven W E R N E R's hoofd zweef_
de, ontviel zijnen fnavel een blad, waarna hij al krasfende
in bet duistere wood terugvloog .
IJlings hief de monnik bet blad op . Rillend herkende
WE R N E R den b-loedbrief - hij was verfcheurd .
A

A N SPANJE

IN

1836 .

Bekoorlijk land, waar 't lisp'lend loof der hooge boomen
De gouden vrucht atom aan 't fpiedend oog ontdekt ;
Waar 'c vloeibaar zilver in uw kabbelende f'roomen
Den rijkbeladen oever iekt!

Waar 't ftovend zonnevuur den malfchen grond doorademt ,
En 't prachtig woud , her breed en golvend graanveld teelt ;
Waar 't hemelhoog gebergt' her bloeijend dal omvademc,
Dat aan Euroop zijn fchatten deelt I
Bekoorlijk land , zoo waard den fieren mensch to plegen,
Die zelfs de wildernis met duizend vruchten tooit!
Hier golft, bier bloeit, bier lachc u cveeldeenwelvaarttegen,
Met bloemen van 't genoc beftrooid .
Sla daar uw woning op, in 't Andaiufisch Eden!
Ontluik' de trotfche ftad , waar 't Moorfche roofnest praalt !
Ontwring den grond zijn goud I hij zal zich prachtig kleeden,
Door zuider-zonnegloed beftraald .
Daar floor de hand van God de bron van 't leven open ;
Her halfbevrozen Noord benijdt u , weeld'rig land !
En werpt een fmachtend oog , waar ftorm en golfflag floopeh,
Naar uw gezegend, heerlijk ftrand .
Alhambra's zuilenrij , gij roem der riddertijden !
Geen klinkend krijgsmuzijk galmt uw gewelven door ;
Geen klett'rend zwaardgedruisch geeft daar de lens tot f'rijden,
Bij 't dreigen van den woesten Moor .
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Maar hoort - daar rolt de crom ; een vijand ftuwt z!jn benden,
Als golven, bloedig rood, op veld en akker heen ;
Zal wedr de Korfikaan zijn legioenen zenden,
En kluister, dood en wet meteen?
Zij zijn het niet, der Franken wufte en woeste zonen ;
't is de adelaar niet meer, die van hunn ftandaard zonk ;
Men wil, Hispanje! u niet, als teen voor Vorftenkroonen ;
Geen vreemde , die uw boeijen klonk .
Wat booze Geest bevlekt uw fchoon, bekoorlijke oorden,
En plast door beken bloeds , bij 't loeijend krijgsgeweld?
Wie gaf het helsch bevel, uw burgers to vermoorden,
Zoo lang door ramp en wee bekneld P
Gij baadt in eigen bloed ; uw kind'ren zwieren'c wapen ;
Zij wringen 't rookend ftaal in elke broederborst ;
Zij zien de diepe wond' hun dreigend tegengapen,
De vuist met broederbloed bemorst!
Hoe juicht de hel, waar't vuur des burgerkrijgs ontbrandde,
En zendt zijn duiv'lenheir op 't bald'rend flagveld heen I
Hoe treurt gij bang en kermt, Europa's lustwarande!
0 arme, een Karnsteelt verfcheen!
Genade I - ijdel woord , dat vreemd words aan de lippen ;
Genade? - waar het lood zelfs den gevangen' velt,
Die, moog hij nu aan 't ftaal in 's broeders hand ontglippen,
Toch ftraks zijn' beul in de armen fnelt !
Zoo hijgt gij , afgemat, en buigt en wrings de lenden,
Vernederd Spanje ! en fchijnt een meecloos, fomber graf .
Zal dan de hand van God u geen verkwikking zenden?
Wischc zij uw ftroomen bloeds niet aft
O 1 dat die hand weldra de dweepzucht demp', beteugel' ;
Der kannibalen ftrijd voor alcoos word' geftuit !
Daal, Vrede ! zeegnend nedr ; dat eens uw zilv'reu vleugel
Het afgefolterd Spanje omfluit'
Dan zwijg' het krijgsrumoer, en welvaarc kroone uw burgers ;
De Spanjaard zing' zijn lied van zachte en ceedre min ;
Vernietigd zij'c geflacht der woeste menfchenwurgers ;
Treedc wedr uw zuider-hemel in 1

AAN SPANJE IN

1836 .

297

Bekoorlijk oord, waar 't lisp'lend loof der hooge boomen
De gouden vrucht alom aan 't fpiedend oog ontdekt ;
Waar 't vioeibaar zilver in uw kabbelende ftroomen
Den rijkbeladen oever lekt l
Bloei wedr in jong'lingskracht, na zoo veel folterpijnen!
De God des Vredes zie ontfermend op u nedr !
Wacht, op Zijn' wil gereed - uw leed zal eens verdwijnen
Europa's vloek drukke u niec meet!
R. Maart, 1836 .

LUBLINK WEDDIK .

PARI1S DE GOUDMIJN DER AUTHEUREN .

De Heer

D E C H ATE A U B It I AND ,

befloten hebbende zijne

Memoires bij zijn leven bet licht to doen zien, vond terflond

een aantal liefhebbers voor de kopij . Dezelve zullen in 18
Deelen vervat zijn, en bij 2 of 3 Deelen to gelijk worden
uitgegeven . Aan tijdsorde zal men zich in de uitgave niec
binden ; zullende bet eerst verfchijnen de afleveringen, aan
bet Ministerie van 1822 en aan den Spaanfchen oorlog toegewijd. De Schrijver trekt al aanftonds 150,000 franken,
contant , voor de kopij ; verder , 12,000 fr. jaarlijks , tot dat
bet werk compleet zal zijn, en 25,000 fr . lijfrente, over.
gaande op zijne Echtgenoote, to rekenen van bet jaar
1829 of aan .
BJJ HET PLOTSELING AFSTERVEN VAN MIJNEN ZESTIENJARIOEN
VRIEND N. C . DE VEIJE, DES NACHTS, TOEN HIJ DES AVONDS

TE VOREN, VOLKOMEN GEZOND, ALS LIDMAAT DER HERVORMDE GEMEENTE BEVESTIGD WAS .

Daar lag de knaap, en fliep gerust :
Een hemellach zweefde om den mond,
Als had een Engel hem gekust !
Hij had then avond 't zoenverbond
Des Heilands plegtig nangenomen,
En zou ten eerflen hoogtijd komen .
Een Engel daalde near op card',
En raakte 's jong'lings flapen aan .
MENOYLW. 1836. No . 6.
V

`L'*

BU HET AFSf-VEN VAN N . C . DE VE)JE .

Neen,i" fprak hi , „ ziel, dMn Heruei waard,
;, Voor u gaga ftorm op 's levees baan !
„ pea reinen traan, nag in uwe oogen,
„ Zal deze onsalige aard' uiet droogen !"
yy

patrntwijg roert des- jong"lings hart . . . .
Daar flaakt de ziel h or bees en band ;
En zonder zucht, err zonder fmart
Zweeft zt omhoog naar 't heIl'ge land,
En viert, bij 't hallelujah meng'len,
Den eerflen hoogcijd met Gods Eng'len !
Zion

Groenlo, Maart 1836.

VAN D I S S E L .,
, 1Z

M. D .

NA lST LEZ&N VAX XUMN BIlOV. aRLiJKIN BAItl.

Hoogwaarde Doctors to de Heil'ge Godgeleerdlseid !
$erwaarde Leer-oars der Hervormde Christenleer!
Legt uw gewigtig ambt, taw hellig dieustwerk near ;
't Is Ongereformeerd en lower zinsverkeerdheid .
Ben Zoon van JEsculap, zoo wijs door eigenwain,
Als nooit zija Vader was en nooit heeft willen wezen,
Toont, op zija Tetje Roens, dit zoo vernuftig aan,
Ala ooit Frans Baltes 't ons In boeken gaf to lezen .
Men Godgeleerden Arts, zoo fijn .Gereformeerd ,
Is wetteloosheid wet en ordeloosheid orde .
Och ! wierd flechts wijsheid, die van boven is, begeerd,
Opdat er niemand meer zoo'n Verhervormde worde 1
15 Maart, 1836.
P . H. v. A.. . .

GENAGLIGEERD EN GEF$TEERD .
(4aes zeheren Liefhsbber

des Satan.)

De Satan zoekt en lokt het yolk,, dat 's, zonneklaar ;
Gebannen nit de Kerk, week hij naar 't Fransch Spektakel .
Ei ftel, ter gunile uws hells, toch geene fcheurlng dear ;
Go , zie Robert le Diable, en huldig uw Orakel !
C . J.

Y.

A.

2G9

OP GENE STELLING IN DE ItOMEET .

Van wege de welvotgehotulene vernuftsfpeting, die tevens
waarheid behelst, wilden wt dit ftukje de verzochte plants
niet weigereu. -- Redact.
OP EENE STELLINO, B ;j
HET WEEKBLAD

DE

bhATSTE V`tIlSci5tJNING VAN

DE KOMEET, DOOR HAARZELVE VERKONDIGS (*).

Belagch'lijk beeld, dat g# ons opdiseht, o Xomeet l
Befchimpt ge uw' oorfprong zelv'? Aleer men u vergeet,
Die reeds v66r Halley's fler ons kwijnend gang begeven,
Poogt gij, gefchraagd door vreemde wiek, nbg voort to levee .
War waart ge? Erkent ge't zelv'? Slechts eene onnooz'le Duifl
Gij kirdet, maar vergeefs . Nu hangt u vlerk en kuif,
En wilt ge, in vreemde III, den toren binnenkrulpen .
Den toren ? 0 zottin 1 ziet gij niet, hoe zij fulpen ?
Geen Duiven, Sperwers zijn 't, die nest'len in den muur
Van oude torens, en, geducht voor elk gebuur,
Steeds azen, niet alleen om werelooze Duiven,
Maar elke vogelfoort to wurgen In bun' kluiveff ;
Of Uilen, nachtgebroed, lang vogelvrij verklatrd,
Die loeren op hun' proof , en , woest en valsch van acrd,
Zoo bun de honger perst, zieh onderling verfiaden .
En gij , onnooz'le Duif, wilt u met hen verbinden ,
Wie 't werk der duisternis her licirtfchuwe aanrijn fchonk ,
En fchaamt'loos pralen met hun' (links geroofden •pronk! (t)
B. A.
(*) Dus luldende : „TIJDSCHRIFTBN : De Duiven van eenen
Kerktoren, die, hoe meer dexelve ook vernistigd warden, al .
:Yd vermeerderen ." --- No. 13 der Komeet bij L . E. B 0 S C H ,

waarin tevens wordt aangekondigd, dat z# zich heefc opgelost in bet door denzelven nit to geven nieuw Tijdfchrift,
Nieuwe Nederlandfche Letteroefeningen !
(t) De f inkfche titelroof, Nieuwe Letteroefeningen, hlij'k-

baar gekozen om partij to trekken van daaruit ligtelijk ont.
ftaande verwarring of mogelijke vergisfing, (haft deze bewering.
V2

3W

OP EEN PAAR RIJMPJE6 IN HET LETTERLIEV . MAANDSCHR .

OP EEN PAAR . RIJMPJES IN HET LETTERLIEVEND MAANDSCHRIFT .

(*)

Wat fmaalt ge, o Bidders van de Plak !
Op 't dichtje , onlangs u aangeboden ?
Gij gaaft haar dan nog niet den zak ,
En hebt haar zelve dus van nooden I
Wet een nit d' Onderwijzersiland,
Die 't Licht wil zien, de Rede hooren ,
De roem en fleun van 't vaderland ,
Zal zich aan dezen titel ftoren .
IJ .
s

(*) Gerigt tegen een versje van den Heer
u Y s i zie No. 1 van ons Tijdfchrift .

H . C . D R E S-

E L H

AAN DE BELGISCRE COMMISSIE TOT DEN BELGISCREN LEEUW .

Ja wel, gij hebt gelijk, Mijnheerell ;
De Leeuw van Belgie moet keeren,
Die nu zijn achtersc' (met verlof)
Den vijand zien laac - niet alsof
Hij then verachtte, maar wiji 't vlieden
Hem words belet door zek're lieden,
Die, even als het makke beest,
Voor Hollands Tuinleeuw zijn bevreesd.
't Kon anders van zijn meescers leeren,
Hoe men glorieus zich om kan keeren,
En ook omwent'II`n, op de wijs
Van 't immer wentelziek Parijs 1 Maar toch, een Leeuw heeft foms zijn kuren ;
Hij mogt u 't keeren doen bezuren
'k Weet raad, geeft gij mij flechts gehoor :
Het keeren moet er nu toch door .
Gij kent Martin? Nu, doec hem komen ;
Hem, wien zelfs wilde dieren fchromen
Hij keert u 't luije beest, ja laat
Hec danfen zelfs, op Franfche maat!
Maart, 1836.

1J.

O

Gorrectie der twee laatfle regels van bet Vaarwel aan Mad' e o to
(zie bet vorige No) :

C It A R D

Vaarwel PoncbardI gij deedt eene uwer weerde keuze :
Fransch Toed, Fransch fpel, Fransch good, Franch .Iak - der Belgen leuze?

1V(E .NGELWERK.
VOORLEZING, TER AANAEVELING VAN HET NEDER
LANDSCH GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERPNG DER GEVANGENEN, IN HET DEPARTEMENT GOUDA DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT
VAN 'T ALGEMEEN, DEN 15 MAART 1836,
DOOR

w

J . L . N IJ H O F F . (*)

eldadigheid, barmhartigheid en menfchenliefde zijn
edele deugden ; maar zij moeten verftandiglijk worden
beftuurd , geleid en toegepast , of zij ontaarden in fchadelijke gebreken . Geeft gij den bedelenden knaap telkens
eene gift, zijt gij to milddadig en verfchoonend jegens
den luiaard of verkwister, to toegevend en zwak omtrent
den boozen ; gij moogt wanen de les van Christelijk
mededoogen , van ontferming en hulpvaardigheid to beoefenen , bet gezond oordeel , de ware wijsbegeerte, de
heldere Evangelieleer en de zuivere Godsdienst, die alleen voor God beftaan kan , noemt uwe daad verkeerd
geplaatf'e liefde, niet door verftandig overleg beftuurd,
dwaas in heren aard , fchadelijk in hare gevolgen , voor
den door u aldus geholpenen zelven zoo wel , als voor
geheel de Maatfchappij .
Deze opmerking verdient vooral ook toegepast to worden op den heiligen pligt van menichelijkheid , mededoogen en hulpvaardigheid jegens die ongelukkige medemenfchen , welke zich door hun wangedrag de regtvaardige
ftraf van den burgerlijken Regter hebben op den hals
gehaald . Welk lid van de Maatfchappij tot Nut van
(*) De in deze Voorlezing voorkomende voorbeelden bezorgde mij mijne eigene dercienjarige ondervinding, als Me .
debeftuurder des Genootfchaps alhier .
MENGELW . 1336 . NO . 7 .
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't Algerneen, welk Christen zal doze diep beklagens-

wairdigen uit4luiten van de grbote en verlee'vene les van
algemeene menfchenliefde' Zeker niemand onzer. Maar
daarom hen to behandelen , toe to fpreken en to helpen,
als waxen zij geene hoogst fchuldigen ., flrafwaardigen,
vaak diep bedorvenen,.- teen I dat ware wel zeer nadeelig
voor henzelven ~ beleedigend voor de menschheid, ftrijdig
met bet gezond verfland, verwoestend voor rust, orde
en veiligheid, hoogst verderfelijk voor de handhaving
der burgerlijke wet en de bevordering van reine zedelijkheid .
Het is dan ook daarom , t elk weldenkend lid onzer
Maatfchappij , elk vertlandig Christen zich zal verheugd
hebben, dat bet Genootfbhap, hetwelk federt den j are
1823 de vele heilzame inrigtinggen in ons Vaderland met
deszelfs beflaan vermeerderd heeft , wel in fchuldige gevangenen ongelukkige medemenfchen wil aanfchouwd hebben .; maar zich tevens , van deszelfs oprigting of aan,
ten helligen pligt gefleld heeft, de zoodanigen niet gelijk
to ilellen met andere foort van ongelu'kkigen , vrijelijk
zich bewegende in de Maatfchappij . Neen ! bet is er
wel verre van daan , dat de Oprigters , llefluurders en
leden van dat Genootfchap zich door onberedeneerde menfchenliefde zonder echte menfchenkennis zouden laten geleiden . De naam, die aan hetzelve gegeven werd, moge
dat zelfs getuigen . Het wil deszelfs diep vervallen natuurgenoot niet ruimfchoots en onbedachtzaam geven ,
niet zonder onderfcheid en onbezonnen helpen ; maar
bet wijdt zich uitfluitend en geheel aan diens zedel/ke
verbetering . Schoone benaming , ja, maar ook veel omvattende zaA , en -- mag men vrij zeggen - moeijelkjk
uit to voeren taak ! Ziet, daar, geachte Medeleden, door
den eernaam , then deze inrigting aannam, maar ook door
de zware onderneming , we1ke zij zich ten pligt en doel
1'lelde , in vele opzkgten deze gelij'k aan onze Maatfchappij tot Nut van `t 1llgemeen ! Waarlijk , gelijk deze
onze Maatfchappij, ftelt dat Genootfchap het algemeen ,
de menschheid zonder onderfcheid zich tot voorwerp
van zorg en bemoeijing, en derzelver waar en wezenlijk,

VOORLEZING .

niet fchilnbaar en gewaand nut ter edele en uitgeftrekte
bedoeling.
Neen ! bet is dan niet to bevreemden, dat de eene
weldadige inrigting zich tot de andere, de jongere tot de
oudere zuster zich wendt, met verzoek om hare onderfteuning en medewerking . Het is geen wonder, dat bet
eene Hoofdbeftuur aan Aat der andere hare belangen aatabeveelt , hare bevordering befcheidenlijk vraagt, en hare
uithreiding van deszelfs verftsndige pogingen door doelmatige middelen met groote vrijmoedigheid verwaeht.
Uitgenoodigd door het Beftuur van ons Deparrement,
G . M . , om aan dat verlangen der beide Hoofdlreiruren
Bier gezegeude inrigtingen to voldoen, aarzelde ik geen
oogenblik , de aanbeveling van het Genootfebap tot zededgjke verbe.tering der Gevangenen in uw midden op
mij to nemen , en ik reken mij met deze mij opgedragene
taak hoogelijk vereerd . Ik wil dan beproevea , Ui . dat
Genootfchap als eene Zustermaatfchap
van die tot

Nut wan 't Adgemeen, van dexelfde Moeder als dexe
ofkomJlig , to leeren kennen , en ik wil befluiten met u

onderfcheidene oordeelvellingen over dit Genootfchap to
doen hooren, mij daarbij op de uitfpraak van onpartij .dige waarheidsliefde beroepende, ten aanzien van hetgeen
uit het behandelde als flotfom snag worden afgeltid»
Vanlden vorftanders enrMatfebapijalsdeon,
ze, zoo edel van aard als verftandig in hare werkiag,
echt Christelijk in hare bedoelingen, mag ik niet anders
verwachten dan een onbevooroordeeld oor en hart, eene
deelnemende aandacht , en eene befcheidene en hillijke
beoordeeling . Ik behoef dan niijne geachte H. en H.
daarom niet to vragen .
I . Het Genootfchap tot zedel!ke verbeitering der
Gevrangenen is eene Zustermaatfchappij van die tat Nut
van 't A/gemeen. Beide zijn van dezelfrIe Moeder af-

kcamfig..

a

Kunt
vragen , M . H . , wie beider Moeder mag
b,esten ? Het hart, hetweik in bolder eerfte Stiohws
boezem floeg ; de guest, die den eenen v66r i ii •raim
AV 2
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eene halve eeuw, het edel drietal vbbr nu dertien jaren
bezielde en ontgloeide ; het woord en voorbeeld, door
deze waardige mannen gevoerd of nagelaten ; de uitgang
uit deze proeffchool der eenen, en de voortdurende levenswandel , zoo rijk in weldadigen zegen voor de menschheid , der anderen, -- ftrekken zij ons niet tot alles afdoend bewijs en voldingenden waarborg , dat zij belijders
en navolgers waren en zijn van den grootften en besten
der menfchen , vereerders van den eeuwig gezegenden
Verlosfer der wereld, ziijne Goddelijke leer ten regel van
hun geloof en wandel ftellende , naar gelijkvormigheid
aan diens beeld ftrevende, door diens Heiligen Geest beftuurd ? Zoo mag dan beider groote onderneming ge .
wrocht heeten van hun Christelijk geloof : maar dan moet
ook het reine Christendom als de gezegende Moeder befchouwd worden , aan welke , als vruchtbaar in allerlei
weldadige verordeningen op de wereld, ook dit edel Zusterpaar hare wording en haar aanzijn to danken heeft .
Wat anders kondigt ook beider beginfel, grondtlag en
leas aan ? Stelt de oudere zich ten pligt en doel, „ gods„ vrucht en deugd onder allerlei flanden en rangen to
„ verfpreiden op aarde , gegrond op de beginfelen van
„ de Christelijke Godsdienst, en algemeen nuttig to
„ zijn ;" -- de j ongere , „ menfchen , hoe diep ver„ vallen ook, zedelijk to verbeteren, en de krachtigffe
„ en doelmatigfte middelen daartoe aan to wenden :"
wat beoogen beide dus anders , dan hetgeen de Goddelijke Stichter der Christenmaatfchappij door hare vestiging, uitbreiding en bewaring heeft willen bewerken ?
En mag en moet alzoo niet dit Rijk van Waarheid en
Godsvrucht, Deugd en Liefde als de Moedermaatfchappij
aangemerkt en gehuldigd worden dezer beide niets anders
bedoelende inrigtingen ? Zoo zijn zij dan door heiligen
zusterlijken band naauw en teeder aan elkander verbonden : wat de oudere beoogt, is der jongerer vreugd ; wat
de eerfte wil , is der anderer wet ; wat de vroegere zich
als de heiligite taak voorftelde , dat is ook der laterer
edele bemoeijing . Reeds zeide ik (en ik ga bet u in
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bijzonderheden aantoonen) : 1 . het algemeen, de menschheid zonder onderfcheid , is bet waardig voorwerp van
beider zorg en bemoeijing ; en 2 . waar nut to fl:ichten ,
bet edel doel van beider werka .aamheid .
A Het algemeen , zeg ik , de menschheid zonder
onderfcheid, is bet waardig voorwerp van de zorg en
bemoet#ng der eene en andere heil aanbrengende verordening .
Zijt gij , M . G . T . , ten aanzien der Maatfchappij ,
als wier leden en voorftanders ik hier fla en Gijl . herwaarts kwaamt, daarvan ten voile overreed ; denkt bet
met mij meer bepaaldelijk na met betrekking tot die,
welke zich wijdt aan de zedelijke verbetering der Gevangenen . Waarlijk, de menschheid zonder onderfcheid,
gevangetien als natuurgenooten, ontflagenen als hulpbehoevenden , derzelver naaste betrekkingen als treurenden
en bezorgden, de geheele maatfchappq als belanghebbende , zijn de waardige voorwerpen barer zorg en bemoeijing .
t . Ik noem de gevangenen, allereerst, waardige voorwerpen van zorg en bemoeijing . Het beige noch verwondere u , wie gij ook wezen moogt , bet zij in hoogeren , bet zij in lageren Band geplaatst ! Waardige
voorwerpen onzer zorgen , zeg ik ; want ik zie in hen
uwe en mine natuurgenooten , fchepfelen van denzelfden
God , kinderen van denzelfden Vader in den hemel . Ja,
wij deelen met hen dezelfde natuur, aanleg, vermogens,
neigingen en hartstogten ; zij zijn met ons d6n vleesch
en bloed deelachtig , wij met hen voor dezelfde verzoekingen , dezelfde lokfl •emmen der verleiding vatbaar . Wie
zijt gij dan , o mensch ! dat gij u boven deze uwe diep
gevallene broeders en zusters laatdunkend en hoogmoedig
verheffen zoudt ? Wie zijt gij , rijk bedeelde met bet
goed der aarde , die den Been w - erpen zoudt op den atmen huisvader of huismoeder, die zich in bangen nood
fchuldig maakt aan diefftal , om broad to geven aan bet
hongerend kroost ; of gij , koudbloedige , laauwe of wel
altijd bedachtzaam voorzigtige, op den hillijk veront-
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waardigden zoon, die, in niet to toomen drift, de harden ilaat aan den mishandelaar zijner mower ; of op den
man, in heftigen toorn ontgtoeid, die zijne of zijner vrouws
gefchondene eer aan haren beleediger of medepligtigen wreekt;
o€ oak gij, befchaafde, welopgevoede, Christelijk gef eemde
j ongere of ondere man of vrouw, j ongeling of jonge doehter , op den ruwen , onkundigen , diep verwaarloosden ,
van God noch zijn gebod wetenden mensch , die zich
trachtte to verrijken met eenig weinigbeteekenend goed
van zijnen naasten ; of op de ligtzinnige , onnadenkende
jonge dochter, die, door onbedwongen zucht naar opfchik vervoerd, eenig fchitterend lijfsfieraad aan de eene
of andere van haar geflacht ontvreemdt ? - Warlijk ,
gevangenen zijn wel diep gevallene menfchen, maar daarom toch niet boven duizende anderen onwaardig, dat
wij ons hunner zouden erbarmen . Wat zeg ik ! als diep
ongelukkige, van duizenden verftootene natuurWnooten,
hebben zij to meer aanfpraak op, en behoefte tevens aan
onze hoede en raad, onzen kommer en opzigt, onzen
bijftand en toefpraak. Laat het zijn, dat zij tot een uiterfce van boosheid en verharding vervallen zijn, waartoe herhaling van het misdrijf (God alleen weet, door
wat al fchuldige oorzaken ook van anderen !) ligtelijk
leidt , - toch zijn en blijven zij immers uwe naasten ,
uwe natuurgenooten van allerlei ftand, geflacht en leeftijd, voortreffelijke fchepfelen van God, naar diens evenbeeld, gelijk gij , gefchapen, met u door Hem beftemd
voor een eeuwig aanzijn , en nog nier gefchrapt nit bet
boek des tevens ; aan welke de hooge God zich evenzeer
gelegen laat liggen , als aan duizende andere zijner verdoolde kinderen, en over welke Hij, de alwetende Kenner der harten , die den fchijn en het uiterl1jke niet OvIr
ziet , ontwijfelbaar een niet ftrenger oordeel velt , dan
over zoo vele andere van Hem afgewekene , ontaarde en
verbasterde zonen en dochteren , wet niet gebrandmerkt
door een billijk veroordeelend vonnis van den Regter op
aarde , maar toch , niet minder dan zij , misfchien zelfs
order meer verzwarende omftandigheden , de Godle4ike
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wet der liefde verkrachtende , en rijpend voor de fchrikkelijke uitfpraak van den regtvaardigen Regter van )evenden en dooden : ,, Meer dan, zij heht gij uwe natuur ,
„ uwe menfchenwaarde en uwen adeldom verza4kt !"
2. 1k fprak ten tweede van de ontflagenen, als waardige voorwerpen der bemoeo'ing van het Ge>aootfchap .
Hier fchijnt mij eene droevige ervaritlg to wetrfpreken .
Hoe menigeen , then dit Genootfchap zich aantrok, heeft
deszelfs zorg met ondank en ontrouw beantwoord ; hoe
menigeen onze gegronde hoop teleurgefteld ; hoe nmnigeen den meest geoefenden menfchenkenner misleid ; hoe
menigeen de giften verkwist ; hoe menigeen de gunfiigffie
verwachting befchaamd ; hoe menigeen zich dadelfjk na
zijn ontflag door allerlei ongeregeldheid op nieuw in bet
verderf geftort ! Wij willen het niet weerfpreken , T . !
Wij laten bet zelfs over aan alien , wien dat behaagt ,
bet getal der zoodanigen met honderden meer, dan hun
bekend zijn , to verdubbelen . Maar nogtans achten wij
onze fielling daardoor niet wegrfproken, dat ook dit
deel der inenschheid, menig ontflagene uit den kerker
een waardig voorwerp van zorg en bemoeijing is ; want
zij zijn hulpbehoevenden . Ik zwijg van den raad en bet
beftuur, welke de onnadenkende ligtzinnigen, jnist naar
mate wij meer voor hen vreezen, bij hunne vernieuwde
intrede in de wereld to meer behoeven . Ik zwijg van de
teregtwijzing en waarfchuwing, welke ,mannen in de
kracht van hun leven en hunner driften, zoo wel als
zwakke vrouwen, tegen de verleiding, waarvoor zij
blootftaan , zoo zeer noodig hebben . ik zwijg van bet
opzigt en de vermaning , zoo onontbeerlijk dikwerf, zoo
wel voor geoefenden en fchranderen in velerlei zaken, alt
voor onervarenen en onnoozelen, bij hunne wederkeering
tot de hunnen en hunnen voormaligen kring en arbeid,
om den gefpaarden penning niet to misbruikeo, maax nuttig to befleden . 1k zwijg van de verftandige toefpraak,
op Christelijken toon medegedeeld, voor den welmeenen •
den berouwhebbenden zoo wel, als voor den weifelenden in zijne goede voornemens , zoo grootelijks noodig.
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Ik bepaal u bij een drietal flechts ter proeve , hetwelk ik
met een aantal , naar waarheid en uit eigene ervaring ,
kon vernlenigvuldigen . Ziet dien vreemdeling , ook uwen
naasten , zonder eenige betrekking , met weinig of geen
geldelijk vermogen daar ftaande in bet genot zijner vrijheid,
niemand kennende in bet hem vreemde land, onvermogend,
om zijn vaderland, op honderden uren afftands van hier,
to bereiken : wat moet er onvermijdelijk van hem worden, zonder tijdelijken dnderftand, voorzigtig overleg en
tijdig beraamd plan , om hem voort to helpen , ook bij
Ziet dien man en vader
zijne beste voornemens ?
van een talrijk gezin, die de ftraf van zijn misdrijf, in
dronkenfchap gepleegd , in ftille onderwerping met ootmoedig fchuldgevoel gedragen heeft, en nu met fiddering
denkt aan zijn hulpbehoevend gezin en zichzelven , bij
zijne terugkeering in de Maatfehappij : wat moet er van
hem worden , wanneer .alien , oak de weldenkenden, hem
verftooten , als onwaardig hunne hulp , hunne voorzorg
en aanbeveling ? -- Ziet nog eens dat negentienjarige
onnoozele mei:sje , zonder ouders of betrekkingen , na
kortftondige gevangenisftraf voor een klein , wel fchuldig, maar toch meer enbedachtzaam vergrijp, de wijde
wereld weer intredende , wier gevaarlijke verleiding en
listige taal zij niet kent : wat moet er van haar worden,
indien de menschheid, waartoe ook zij behoort, niet voor
haar waakt , haar teregtwijst, onderfteunt , befchermt, en
in de gelegenheid ftelt , om haar fober brood op eerlijke
wijze to zoeken ?
3 . Ik heb ten derde gewaagd van de naaste betrekkingen dier ongelukkige wezens , wier ligchamelijke en
zedelijke belangen bet Genootfchap zich aantrekt , als
zvaardige voorwerpen van zorg en bemoefing . Die opgeflotenen in den kerker hebben ook vaders en moeders,
echtgenooten en kinderen, broeders en zusters . Van de
zoodanigen leerde ik er niet weinigen kennen , die in geenen deele behoorden tot de fechte foort van menfchen ;
velen , die zich onderfcheidden door goed zedelijk gedrag,
burgerlijke braafheid, nuttige arbeidzaamheid en gods-
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dienftigen zin . Kent gij banger tranen , don deze gefchreid hebben en nog fchreijen over bet wangedrag en
misdrijf, door hunne verwilderde of onnadenkende zones en dochteren , door hunne woeste mannen en ligtzinnige vrouwen, door hunne van bet pad der deugd
afgewekene naauwe betrekkingen gepleegd ? Neen , zis
althans verdienen uwe ongevoeligheid, uwe veracbting,
uwe miskenning niet ; zij hebben billijke aanfpraak op
ons medelijden , onze vertroosting en orzen bijil :and in
bet beproeven der teregtbrenging hunner fchuldige afgedwaalden en tot allerlei ondeugd vervallenen . Wat waardige voorwerpen onzer teederhartige zorg, van onze deernis , kommer en moeite ! Gewaag ik van enkelen uit
eigene ervaring, veel meerdere nog zijn mijn geheugen
ontgaan : maar de Alwetende was getuige van hunne tranen van fmart over de hunnen en van dankbaarheid voor
de minfte zorg voor hunne ongelukkige betrekkingen ; en
die tranen ftaan aangeteekend in zijn gedenkboek . Een
en ander voorbeeld van zoodanige dankbare betrekkingen
van gevangenen zij aangehaald ! Nog ftaat de eenvoudige , brave hriefche landman voor mijne verbeelding ,
door mij geleid bij zijnen wegkwijnenden, ftervenden
zoon in den kerker . Nog zie ik de vreugd der bekommerde moeder over een bemoedigend woord omtrent haren
verlorenen zoon . Nog boor ik de taal van bet teederhartig broederpaar ten goede van den jongften des huizes , weleer als knaap de lieveling van moeder en zusters . Nog lees ik de dankbare erkentenis der vrouw en
kinderen voor den man en vader, die zijn misdrijf moest
boeten in den kerker, voor de zorgen en bemoeijingen,
uit erbarmend mededoogen betoond aan den rampzaligen .
Neen , H . en H ! gij zult bet niet ontkennen ,, ook die
treurende betrekkingen van geftrafte misdadigers maken
een waardig deel der menschheid nit , waaraan bet Genootfchap , hetwelk in zusterlijke betrekking tot onze Maatfcliappij ftaat, zich met zelfopofferende liefde
gaarne wijdt .
4 . Maar bet ftelt zich , eindel!~k , de geheele Maw-
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fa&app# alas zoodanig

waavdig vaorwerp harm zorg

voor . Her befdiouwt toch met alle regt bet algemeert,
de menschheid wonder onderfeheid, als belanghehbemde
bij deszelfs bemoeijingen. Laat bet zijn, dat vale pogingen ter verbetering van misdadigers met geene geluk,
kige uitkomst worden bekroond : wie zou zich nogtans
verflouten to beweren , dat die alien geheel vrachteloos
zoudert zijn ? Hij wage dan evenzeer , alle nut van va •
derlijke vermaning, van ernflige waarfchuwing van verflandige menfchenvrlenden, ja der prediking des Evangelies to ontkennen ; want duizende dier toefpraken vinden naauwelijks gehoor en fchijnen niets .wezenlijks achter
to laten. Sehgnen, zeg ik ; en dat geldt ook hier . Wie
toch zou drtrven ftellen , dat niet den der aangewetide
middelen ter zedelijke verbetering dier diep gevallene natuurgenooten met gezegende vruchten is achtervolgd ge .
worden 7 Wie zegt ons Loch , wat die duizende goede
woorden voor velea dier ongelukkigen na korter of lan .
ger tijdsverloop uitwerken zullen ? Wie bepaalt, wat
zij werkelljk ginds en her, in ftilte en ongemerkt, zonder immer ruchtbaar to worden, voor velen reeds uitgewerkt hebben ? In alien gevalle is bet niet to wedrfpreken, dat de zorg en bemoeijing van bet Genootfchap, bet .
welk wij bezig z1jn in deszelfs aard to leeren kennett en
wan to bevelen , de welbegrepene belangen der geheele
Maatfchappij omvat. f a , ieder lid derzelve gaat aan
hetzelve ter harte . Met den heiligen toeleg ter zedelfke
verbetering der Gevangenen ftelt de Zustermaatfchapplj
van die tot Nut van 't fIgemeen zich toch voor , aan
ondeugd en onregt afbreuk to doen, orde en veiligheid
to bevorderen , rust en geluk alom to verfpreiden, volkswelvaart en zegen voor alle flanden en kringen to ftichten , Godsdienst en zedelijkheid meer to leeren beoefenen , fchadelijke leden der Maatfchappij in nuttige en
heilzame burgers van den Staat to herfcheppen . Groote
en belangrijke bedoeling ! De geheele Maatfehappij is
dan bet waardig voorwerp van de verftandige zorg en
ijverige bemoeijing van dat Genootfchap . Eene en de-
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zelfde aucht voor het welzijn van alien bezili deszelfs
waardige leden , even als die , weike onze Maafchappij
in heiligen ijver ontgloeit . Te zamen
wijden zij zich
aan het uitgeftrekte algemeen , de menschheid op aarde
in haren naasten kring . En beide zijn de gezegende g
wrochtenn der heilaanbrengende leer van Hem , die, ten
grooten hoofdregel van inwendig zielsbeflaan en uitwen •
dig gedrag gefteld heeft : „ Zoo wat gij wilt, dat u
„ de menfchen doen, doet gij hum ook alzoo ."
B. Waar nut to flichien is clan ook he$ edal dael
aller werkzaamheid van het u aan to bevelen Genootfehap . Verleent mij bij de ontwikkeiing daarvan uwe
vernieuwde aandacht .
Wet is waar, ons godsdienf£ig, Ghristelijk geftemd
Vaderland droeg reeds lang vddr het aanzijn van dit Genoatfchap, in vergelijking met andere landett, hoogen lof
weg, ook ten aanzien eener goede behandeling der go.
vangenen . De edele x O W A a D, die twaalf achtereenvolgende jaren doorbragt met de verblijven der ellende
op to zoeken, in alle landen van Eur®pa den Rest der
gevangenisfen en daardoor het lot der ongelukkigen to
verbeteren , uitte daaromtrent in zijnen tijd ten aanzien
van ons kleine plekje gronds reeds eene vereerende loffpraak , ter befchaming van zijn vaderland (Engeland)
en vele andere Staten . Maar dit zijn getnigenis moet
vooral in verband befchouwd worden met den toenmaligen allertreurigften en fchrikverwekkenden toeftand der
gevangenisfen in andere landen . En het is niet to wetrfpreken , dat, na x o W A R D's leeftijd , andere landen,
met name Noord - Amerika , en op deszelfs voetfpoor
Engelend en Frankr jk , in de verbetering van de zorg
voor gevangenen ons verre waren vooruitgefneld . Voor
onzen tijd was de eere dan bewaard gelaleven, dat, door
de oprigting van een geheel aan het lot der gevangenen
zich toewijdend Genootfchap , vooral eene meer algeameene en gel! kmatige verbetering der gevangenisfen ,
door de gunflige medewerking inzonderheid van anzen
gecerbiedigden Koning, tot stand kwam en zich meer en
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meer vestigt . Komt ! treedt met mij in uwe verbeelding
de gevangenisfen eenige oogenblikken binnen ; volgt menigen ontflagenen bij zijne wederkeering in de Maatfchappij , en gij zult ftof vinden to erkennen (indien
vooroordeel u niet geheel verblindt) : waar nut te Jlichten , in navolging der oudere zuster , die haar vijftigj.arig geboortefeest reeds vierde, geheel in den geest des
reinen Christendoms , aan welke de eene en andere inrigting haar aanwezen mag danken , ziet daar het edel
doel van alle werkzaamheid ook van dit Genootfchap 1
i . Treedt , zeg ik , met m!~ eenige oogenblikken in
uwe verbeelding de geyangenisfen onbevooroordeeld binnen .
4. Aanfchouwt daar die kleine , welgeordende maatfchappij , gij ziet netheid en reinheid, in keuken en
werkzalen , in flaapfteden en ziekenverblijven ; gij ziet
de nfverheid en bet gefchikt gedrag der gevangenen ;
alien hebben hunne taak ; gelijk in de groote Maatfchappij , wordt die door dezen voorbeeldig, door anderen
gedwongen, door genen traag volbragt ; gij ziet demenfchelijkheid en de zorg bij de hoofden en beftuurders ;
wreede behandeling , kwade woorden en onmenfchelijke
ftraffen zijn daar verboden . Wij erkennen bet met dankbaarheid en vreugde : voor then arbeid en orde , dat beftuur en die reinheid draagt de vaderlijke regering van
onzen edelen Koning en bet door Hem verordend bewind werkdadige zorg ; maar onze geliefde Vorst en zijne edele Staatsdienaren zullen, met alle waartlige Regenten , bet niet minder gaarne erkennen : in menige verbeterde inrigting 'te dezen aanzien der latere jaren is de
gezegende invloed van bet Genootfchap niet to miskennen . Denkt flechts aan zoo veel tneerdere waakzaamheid bij de aanftelling van onderbedienden en opzigters ; denkt aan de verordening van gevangenisfen uitfluitend voor jeugdige gevangenen, afzonderlijk voor de
beide geflachten , thans tot fland gebragt ; denkt aan zoo
veel meerdere zorg tegen alle knevelarij door ondergefchikte beambten, en boe veel meer kon ik noemen? alles
ter Raving , dat waar nut to flichten bet edel doel van
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alle werkzaamheid des Genootfchaps is . Getuige, ja
getuige vrij alwat openbaar kan worden van de werkzaamheden des Hoofdbeftuurs en der verfchillende Befturen der A£deeling ; getuige iedere algemeene vergadering,
elk , die haar bijwoonde , en elk , die hare verflagen lezen wil; getuige bet een en ander, dat niet weerfproken
kan worden en openbaar is , aangaande bet heilzame en
nuttige van menige werkzaamheid en menigen invloed,
welke , om gewigtige redenen , geheim moeten blijven .
B. Slaat voorts het fchool- en godidien/1ig onderwgs
gade . Ziet die belangftelling en ondergefchiktheid van
oudere en jongere gevangenen ; ziet die goede vorderingen van mannen en vrouwen ; ziet dat herftel eener verwaarloosde opvoeding ; ziet die leergierigheid en eerbied ;
ziet dat vertrouwen en die achting van dikwerf ruwe
menfchen en eener bedorvene jeugd voor hunne onderwijzers ! Zoo wordt voor nuttige wetenfchappelijke kennis gezorgd ; zoo bet verfland geoefend en verlicht ; zoo
ongemerkt op bet aannemen van helderder begrippen en
betere gezindheden gewerkt ; zoo zijn en worden nog
honderden allengs bereid , om als meer bruikbare leden
bij hun ontilag de Maatfchappij weder in to treden , en,
ook in geringere flanden , met bet aangeleerde voor zichzelven nuttig to zijn , en, wie zegt ons hoe en waar
al ? voor hunne betrekkingen to woekeren . Zoo worden
ook die ongelukkigen aangaande bet meest noodzakelijke
onderwezen . Wie zegt ons , in welke mate zij God leeren vreezen en zijne geboden voortaan leeren bewaren ?
Wie maalt ons den uitgeftrekten invloed op hun volgend
leven van de meerdere of mindere kennis aan bet Evangelie en bet Christelijk geloof, hetwelk in hen gewrocht
werd ? Wie waagt bet to beflisfen , dat dit alles vruohteloos zou zijn voor dit en een volgend leven ? Wij althans , M . H . , verblijden ons in onze betere verwachting , op ons geloof aan God en de menschheid gegrond,
en door geene herhaalde teleurftelling zelfs gelogeniraft ;
en wij juichen in bet uitgebreide nut, hetwelk alzoo op
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aarde werkelijk words get1icht door vereenigde werksaa3nheld, menfchenliefde en beleid .
C. Wow verder eene GoidsdiewtaefeWng b# in team
welingerigten kerker . Zeker is bet niet to weerfpreken,
zij hat ginds en her ., ook onder ons , veel to wenfchnn
over ; ware bet ook flechts ten aanzien der bijzonderheid, dat nrannelijke en vrouweiijke gevangenen niet ge .
lijktijdig nut kunnen trekken van het Woord, hetwelk
hun verkondigd wordt, door een verbeterd lokaal, met
behoorlijke affcheiding voorzien , alleen dear to flellen .
Maar nogtans hoe veel goeds wordt ~er ook door deze inrigting uiet geficbt ! Daar treedt de Godsdienstieeraar
op ; hij wordt door alien met welwillendheid en aching,
door velen , manner zoo wel als vrouwen , met belangfeliing en liefde ontvar gen . Walk eene eerbiedige f ilte
heerscht or! Leest bet op bet ingefpannen gelaat oak
van deze menfchen, dat
niet vooronderflellen moogt,
dat zij "or alle ov erreding onvatbaar,, van alle gevoel
ontbloat .zouden zijn, en dat bet alzoo aangehoorde pen,
den min1en indruk daar ter plaatfe en in die gemoederen
achserlaten zou. Wij hebben alien grond, zonder eenige
overdr4jving, ons wat beters daarvan to beloven ; en het
ont&ak cans meermalen mien aan voklingende bewijzem,
dat enze woorden lets wezenlijks achterlieten . Wk zijt
gij , die zoudt durveza vastflellen, dat die kiem van opregt gnloaf -en verbeterden ziiu nimmer eenige vrucht voortbrengen zoti? Er nalkt ontwijfelbaar eon dag, die uwe
lrarrde oordeehvelling over uwen medemensch , zij hij of
zij, ook diep gevallen, befcbaam zou.
1). Ea wat anlt Igij zgggen van rnenige toefpraak en
roar
', in den ketker op den regten toon en ter
jr
er ure tot den gevangetaen, vooral ook bij zijn outfag , gerigt ? Of vein de nuttige ,, geheel voor hen beerode haamdbeeken, welke wij bun uitreiken ter lezin?
G,lj auk atthans niet weerfpreken, indien gij daarvan de
onbevooroarrdeelde gewdge zijt, of ook den geest, dien
deze fchrifnen a tmen, kent, dat en die woo-den en die
leeringen en die waarfchuwingen en die werken eene heil-
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er miskhieu dm eenig
zaLne (trekking hebben , en ,
fterveling bepaleu kan, den belange k1ten invloed achterlaten of ook daarna nog uitwerken . Geloove, wie bet
kan en dwft , dat dit alles to vergeefa zou zijn : de
onpartijdige onderzoeker aal met vats ook under due
menfchen er aantreffen , wier hart minder verftaald is ,
dan dat van menig cenen verwerper van alien ,goeden maid,
van Gods en der menfchen woord, al leeft hij in vagjheid ; en zonder eenige zelfmisle ding zegt hij Nit otu
e1ukkigen ;
nu en dan na, bij bet gadeflaan slier
„ dat is tail van ongeveinsd berouw ; dat optegt fchutalbelijden ; dat onbedriegeiijk voomemen tot verbeterd leven !"
2. Volgt, zeide ik,, ook maar menigeu ontflagersen,
b/ z#ne wederkeering in de Maatfc1 app(. En gy aanfchtauwt waar nut, door ons Genootfcbap gefticht, gals
bet edel doel van al deszel£s werkzaamheid . Maze aril
zeg ik ? den ontil ants bij zgne wederkeering in de Maatfchappi voleen ! Ach , dan wearfpreekt immers eene
droevige ervaring omtrent zeer velen, dat dit Genoot
ichap wezenlijk en duurzaaua cut fticht ! Zoo fpreekt
men , en tnisleidt zichzelven en anderen . Wij zijn er
verre of, het to ontkennen,, dat eef aantd ontilagenen
M aanitonds blijken geven, geheel niet to zullen beantwoorden aan de zorg, aan hen befteed in den kerker,, 6f weldra weder vervallen in heteel€de misdrij(,
waarvoor zij vroeger werdemt getuchtigd, 6f zelfs fc1aija .baar gegronde verwachting op huane verbetering fchandeligk en fchrikkelijk teleurftelden . Der zoodanigen getal zij eens mot ; bet worde door ,gredge verbreiding
(waarom dan ook) nog verdubbeld ; goon ' adrr : der
zoodanigen wangedrag wordt openhaar en mash alum
gerucht. Maze bet ftil en veegdten 1eA'en -van oneindig veel meerderen blijft geheim en verborgen ; bet kan
noch mag ruchtbaar worden gemaa'kt . De jaarlijkfche ver1 agen des Genootkhaps gew4gen alleen van velen, wier
mmen onbekend blijven. Van nog nteer anderen , van
honderden , die, wedergekeerd tot de hunnen en in nuttigen Rand der Maatfchappij werkzaaan , daar Tustig en
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onbefproken , onopgemerkt en verfpreid leven , verneemt
niemand. Maar de alwetende Kenner der harten that de
bewaarde indrukken van ontvangene vermaningen en raadgevingen in hunne harten gade ; en Hij , die bet geringfte
zaadje doet voortliiemen in den vruchtbaren grond, bewaart ook veel meer, dan wij bet kunnen bepalen, die
kiem van bet geftrooide zaad in de harteh . Wie zegt
ons, wat al wasdom hetzelve ginds en her verkreeg ; wat
al gezegenden oogst het belooft of werkelijk voortbrengt,
en wax eenmaal ook daaromtrent nit bet diepst verborgene in het licht zal komen ? - Maar , al aanfchouwt
dan ook ons oog die goede vruchten niet , en al kunnen
of mogen wij ze u niet noemen en aanwijzen , die de
kroon op onzen arbeid zijn , toch kunnen en mogen wij
van u verlangen fill berustende erkentenis , niet flechts
van fret edele van ons Joel , maar ook van bet wezenlijk
nut, reeds werkelijk door ons Genootfchap gefticht . En
wij uiten dit ons verlangen met groote vrijmoedigheid
voor u alien , die geloof hecht aan menfchenwaarde en
deugd , en aan de mogelijkheid der verbetering ook van
den verhardften zondaar door de leidingen Gods en zijnen zegen op verftandig aangewende middelen . Ja , wij
kunnen en mogen meer zeggen . Neen waarlijk, de zorg,
zoo vele jaren door ons Genootfchap gedragen , en nu ,
op ons verzoek, door de burgelijke Overheid op zich genomeo , om behoeftige ontflagenen van noodig reisgeld
naar de dikwerf verre verwijderde plaats hunner woning
en van genoegzame kleeding to voorzien , is door ver de
minflen misbruikt, en heeft velen, zeer velen behoed, dat
zij niet door bangen nood kwamen tot nieuwen val . Nu
eens heeft tijdelijke onderftand, dan weder de bezorging
van een middel van beftaan velen bewaard van den weg
des verderfs, en een verbeterd leven doen aanvangen en
voortzetten tot op den huidigen dag . De aanbeveling
ook van anderen aan elkander en aan andere menfchenvrienden, ook buiten de Befturen der Afdeeling, fticht
werkelijk meer nut en goed , dan met naauwkeurige zekerheid kan bepaald worden . En bet goede opzigt, bet-
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wells ginds en her over onderfcheidene , nu in eerlijken
Band geplaatfte ontilagenen, ook wel in ftilte, gehouden
wordt, is eene der meest nuttige verordeningen van ons
Genootfchap, uit welke voor menigeen onberekenbaar
hell ontfpruit . Alles to zamen zij her dan ter overtuiging aangaande her wezenlijk nut, in den geest der Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen, door alle de werkzaamheden des Genootfchaps gefticht ! Zoo werd dan
reeds vaak en wordt betlendig bij voortduring de groote
les des Evangelies in Christelijken zin betracht : „ Gedenkt den Gevangenen , alsof gij mede gevangen waart !"
11. Befluiten wij onze rede met u onderfcheidene oordeelvellingen over dit Genootfchap to doen hooren , ons
daarbij beroepende op de uitfpraak van onpartijdige waarheidsliefde ten aanzien van hetgeen als flotfom daaruit
mag worden afgeleid .
A Hoort dan het oordeel van den overdrevenen lofredenaar , maar ook van den ligtzinnigen befpotter ; van
den angstvalligen twjfelaar , maar ook van den gematigden voorflander.
i . Hoort gij den overdrevenen lofredenaar van dit Ge.
nootfchap , hoe ftelt hij alles in het helderfle licht, ook
de meest donkere zijde van ondervondene teleurftellingen !
Hij belooft zich geheele hervorming van het karakter
der gevangenen . Hij fchijnt to wanen , in den volften
zin van het woos, die alien als zedelijk verbeterden to
zullen zien optreden . Hij Welt zich met het welgeluk .
ken van alle middelen, die aangewend wQrden ter hunker verbetering . Hij laat zich door menigen gevangenen
misleiden , diens taal van eigenbaat en loosheid als die
van waar berouw aanmerkende . Hij overdrijft de berigten van guniligen aard, weet veel op to geven van de
zigtbare verbetering van menigen afgedwaalden, en bevlijtigt zich , om de treurige uitkomfen van menige aangewende poging, die nogtaIs niet to loochenen zijn, to
weerfpreken of to verfchoonen .
2 . Gansch anders is het oordeel van den ligtzinnigen
he,rpotter . Hoort zijnc fpotredenen met den aard, de
n1ENGELW . 1836 . No . T .
x
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bemoeijingen , de werkzaamheden en het geftichte nut
des Genootfchaps ! Hoort, met weak een' hatelijken glimlach hij van het zedelijk verbeteren van Gevangenen gewaagt ! Hoort , welk een' gretigen ophef hij van het
misiukken van vele pogingen, van het fchandelijk bedrog
van fommige ontflagenen , van de ondankbaarheid en ongeregelden wandel van anderen maakt ! Hoort , hoe hij de
waarde van den mensch in den Gevangenen loochent ;
hoe hij alien met gelijke mate meet ; hoe hij van alien
zonder onderfcbeid met de diepfte verachting fpreekt !
3. Niet minder ongunftig is het oordeel van den bedilzieken tw#felaar . Er is eene foort van menfchen, welke
alle de pogingen van dit Genootfchap voor vrome wenfchen houdt , aan welke de wezenlijkheid ontbreekt . Zij
betwijfelen alle nut van onderwijzing en toefpraak aan
Gevangenen . Zij befchouwen hen als to zeer verhard in
het kwade, geheel onvatbaar voor teregtbrenging . Zij
wanhopen aan de goede uitkomst der zaak , ook daar ,
waar zich die inderdaad reeds begint voor to doen . Zfj
betwijfelen dan ook alle berigten aangaande het werkelijk
geftichte goed, het zij binnen , het zij buiten de gevangenis . Zij hechten eeniglijk op de ongunftige uitkomften,
en vreezen, dat dit in alle gevallen zal plaats hebben .
4 . Hoort gij eindelijk tegen die alien den gematigden
voorftander des Genootfchaps ; hij zal u toeftemmen
daar zijn onder de Gevangenen vele onverbeterlijken ; velen, van wie zich geenerlei goeds laat verwachten ; velen,
die 6f met een in het kwade geflijfd hart den kerker
verlaten , 6f flechts berouw en voornemen tot verbetering huichelen . Maar hij zal u to gelijk doen opmerken,
dat er een grooter aantal beftaat, die min bedorven zijn,
op wier gemoed men heilzamen invloed kan maken, en
die allezins voor verbetering vatbaar zijn . Deze flelt hij 2
zoo niet boven, aithans Wet lager in zijne fchatting, wat
karakter, menfchelijkheid, godsdienftig gevoel en aanleg
voor verbetering betreft, dan vele onbezonnenen, in de
Maatfchappij daar been levende . Hij zal voorts tot u
gewagen vatm de mogelijkheid , de waarfchijnlijkheid , ja
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de zekerheid, dat de zaden van godsvrucht en deugd, in
hunne harten uitgeftrooid, later kunnen ontkiernen en
vruchten voortbrengen . Hij weerfpreekt de treurige uitkomften en grievende teleurftellingen niet ; hlj wil die
geenszins loochenen : maar hij gewaagt ook van blijder
gevolgen , en , zonder altijd de vruchten op zijnen arbeid
to willen zien , zijn deze hem genoeg, om de zinfpreuk
der Oprigters met ruimte de zijne to maken : Zaait
flechts en hoopt !
B. lk zou uw gezond oordeel beleedigen , G . T . ,
indien ik niet vastfielde , dat uwe onpart#dige waarheidsliefde u noopt, het gevoelen van den laatfien to
beamen. Volgt dan gereedelijk die uitfpraak en handelt
alzoo ! Gij zijt gereed to erkennen, dat de flotfom van
alles is : bet moet voor elk lid der Maatfchappij tot Nut
van 't Algemeen eene aangename taak zijn, mede to werken
aan de zedelijke verbetering van Gevangenen . Wie uwer
dat dan niet door dadelijke bemoeijing doen kan , die doe
bet door eene kleine geldelijke bijdrage van ddnen fiuiver
in de week ! Wat rijke rente belooft deze, wanneer gij
daardoor ook flechts ddnen enkelen afgedwaalden natuurgenoot op bet pad der deugd kondt terugbrengen ! Komt,
koopt u dan then fchat, die zalige bewustheid, door
bet lidmaatfchap van bet Genootfchap tot zedelf~ke v4rbetering der Gevangenen ! Het geldt bet heil der mew
heid, uwe vreugde , waardige leden der Maatfchappf
tot Nut van 't 4igemeen ! Wat zwarigheid, indlseb
ook alle vroegere of latere bedenkingen niet opgelost kt* .
den worden ? Gij eerbiedigt, in weerwil daarvan , he
gevoelen van een aanzienlijk en edel deel der mensc'hheid ; gij volgt den edelen JOHN HOWARD na ; gij
fireeft E L i z A Ii E T H F R xj op zijde ; gij laat u bezielen
door den voortreffelijken geest van den gezaligden N i E RT R A S z , flu reeds in betere gewesten de heerlijke vruchten oogilende van bet door hem geftrooide zaad ten zegen zijner ongelukkige gevallene broeders ! Ik zwijg van
de nog levende Stichters en Beftuurders des Genootfchaps , van de zijde van verfiand en hart in onderfcheiX 2

320

VOORLEZING .

dene ftanden en kringen anderer navolging wel waardig.
En gij getroost u ligtelijk den fchimp van menfchen,
bij de verwachting van lof bij God en goedkeuring daar
boven van den grootften en edelften Vriend der menichen, die, door zijnen omgang met tollenaren en zondaren , in fpijt der Grooten en Priesters op aarde, over
veler bekeering blijdfchap aan den Hemel gaf !
1IERINNERINGEN AAN

PAR>JS EN

DESZELFS OMSTREKEN,

VAN EEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE .

1834,

(Verveig van bl. 181 .)
Hotel-Dieu .
Il y regne un ordre admirable , ube propretd parfaite,
un foin extreme : on y guerit .
D

U P A T Y,

Lettres fur l'Italie, Tom . I . pag 29.

[let Hotel-Dieu is geplaatst ter linkerzijde van de kerk Noire-Dame het is een groot en uitgeitrekt gebouw , vier a
:
vijf verdiepingen hoog, en van alle zijden vrij . Het peristyle des gebouws , in 1804 daargetteld , is met Dorifche
kolommen verfierd, hetgeen misfchien een al to prachtig aanzien, met betrekking tot het doel des geftichts, geeft ; ons
aithans fchenen de volgende woorden van j o u Y desaangaande zeer toepasfelijk : ,, In alle dingen bemin ik de overeenftemming (harmonie) ; en bij gevolg betreur ik then Gothifchen gevel van het Hdtel.Dieu, welke overeenftemde, wat
oudheid , fmaak en bouworde aangaat , met de kerk No.
tre-Dame, op welker voorplein dit ziekenhuis geplaatst
is . Welligt maakt de tegenwoordige ingang meer indruk ;
maar dezelve heeft die belangt}elling , door de herinneringen
geboren 5 verloren, die indrukken en ltempels van den tijd,
wier welligt onverklaarbare bekoorlijkheid echter niet minder
wezenlijk is . De Dorifche kolommen, welke thans den gevet van dit gebouw verfieren, doen aan eene ongewijde plaats
of gedenkftuk denken : het was voorheen het Hotel-Dieu ;
her is tegenwoordig de Tempel der Weldadigheid ."
De overlevering vermeldt, oat dit gebotw zijnen oorfprong
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verfchuldigd is aan s T . L A N D R Y , Bisfchop van Parsjs,
onder c L o v I S II , omftreeks bet jaar 608. Het werd vergroot door den H . L O D E w sj K, die het rijk begiftigde, vergroot in 1511 en 1531 , rijk begiftigd door H E N D R I K IV,
vergroot iti 1714 en 1782, voor een gedeelte door brand vernield in 1787 . Den 28 April 1834 deed ik mijn eerfte bezoek
in hetzelve . De fchijn van bet moderne, bij bet bezien -van
bet uitwendige des gebouws, voornamelijk van den gevel,
gaat echter niet verder dan de vestibule ; weldra ontmoet men
eene ons de oudheid herinnerende bouworde, en de kruisbogen der gewelven, de lange gangen en eenvoudige pilaren
brengen ons meer en meer in bet midden der Gothifche eeuwen terug. Ter regterzijde in de vestibule ftaat een fraai,
uit wit marmer gehouwen ftandbeeld ter eere van D E M o NT Y O N , op welks voetfluk bet volgende to lezen is :
eI la
memoire

WANT.

JEAN

ROB . BAPT .

AUGET

DE

MON-

Baron de Montyon , Confeiller d Etat , dont l'inlpuifable bienfaifance et l'ingenieufe eharit2 ont asfurd aprPs fa
mort comme durant fa vie des encouragemens aux fciences ,
des recompenfes aux actions vertueufes, des foulagemens dtoutes les tniferes humaines . Nd le 23 Dec . 1733, mort 29 Dec.
1820. -- Verder ter linkerzijde is bet amphitheater voor de
clinifche lesfen en bet doen van operation, de kamer voor
de confultations gratuites de Chirurgie, ter regterzijde die
voor confultations gratuites de Medecine ; daarop volgen eenige zalen . V66r men een' langen gang aan beide zijden met
ramen voorzien, doorgaat, bevindt men zich in een grout
vierkant, aan welks linkerzijde eene marmeren grafnaald is
opgerigt ter eere van D E S A U L T en B I C H A T, met een ijzeren hek omringd ; in bet midden der naald is met gouden
letters to lezen : Ce marbre , dddiI d la memoire des citoyens
DESAULT et B I CHAT, a etd pofI pour attester la reconnaisfance de leurs contemporains pour les fervices, qu'ils ont
rendus, le premier h la Chirurgie franfaife, dont it est le
restaurateur , le fecond 4 la Medecine , qu'il a enrichi de plufieurs ouvrages utiles, et dont it eut agrandi la domaine, ft
l'impitoyable mort ne l'eut frappe Bans fa 31 annIe : .gout 1802.
Na den langen gang , waarin verfcheidene herftellende zieken been en weder wandelden, to zijn doorgegaan, komt men
in bet aehterfle gedeelte des gebouws , en wel , drie & vier
trapper opgaande, in eene foort van kapel of cel ; althans
daarmede heeft bet veet overeenkomst : aan beide zijden zijn
T Y 0 N ,
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groote trappen, waarmede men naar onderfcheidene ziekenzalen gaat . De wanden van deze cel zijn behangen met bor .
den, waarop in bet Fransch of Latijn de oude flatuten des
geflichts en de namen van deszelfs weldoeners zijn gefchreven . Op den achtergrond ziet men drie groote flandbeelden,
op hechte en groote voetflukken geplaatst. Het zijn beel.
den, toegewijd aan de nagedachtenis van, en voorflellende
ST . LANDRY, ST . LOUIS en HENRI IV. Op de voetflukken dier beelden leest men Latijnfche opfchrif4en, in .
houdende, dat s T. L A N D R Y bet gebouw geflicht heefc , en
s T. L o u I s en n E N It I. IV hetzelve bijzondere befcherming
verleenden en met rijke gefchenken begiftigden .
O'p een der houten borden, aan den muur hangende, leest
men de Ode, door zekeren G I L B E R T eenige dagen v66r
zijnen dood vervaardigd . Deze Ode is roerend, gelijk de
gefchiedenis van G I L B E R T zelv'. Wij willen daarom iets
naders aangaande hem zeggen . G i L B E R T, een jeugdig letterkundige, begeeft zich naar Parijs, met de kiemen van
een fchitterend talent ruimfchoots toegerust . In zijne hoop,
aanmoediging en bijfland van oudere • geleerden to zullen erlangen , vindt hij echter zich bedrogen : hij is arm en wordt
door hen veracht . Om zich to wreken, voegt hij zich bij
hunne bedillers, en onderfcheidt zich weldra als een der gevaarlijkfte . De armoede en ellende, hem zonder ophouden
vervolgende, de onderfcheiding en bet geluk, zijnen vijanden
ten deel vallende, brengen hem tot een' toefland vanwezenlijke zinneloosheid . Hij waant zich vervolgd door zijne tegenftrevers , die hem zijne papieren willen ontrukken . Om
deze voor hunne roofzucht re beveiligen, fluit hij zijne handfchriften in eene kast, van welke hij den fleutel doorzwelgt.
Dit werktuig geraakt in den ingang van bet ftrottenhoofd,
verhindert den toegang der luchs, en doer den zieken ftikken. Hij fterft in bet Hotel-Dieu, na eenige dagen de wreed .
fle folteringen to hebben doorgeftaan . Men had hem bet leven kunnen redden, indien men de oorzaak der ongefleldheid
gekend had, welke hij evenwel zelf aanwees, door bij elke
gelegenheid to zeggen : „ La clef nsWaufe I" Zijn zinnelooze toeftand was oorzaak, dat men dit als een trek van
verbijstering befchouwde ; maar bij bet openen van bet
lijk vond men werkelijk den fleutel , van welke bet gedeelte,
dat men in bet flot fleekt, aan den ingang van bet ftrottenhoofd was vastgehecht . Men zou lien gemakkelijk hebben
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kuneen uithalen, den vinger achter in de keel brengende . De jeugdige ongelukkige drukte, acht dagen v66r zijnen

dood, de droevige hemming zijner ziel nit in verzen, vol
van de verteederendhe melancholie . Deze verzen nu maken
de Ode uit , to zijner gedachtenis opgehangen ;

bet zijn ver-

zen, de zielsgefteldheid van den ongelukkigen G I L B E R T
zoo geheel uitdrukkende, dat een weemoedig gevoel mij aangreep, en ik lang, zeer lang haarde op bet door die Ode
bezielde bord ; ja nooit ging ik bet voorbij , of onwillekeurig vestigden zich daarop mijne oogen .
ODE DE N . J . L . G I L B ERT, COMPOSE A L'HATEL-DIBU QUIT
JOURS AVANT $A MORT, 1780, AGA DE 22 ANS .

J'ai rEvOld won coeur am Diem de Pinnocexce ;
11 a vu mes pleurs penitens ;

It guerit mes remords ; 11 m'arme de con/lance :
Les malheureux font fes enfans .

Mes ennemis riant ont dit dans leur coiire
Qu'il meure et fa gloire aver lui!

Mais d mon coeur calme le Seigneur dir en pire
Leur haine fera ton appui.
Soyez bent,

mon Dieu ! vows, qui daignez me rendre

L'innocence et fon noble orgueil ;
Yous, qui, pour proteger le repos de ma cendre,
Veillerez prix de mon cercueil.
Au banquet do la vie

infortund

convive,

J'apparus un jour et je meurs ;
Je meurs, et fur ma tombe, or1 lentementj'arrive,
Nut ne viendra verfez des pleurs .
Salut, champs que j'aimais, et vous, douce verdure,
Et vous, riant exit des bois ;
Ciel, pavilion de l'homme, admirable nature,

Salut pour la demure fois /

Ah ! puisfent vain longtemps votre beautd facree
Tacit d'amis, fourds d mes adieux ;
Qu'ils meurent plein de fours ; que leur mortfoil pleurae
Qu'un ami leur ferme les yeux!

;
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uitgeftrekte poet, waarin men zieken van ellerlef

foort verzamelde en opeenhoopte, zeer dikwijls vier, vijf,
ja tot zelfs zes in dezelfde kribbe, waar de levenden rusteden naast de flervenden en dooden ; een poel, welks lucht,

bezwangerd door de uitwafemingen van zoo vele ziekelijke
ligchamen, van den een' op den ander' de pestkiemen over .
brags, waarmede alien befmet werden ." Zietdaar eene befchrijving van bet Hotel--Dieu, zoo als bet 70 it 80 jaren geleden zich werkelijk voordeed ; eene befchrijving, welke den
twijfei doet ontftaan, wat fchrikkelijker moet geweest zijn,
bet gezigt der oude

Morgue, of dic verblijf der lijdende en

geheel rampzalige menschheid I -

Een' geheel anderen in-

druk maakt bet Hotel-Dieu, en trouwens alle Hospitalen to
Parijs, tbans op den gevoeligen en denkenden mensch . Alle
mogeiijiie, door w1jsbegeerte en menschlievendlteid met zoo
veel ijver en ftandvastigheid gevorderde en aangebragte verbeteringen, zijn bijna verwezenlijkt ; en bet tooneel der Hos .
pitalen to Parijs, wel verre van een voorwerp van fchrik

en ijzing, zoo als weleer, op to leveren, vervult de ziel
met die zachte gewaarwording, geboren nit eene teedere belangitelling en medelijden in en met bet lot onzer natuurge-

nooten . Overal in dit uitgeftrekte ziekenhuis heerscbt zindelijkheid en orde , kalmte, rust en gelatenheid , en met een

waar genoegen doorloopt men de ruime en frisfche zalen .
Het Hotel-Dieu is bet oudfe en meest uitgeftrekte der

Par%jfche ziekenhuizen, en met betrekking tot bet clinisch
onderwijs, waarvan hetzelve bet middelpunt is, zeker bet
grootfte belang inboezemende. Alle foorten van zieken en

zieikten (zoo als wij reeds aanmerkten) werden voorheen
zonder onderfcheid in hetzelve opgenomen ; tegenwoordig is

bet alleen gewijd aan doorgaande ziekten, ziekten van een
fpoedig verloop (maladies aigues) , zoo wel nit. als inwen .
dige. Huidziekten enz. worden naar andere, daarvoor bijzon-

der ingerigte Hospitalen (bet H6pital St . Louis, bet Hospice
des Vdndriens, enz .) verwezen . Het afbreken van de bet
Hotel-Dieu omrirgende huizen ; de toegang, welke daardoor

rondom bet gebouw en in deszelfs zalen aan de lucht gegeven wordt .; de vernietiging van vochtige zalen, en bet verruimen en frisfcher maken van andere, door bet verminderen
der bedden in dezelve ; de groote en ruim openflaande ra
men ; bet niet opnemen van zwangere of barende vrouwen,
van ongeneeslijke grijsaards en oude vrouwen, van befinette-
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hike zieken ; de overvloed en keuze van alwat noodig is tot
ligging en bleeding van den lijder, bet verband, voedfel en
geneesmiddelen ; de orde en regelmatigheid in de geneeskundige dienst en administratie, hebben van bet Hotel-Dieu een
der meest gezonde zieltenhuizen van Frankrijks hoofdflad gemaakc . De zoogenaamde hospitaal - verfierving (pourriture
dhepital) vindt men er flechts zelden meer ; zoodat D uPUYTREN reeds meer dan eenmaal zijn curfus van chirurgie
clinique heeft moeten fluiten, zonder een eenig voorbeeld er
van aan de iludenten to kunnen vertoonen . Daarentegen, en
waarfchijnlijk door de genomene voorzorgen, ten einde de
lucht van alle zijden toegang to verleenen, en dezelve Vrij
in de zalen to laten fpelen , merkt men er een groot aantal
ontftekingsziekten op ; even alsof men, om een kwaad to vermijden, immer in een ander vervallen moet .
Behalve de ruimte der zalen en derzelver hooge verdieping, moet men nog aanmerken, dat zij zeer goed verlicht
zijn, in de meeste zalen ijzeren kribben worden aangetroffen, op een' hehoorlijken affland van elkander geplaatst, en
omhangen met heldere witte linnen gordijnen, die bij bet geneeskundig onderzoek rondom bet ledekant worden weggefeboven, zoodat men gemakkelijken toegang heeft , en, bij
bet helder invallende daglicht, aangezigt en ziekelijk gedeelte
van des lijders Iigchaam zeer goed kan waargenomen wor .
den ; waardoor bet gezegde van den Heer LOGGER, wegens bet dagelijksch geneeskundig bezoek in bet Hotel-Dieu,
in 1818 (*), ,, dat alle kribben met dikke graauwe gordijnen
voorzien .zijn , die ook bij her profesforaal onderzoek grootendeels digt blijven, zoodat men meestal eene kaars to hulp
moet nemen, om bet gelaat der lijders juist to kunnen beoordeelen," niet meer van toepasfng is .
Op elke zaal bevindt zich eene geestelijke zuster der St .
August#ner orde, die voor de verpleging der zieken zorg
draagt, en dat wel op eene uitinuntende wijze . Hare zorgen
en dienstvaardigheid dagelijks ziende, ben ik min of meer
verzoend geworden met inenfchen, die opgehouden hebben
aan de hen opgelegde beflemming to voldoen.
DUPUYTREN, SAN SON, BRESCHET, zietdaar de na(*)

Zie <ianteekeningen op eene wetenfchappele Reize
i. O G G E R, in de Geneeskundige
Bijdrragen van P R TTY S VAN n E R H O E V E N enZ .
naar Par%js in 1818, door
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men der mannen, aan wier ervarenheid en zorgen de heelkundige ziekten zijn aanbevolen . Elk hunner neemc een ge .
deelte van de dienst waar ; her grootile gedeelte blijft echter
voor (nu wijlen) D U P U T T R E N bewaard. Wanneer verfchillende methoden van behandeling voor hetzelfde gebrek
word en voorgefteld, kiest elk der drie Chirurgi er 8En van,
ten einde voor her vervolg een vergelijkend onderzoek zou
kunnen daargefteld worden.
De desgelijks buitenslands zich naam gemaakt hebbende
Medici van her Hdtel.Dieu zijn M A G E N D I E, H U S SON,
R E C A M I E R, C H O M E L . Gewoonlijk worden 1000 zieken
in hot Hdtel-Dieu verpleegd. De fterfte in eeu gewoon jaar,
dus zonder bijkomende omitandigheden, (epidemi6n enz .) ftaat
van 1 op 18, 19 a 20.
Jammer ," herhaal ik met den Heer L o G O E R, ,, dat her
naderen van belangrijke lijders gelijktijdig met den eerften
Heel- of Geneeskundige zoo buitengemeen moeijelijk gemaakt
wordt door de overgroote menigte van den Geneesheer vol .
gende leerlingen en nieuwsgierigen ." Dit echter is inzonderheid van toepasfing op her Hdtel-Dieu . Tachtig en meer
jonge lieden draven van her eene ledekant naar her andere,
waardoor zeer weinigen goed zien en de meesten niets . Alle
zieken op denzelfden ochtend, gedurende hetzelfde bezoek,
to willen gadeflaan, is juist bet middel, om noch iets to
zien, noch iets to hooren . Om dus nut van de bezoeken
in her Hdtel-Dieu to trekken, moet men her nommer der ledekanten van de meeste belangitelling inboezemende lijders,
met den aard van derzelver gebrek , enz . enz . opfchrijven,
de andere zieken geheel laten varen, en zich vroegt1jdig en
bij voorraad plaatfen ter zijde van de krib des lijders. Her
is waar , zoo doende, ziet men van de 60 170 op eene zaal
liggende perfonen niet meer dan 12a 18 ; maar deze ziet men
dan toch zeer goed , en heeft de belangrijkften daartoe uitgekozen.
De operation gefchieden in bet amptitheater, uitgezonderd
in die gevallen, waar de toeftand des lijders her vervoer derwaarts verbiedt, en bij cataract- operation, welke verrigt
worden terwijl de lijder in zijne krib blijft liggen, hetgeen
de nadeelige gevolgen, door her overbrengen na de operatie
veroorzaakt, voorkdmt .
Her amphitheater in her Hdtel-Dieu is tamelijk groot ; bet
kan 200 a 250 f udenten bevatten . Her ontvangt zijn licht
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door drie groote ramen ; de operation gefchieden dus bij dag,
en niet meer , zoo als voorheen , bij kaarslicht . Wanneer

men tijdig genoeg zich eene plaats heeft uitgezocht, kan men
van de na de vifite voorvallende operation veel en goed

zien ; dikwijls echter is alles reeds bezet, en bevinden zich
op de hoogfte bank een aantal flaande perfonen , waardoor
her zien alsdan zeer moeijelijk, ja foms onmogelijk wordt .
(Het vervoig hierna.)

DE PEST TE EXAM, IN DERBYSHIRE, IN 1666.

Door onderfcheidene Schrijvers zijn, op fchrikbarende of
aandoenlijke wijs, de verwoestingen gefchilderd, door de
groote Pest van bet jaar 1666 to Londen aangeregt, en de
bijzonderheden, welke haar woeden in die hoofdflad geken-

merkc hebben . Niet minder treffende tooneelen hebben, gedurende dit verfchrikkelijke tijdsgewricht, fommige der afgelegenfte oorden van bet Koningrijk opgeleverd . Ziehier, bij

voorbeeld, her verhaal, hetwelk een Engelsch tijdfchrift geeft
van hetgeen toenmaals in een dorpje van eene der bergachtige ftreken van Engeland is voorgevallen .

Een der aangenaamfte en gezondfte bergdorpen (Peak-villages) is de kleine ftad Eyam (want in then omtrek heeft her
woord ftad de beteekenis van ons dorp) . Zij ligt in her gebergte ten westen, ongeveer op eenen afftand van twaalf
Eng. mijlen van Shefjreld, dertien of veertien van Chesterfield en twaalf of dertien van Buxton. Aan alle zijden door
barre en onvruchtbare rotfen omgeven, fchijnt her eene der
laatfte plaatfen to zijn, waar eene vereeniging van menfchen
verkiezen zou haar verblijf to vestigen ; en echter, beftaande , gelijk her doet , uit eenvoudige maar nette on vrolijke
landwoningen, elke van eenen ruin voorzien, overal omgeven met weelderig groeijend boomgewas , tusfchen welks
loof de oude, eerwaardige kerk hare grijze torenfpits verheft, terwijl elke flulp hierbij dat beeld van landelijkheid
vertoont, hetwelk nimmer mist een aangenaam gevoel to wekken, levers dit dorpje een liefrallig tafereel van vergenoegdheid en welvaart . Zoodanig is Eyam tot op den huidigen dag ;
en, offchoon digt bij de voornaamfte fabrijkplaats van mes-
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fenmakers arbeid in Crootbrittanje gelegen, zijn de zeden der
inwoners naar evenredigheid onbevlekc, en hunne manieref
komen naderbij aan die der aartsvaderlijke eenvoudigheid,,
dan zij in foortgelijke omftandigheden anders wel gevonden
worden .

Eyam is Ilechts weinig bekend . Offchoon er , vele jaren
geleden, een goede ftraatweg aangelegd geworden is, (in
die tijden , toen merl nog de wegen liever regt over den top
dan rondom den voet der bergen bragt) wordt echter deze

weg niet veel gebruikt . Het dorp words derhalve fchaars
bezocht , behalve door een klein aantal vreemdelingen, die

komen om deszelfs aloude kruis ce bezigtigen, of wel bet
grafteeken van den Heer MOM P E S S O N ., of de romaneske
kloof, waarin de zonderlinge rots ftaat, welke den naam van

Cuckletts-kerk draagt .
Eyam, hoezeer bewoond door een geflacht van bergwer-

kers, eene volksklasfe, welke in Derbyfhire bet meest voor
gezond en langlevend bekend laaL, en hoezeer toenmaals nog
afgezonderder dan tegerrwoordig, werd tijdens de zware pest
van 1666 door die plaag op eene itrenge en noodlottige wijs
bezocht . Hier regtte deze vreefelijke ziekte de ijfelijkfle

verwoestingen aan ; maar bier ook werd , door de voorzigtig_
heid , zielskracht en zelfopoffering van den Leeraar en des-

zelfs buisvrouw, de vernielende befmetting geftuit, en bet
overfchot der naxie voor derzelver uitwerkingen behoed .
De wijs, waarop de pest zich aan dit afgelegen dorpje

mededeelde, toont, hoe kwaadaardig derzelver fmetftof moet
geweest zijn , en welke voorzigtigheid men had behooren in
acht to nemen, om derzelver verfpreiding to voorkomen .

Terwiji zij to Londen woedde, werd van daar eene kist met
lakens aan een' kleedermaker to Eyam afgezonden, die dezelve niet zoodra geopend had, of hij werd ziek . Zijn geheele huisgezin deelde weldra in hetzelfde lot, en alien lierven, behalve den . Deze lieden waren to Eyam de eerite
flagtoffers der pest . Met ontzettende fnelheid verfpreidde
zich de ziekte, drong in elke woning, en rukte cen deel
van ieder huisgezin weg . Niet zelden omfloot dezelfde ftulp
ftervenden en dooden . Klein was overal de tusfchenruimte

tusfchen gezondheid en zickce, en kort de overgang van bet
ziekbed in bet graf. Waar de eerfte teekenen der krankhtld
zich openbaarden, wanhoopte men reeds zoo zeer aan g1le
herftel , dat men veeleer met eenc foorc van angftig verlan-
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gen naar bet fnelle fterven van den lijder uitzag , in de hoop
dat met hem weder een deel der befmf=tting begraven en derzelver kracht voor zoo veel verminderd zou worden . Op
bet kerkhof, in de naburige heuvels en in de velden, welke
bet dorp omringden , werden bij voorraad graven gedolven ,
bereid om de ftervenden to ontvangen , over welke men in
oneerbiedige haast de aarde toewierp.
De Heer M o M P E S S o N, destijds de Predikant to Eyam ,
was ongeveer achtentwintig jaren oud, en zijne vrouw een
jaar jonger ; zij hadden twee kinderen , een zoon en eene
docbter, beide natuurlijk zeer jong . Bij bet uitberften der
ziekte fmeekte Mejufvrouw M O TM P E S S O N, met hire klelnen in de armen , haren echtgenoot allerdringendst , de ten
verderf gedoemde plaats nevens hen to ontvlugten. Al haar
bidden was vruchteloos ; hij had befloten, zijne kudde nim .
mer to verlaten . Op zijne beurt echter werd hij nu de fmeeker, en bezwoer zijne gade, Eyam met de kinderen ce ont .
wijken, tot dat de bezoeking voorbij zou zijn . Zij wilde
evenmin haren echtgenoot alleen laten . Eindelijk kwamen
zij tot bet befluic, to zamen bet gevaar der ziekte ce verbeiden, maar de kinderen aaar eenig oord to zenden, waar
hetzelve oogenfchijnlijk minder was . Hun kroost dus bezorgd
hebbende, hadden zij meer tijd en gelegenheid om hunne lijdende parochiekinderen to hulp to komen ; en dirt paar, hetwelk zich op deze wijs als ten dood gewijd had, werd de
helpende engelen van bet dorp . Vrienden en magen mogten
de pesczieken ontvlugten ; maar de Predikant en zijne vrouw
verlieten geenen lijder , noch aarzelden eene befmette woning
hinnen to treden . Troost bragcen zij den itervenden, en ga
ven den levenden goeden raad , omtrent de beste wijs om bet
voortdringen der befmetting ce beletcen ; en zoo groot was
ook de invloed van dezen braven man, dat zijne gemeente
de voorfchriften , welke hij gaf, als bevelen van den Hemel
zelven befchouwde , en zich onvoorwaardelijk aan zijne leiding overliec .
Overwegende dat de vreefelijke kwaal in deze bergftreek
als opgefloten was, begreep de Heer M 0 M P E S S o N, dat ,
zoo hij alle gemeenfchap met bet omliggende land kon affnijden, er eene waarfchijnlijkheid beflond, dat zij in korten
tijd van zelf zou to niet 'oopen . Derhalve bewoog hij zijne
kudde, zich niec naar eiders to verwijderen, en, geholpen
door den Graaf van Devonfhire , die insgelijks zijn vorftelijk
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verblijf to Chatsworth, zes of zeven mijien van Eyam, niet
verliet, trok hij een denkbeeldig kordon random bet dorp,
welken omkring niemand overfchrijden mogt . Langs deze
grenslijn waren op onderfcbeidene plaatfen punten aangewe .
zen, waar de bewoners van andere dorpen benoodigdheden
des levens konden aanbrengen, en aldaar, zonder dat iemaad
hun nabijkwam, op een ftuk rots nederleggen, naderhand
terugkomende om den prijs to ontvangen, then zij ter zelfder plaatfe in eenen trog vol zuiver bronwater vonden . Soinmige dier troggen zijn nog aanwezig, en worden door de
oudfte inwoners van Eyam aan de vreemdelingen getoond .
Om zoo veel mogelijk de uitwerkfelen to verhoeden, welke
de befmetting onder perfonen, in eene beflotene ruimte vereenigd, kon hebben, deed de Heer M o M P E S S o N de kerk
fuiten, en, zich naar het Cuckletts-dal begevende, eene niet
ver van bet dorp gelegene kloof, aan den eenen kant door
brokkelige rotspunten begrensd , en aan de andere zijde over.
fchaduwd door boomen, welke de hand der natuur er als
't ware geregeld fchijnt geplant to hebben, beklom hij er
eene boogswijze holte in de rots vrij hoog boven den grond ,
en van daar, als van eenen kanfel, fprak hij tot zijne gemeente
en hield de gewone kerkdienst . De enge, donkere kloof, de
kabbelende beek , die in derzelver diepte ruischte, de overhangende bergtoppen , de holte rots, welke federt den naam
van Cuckletts-kerk gevoerd heeft, de fierlijke boomen, en de
volkomene afzondering, waar men door niets geftoord wordt,
dit alles werkt zamen, om deze plaats nog tegenwoordig tot
een der bekoorlijkfte kleine bergtooneelen to waken ; doch ,
wanneer wij ons in onze verbeelding de vergaderde dorpe .
lingen voorftellen, gezeten op den rijzenden grond san de
eene zijde der beek, alien van elkander verwijderd, alsof
elk vreesde door zijnen nabuur befmet to worden, maar alien
aandachtig luisterende, om geen woord to verliezen van de
rede des Predikers op de rots, en nedergebogen in eerbiedig
gebed voor dat Wezen, hetwelk alleen hun troost en befcherming kon toezenden, alsdan gevoelen wij ons in den
geest tot de gebeurtenis van hetjaar 1666 ternggevoerd, en
verliezen ons vooral in bewondering voor den edelaardigen
Zielenherder , die aldus de hartstogten en wederwaardigheden
van zwakke menfchen tot een heerlijk doeleinde wist to befuren .
Zeven maanden lang (want zoo rang duurde de pest) bleef
de godvruchtige man op deze wijs voor Eyam waken . llij
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behield zijne gezondheid . Mejufvrouw M o M F E s s o N had
hem overgehaald, om, als behoedmiddel, zich eene infnijding in bet been to laten maken, opdat dezelve, open gehouden, in geval van befmetting, de ziekteftof mogt aflei .
den . Op zekeren dag bemerkte zij , bij bet bezigtigen dezer
infnijding, dat hare voorzorg niet vruchteloos geweest was,
en dat, naar bet voorkomen der wond , de Heer M o M t' E s$ o N bet gevaar ontfnapt was . Maar de pest was in bunne
woning gedrongen, en, terwijl zij nog over bet behoud van
haren echcgenoot juichte, werd deze getrouwe vrouw bet
flagtoffer der kwaall Zij werd op bet kerkhof begraven,
waar haar lijkfteen nog to zien is . Wat haar echtgenoot bij
dezen flag gevoelde, heeft hij op eene treffende wijs, in
eenen brief aan zijnen Befchermheer Sir G E 0 R G E S A V ILL E
en in eenen anderen aan zijne kinderen, uitgedrukt, welke
beide brieven nog in wezen zijn.
Van den anderen kant genoot de Heer M o M P E s s o N bet
verheven genoegen , dat hij de ziekte in bet dorp , waarvan
hij Predikant was, zag eindigen ; want door zijne maatregelen werd de befmetting geftuit en zoo bet fchijnt vernietigd,
daar Eyam de laatfte plaits is , welke door then vreefeliften
geefel bezocht werd . Zijn gedrag verwierf hem algemeene
toejuiching, en kort daarna werd hem bet Rectoraat van
Eakring, in bet Graaffchap Nottingham, opgedragen ; hij
werd tot Prebendaris van cork en Southwall benoemd , en
ontving de aanbieding van hec Dekenfchap van Lincoln ;
dit laattte weigerde hij , ten behoeve van zijnen vriend Dr.
FULLER . In tweede huwelijk trouwde hij Mejufvrouw
N U B Y, weduwe van C H A R L E S N U B Y, Esq., welke vrouw
hem twee dochters baarde . Eindelijk ftierf ook hij, den
7den Maart 1708, in bet 70fte jaar zijns levens, to Eakring,
waar eene koperen plaat tot zijne gedachtenis geplaatst is .
Zoo groot was to Eyam, gedurende deze bezoeking, de
iterfte geweest, dat men op de heuvels ter wederzijden van
bet dorp Wet flechts enkele graven, maar geheele kerkhoven
had aangelegd . Thans zijn deze begraafplaatfen bijna alle
verdwenen . Eene enkele, aan den oostkant van Eyam, is
nog over , en draagt den naam van Rileys-graffteenen ; doch
zij is niet meer in den toeftand, waarin zij zich oorfpronkelijk voordeed . Eene enkele familie fchijnt aldaar ter aarde
befteld geworden to zijn , en de dagteekeningen barer fterf
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gevallen zijn een treffend gedenkteeken van bet geweld der
pest op deze eenzame plaats .
" 1k herinner mij niet," zegt de Schrijver der Bergtoonee .
Zen (Peak •fcenery) , , immer eene meer innige en plegtige aandoening gevoeld to hebben, dan toen ik deze plaats bezocht .
De vreefelijke kracht dier ziekte, welke, too zij to Londen
heerschte, geheel bet Rijk deed fidderen, en in bet volgende
jaar bet dorp Eyam ontvolkte, heeft bier eene ontzettende
getuigenis nagelaten . Zes hoofdfteenen en een tafelvormig
gedenltblad zijn nog in wezen, om ons bet ganfchelijk uitfterven eener geheele familie, op Unen knaap na, in den
korten tijd van acht dagen, to verhalen . Het opfchrift,
fchoon fterk uitgefeten, kan nog duidelijk gelezen worden .
De dagteekeningen zijn
ELIZABETH H A N C O C K,
JOHN HANCOCK,
JOHN HANCOCK,
oNER HANCOCK,

Senior,
junior,

WILLIAM HANCOCK,
ALICE HANCOCK,
ANNE HANCOCK,

overleden 3 Augustus 1666 .
4
7 7 7
9 10 -

„ Welk een treurig gedenkteeken van huifelijke ramp leveren
niet deze weinige graffteenen en derzelver opfchriften I Op
de vier zijden der tombe, welke de asch van den vader dezer ongelukkige familie bevat, leest men de woorden : Ho
ram Nescitis, Orate, Vigilate !" (Gij en weet de ure niet ;
dus bids en waakt!)
Een afftammeling van den knaap, die, gelijk hierboven gezegd is, bijna als door een wonder, van zijn geheel gezin
behouden bleef, bragc omfreeks bet midden der vorige eeuw
to Sheffield de kunst in zwang, om haven koper met zilver
to pletten, en legde dus den grond tot een der meest winstgevende fabrijkbedrijven van die !tad en derzelver mededing
fter Birmingham .
LAATSTE BRIEF VAN HILLETJE AAN DEN SPECTATOR .

\Vermoeid van de werkzaamheden van den dag, Welke zich
feeds aan de moeder van een talrijk huisgezin voordoen, zat
ik eenige oogenblikken adem to fcheppen, tegenover mijnen
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echtgenoot, bij her vrolijk brandend vuur op den haard . De
wind blies hevig door de ontbladerde takken der voor ons
huffs ftaande welbekende lindeboomen , en overftemde, als 't
ware, hec zachter aanhoudend geruisch van den kokenden
theeketel . Tusfchenbeiden rinkinkten eenige in her lood gezetce ruiten van de glasramen . Her weder fcheen huiten
woest, en ftemde mij althans, hoe anders tevreden, eenig.
zins fomber . Terwijl ik met eenigen vrouwelijken halldenarbeid bezig was, en mijn man de firaks ontvangene boeken
van her Leesgezelfchap, onder leiding van onzen fchoolmeescer, doorbladerde, zag hij op eens mij met een veelbeteekenend oog aan . 1k, die hem zoo goed ken, zag dadelijk,
dat er iets gaande was ; en kendet gij dat oog, Mijnheer de
Spectator, en hadt gij er eens de uitdrukking van ondervon .
den, gij zoudt met mij terflond vermoed hebben, dat er iets buitengewoons in hem omging . Na mij een oogenblik to hebben
aangeftaard, voegde hij er met een welwillend lachje bij :
„ Ik dacht niet, Hilletje, die u zoo zeer op uwe en der
vrouwen opregtheid en openharcigheid Reeds beroemt, dat
gij metderdaad mij bet ftelligst tegenbewijs hiervan zoudt ge .
geven hebben ." Meteen lag hij voor mij een nommer der
Letteroefeningen neder, en bleef mij vragend gadeflaan .
III herinner mij niec, ooit zoo ontiteld geweest to zijn ;
her fcheelde weinig, of ik was flaauw nedrgezegen, en mijn
eerfte gevoel was dankbaarheid, dat ik pas to voren mijn'
jongiten lieveling de borst gereikt had ; want, zoo ontzet als
ik au was, had ik her niet durven wagen, indien her onnoo .
zel wicht ook om lafenis had gefchreid : de melk uit een
oatfteld ligchaam kan fours als vergift werken , verzekerde
mij fteeds Dr. Wakker. Mijn goede man, niet minder ver .
fchrikc , of hij de fcherts ook to verre gedreven kon hebben, fprong op, greep in den angst naar geest van harts .
hoorn, fchelde om koud water, wilde em Meester Vlijm
zonden, dat die mij zoude aderlaten, en overftelpte mij als
't ware met riek- en opwekkingsmiddelen . Stijf en onbewegelijk bleef ik de letters aanftaren ; vooral kon ik mijne
oogen van bet woord Hilletje niet afwenden . Daar fond in
die Letteroefening een brief, onderteekend Hilktjel Her was,
of ik mijzelve zag, en de akeligite denkbeelden fchoten als
blikfemfchichten door mijn hoofd . Had ik mijzelve wezenlijk
gezien I Elk, die J U N G-S T I L L I N G gelezen heeft en niet
vreemd is in de gefchiedenis der geescverfchijningen, weet
MENGELW . 1836 . NO . 7 .
Y
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de belangrijke, ontzectingwekkende beteekenis van zulk een
dubbel zien . Onze veldwachter Pulverhorn, die vroeger als
jager in diensc is geweest, weet veel ce verhalen van zoogenoemde Doppelgdnger. Hij is een onverfaagd man van on_
dervinding, die ons dikwijls vertelde van de zoogenoemde
blinde Ronde, welke des nachts de fchildwachten in de Bastions der vestingen Breda en Bergen-op-zoom wakker houdt .
Hij heeft haar nimmer gezien, maar flier nagelaten, wanneer
zij des nachts zijnen post voorbijging, haar de militaire hon .
nears to bewijzen, waarop zij zeer gefteld fchijnt ; wee hem,
die hoar de eere niet geeft, welke haar fchijnt toe to komen !
-- Hetwasmij dan steeds, of ik mijzelve ontwaarde, of eene
andere Hilletje aan mijne zijde bond . Men zal mij zulke
gewaarwordingen wet gereedelijk vergeven, wanneer men weet,
dat de groote c o T H L (*) zelf niec vrij was van hetgeen de
Duitfohers Ihxung noemen en zich meermalen dubbel heeft
gezien ; hij heeft echter, gelijk men weec, een' zeer hoogen
ouderdom bereikt . Zulke herinneringen bemoedigden mij eenig_
zins, en, van den eerften fchrik bekomen, began ik, echter niet
zonder huivering, den brief to lezen, terwijl van tijd tot
did eene kille huivering mij overviel. 1k wenschte wel eens
to weten, welken indruk het zien van dezen brief op u zal
gemaakt hebben, achcingwaardige Spectator l
Gij moet u
thans nagenoeg in denzelfden toeftand bevinden als de oom
in de drie Fanchons, zoo ik dit uit mijnen Comedietijd
wel onthouden heb, wanneer oom, bij her zien van drie
nichten to gelijk, in plaats van ddne, uitroepr : » Schoone
Dames! ik weet niec, wie ik voor mijne nicht moet groeten :' Gij ziet vooreerst nog flechts twee Hilletjes voor u ;
maar wie that ons borg , dat er zich niet nog meerdere zullen
opdoen? ik ken u in zekeren zin wel fcherpzinnigheid genoeg toe, om de ware van de valfche to kunnen onderfchei_
den ; maar, gij mannen zijt zulke zonderlinge wezens, en
hebt veel van de vlinders , vooral wanneer de gelegenheid
zich aanbiedt, en daardoor is menigeen verleid geworden .
De bezigheden, onaffcheidbaar van het fnijboonen inleggen
en zuurkool inmaken, wanneer wij, volgens het zeggen van
een zeer geleerd man, onvatbaar worden voor een gefprek
van een half uur, hadden mii, wel is wear, tot dusverre
(*) dus tneinem Leben,

Tb . S . 95.

Dichtung

and

Wahrheit,
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wederhouden uwe brieven to beantwoorden, waardoor ik
welligt de grieven had kunnen voorkomen, over welke ik mij
thins bezwaar. Intusfchen meg ik niet ontvelnzen, dat de
gewigtige vragen, mij voorgefteld, mV telkens hebben doen
terugdeinzen . Door mij flechts van verre met bare beantwoording bezig to houden, zoude ik misfchien zekeren Hear
B . T . L . W. wederom overvloedige ftof gegeven hebben ten
bewijze van de groote fchadelj'kheid eener meer bsfchaafde opvoeding voor het vrouwelyk ge/lacht. Gij , Heeren der
Schepping, beheert ons zwak geflacht reeds met to veal
kracht, dan dat wij zelve meer wapenen u zouden in ban .
den geven. En wit zal eene eenvondige vrouw ook over
de waarheid zeggen ? Vbbr achttien eeuwen vroeg een Romeinsch Landvoogd : wat is waarheid? en men zegt, dat on .
langs een zeer welbefpraakt Staatsman, met de hand op bet
hart, in tegenwoordigheid van hen, door wie mijn lieve man
en ook gij, Mijnheer,, vertegenwoordigd wordt, dezelfde
vraag tot tweemalen toe herhaald heeft, maar, zoo men
zegt, de waarheid door geene volt rekte meerderheid
heeft kunnen doen zegepralen, en deze moest zij in elk
geval voor zich hebben . - Gij hebt u in een' ewer brieven wel van eenige voorbeelden , nit bet dagelijksch leven
genomen, gelieven to bedienen ; maar vruchteloos zoude ik
mij tot u verheffen, en fk zoude van u niet molten vergen,
dat gij zoo verre tot mij zoudt nederdalen , om van mij to
vernemen, dat, ondanks de vorderingen in de Machinerie en
de kracht van den Room, de itoffen voor de kleedij mijner
huishouding niet in deugdzaamheid winnen ; en, wanneer lit de
Perk van 1618 near mijn oud damast fervetgoed moest afme.
ten, zoude ik hear de voorkeur behooren to geven . Ver.
geef bet mij, wanneer ik hier, in mijne vrouwelfjke onnoo .
zelheid , den bal deerlijk mis mogt flaan I
Indian ik er immer toe had moeten komen, om ook iets
over den geest des tijds ce zeggen, zoude ik misfchien ge .
tracht hebben, als een teeken des tijda, eene bijdrage to Ieveren ter beentwoording van eene gedane vraag : welk eene
fguur zoude de vrouw in de raadzaal of op het woelig kantoor maken ? waartoe mij de Revue Britannique van October
1834, bl . 329, ruime, maar voor ons geflacht droeve,
itof zoude geleverd hebben . Wet zoudt gij van zulke teekenen des tijds gezegd hebben, wear men van Femmes d'intrigues en Femmes d'a$aires hoort fpreken ? De eerflen zou.
Y2
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den bet Huis der Gemeente to Londeh belegeren en bettor .
men, de laattten de beurs to Parijs in rep en roer brengen .
Van beiden zegt de Schrijver : Femme qui chicane vaut
dix Procureurs ; femme qui marchande vaut dix IsraElites!! (lk vernal deze regels maar niec voor haar, die geen

Fransch veritaan ; zulke vrouwen kan men immers onder ons
bijoa niet meer vooronderitellen .) Of welke gunftige gevolgen zoudt gij voorfpellen uit die teekenen des tijds, in de
opvoeding onzer kunne zigtbaar? Zij bepalen zichvooreerst
nog tot Amerika ; maar, even als de daar opgerigtt Maatfchappijen van Matigheid bij ons navolging vinden, zoude welligt de
wijze van belooning op de fcholen, daar gebruikelijk, onze
zucht tot navolging kunnen gaande waken . Mevrouw T B . o LL O P E, eene vruchtbare Schrijffler en die niec anders dan
waarheidlievend kan zijn, verhaalt, dat daar to lande de
jongedochters onderwijs, tot in de Ontleedkunde toe, ont .
vangen, en dat zij gezien heeft, hoe eene jonge Jufvrouw
eene medaije om den bals had hangers, waarop ce lezen fond :

voor verdienften in de ontleedkundige kennis van het menfchelyk ligchaam

Maar - hoe barst mijn goede man, terWijl ik dezen zit to
fchrijven, op eens in een fcbacerend gelach uit? Hij reikc
mij een pas ontvangen boekje toe . Her zijn alweder de Letteroefeningen . Sag ik mijne oogen gelooven ? Mijne mededingfter words reeds met een antwoord vereerd 1 Waarlijk, de
mannelijke fandvastigheid van onze dagen zonde ook eene
fchoone bijdrage tot de kennis van den geest des tijds kun .
nen geven ! Gevoelde ik mij ontfeld bij bet eerfe gezigt
van eene andere Hilletje, mijne verontwaardiging words g aan.
Ik onderde bij zulk eene proeve van ligtzinnigheid !
vind met nadruk de kracht van her gezegde van G o T H E
,, Der 4berglaube, fo We manches andere Wahnen, verliert

fehr leicht an feiner Gewalt , wenn er , flats unfrer Eitellait
zu fchmeicheln, ihr in den Weg tritt and diefem zarten
We/en eine bofe Stunde machen will."

Den Heere Spectator eene zich verder uitbreidende correspondentle toewenfchende, groet ik bem voor altijd, en noeni
ik mij voor de laatfe maal
Lindenhof,

Maart,1836.

H I L L E T J L.
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(Uit den Corfaire.)
Men maakc finds eenigen tijd grooten ophef van de gods ..
dienfige opwekking, welke zich to Paris zou v ertoonen .
l k heb overal naar dezelve gezocht, maar ze nergens kunnen
vinden .

Paris is nog heden, op bet fluk van Godsdienst,

wat bet altijd geweest is : bet is noch vroom, noch godsdiensthatend ; bet is onver chillig. Zie, zegt men, hoe de
volksmenigte froomt naar de preken van L A CORD A I R E en
den Abt c o E U R, en naar de kerkplegtigheden van St. Roch .

Te Parijs gaat de menigte altijd ergens been. Tegenwoordig
drijft de lediggang der hooge en rijke familien dezelve near
Notre .Dame ; maar bet yolk mengt zich niet in deze aristocratisch-godsdienfige plegtigheden ; deze zijn voor hetzelve
niec befemd ; bet blijft aan zijnen arbeid, en bidt al werkende . De lediggangers wandelen rondom den predikfoel ;

een klein aantal dringt verder door ; de overigen kijken naar
de Dames, tellen de kruisbogen , of fpelen met de vingers
in hunne kuif.

Te Parijs, de fad der volflrekte onverfchilligheid omtrem
bet godsdienfige, is de heilige week even profaan als hare
vijfcig zusters . Hec yolk neemt er zeer weinig deel in de
godsdienfige plegtigheden ; de Geestelijkheid verfaat ze Wet,
en viert ze zeer gebrekkig. Geene fad ter wereld, waar de
Priesters minder priesterlijk zijn, dan to Parijs ; zij hebben
een wereldsch voorkomen ; zij verwaarloozen de kruinfche-

ring, en dragen bakkebaarden ; de tunica talaris vinden zlJ
lastig en averegtsch ; zij hebben de breede en kanonieke fchoe .
nen met gespen verruild tegen ketterfche laarzen ; zij zingers
valsch , ilaan geen getijboek op, en vertoonen gedurende de

dienst blijken van verveling . Wel is waar, pligt en deugd
zijn niet onbefaanbaar met dit anti -geestelijk voorkomen ;
men kan een goed Herder zijn en laarzen dragen : maar bet
uirwendige maakt indruk, en in de zuidelijke feden zou een
Priester , die bakkebaarden droeg, eene ganfche gemeente
ergeren ; dear blijft men in bet godsdienfige geheel aan bet
uitwendige hangen , zonder zich aan bet wezen to laten ge
legen liggen , en ontaardt dus de Godsdienst zelve in een
vertoon van uiterlijke eerdienst, in plegtigheden, fomwijlen
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met zekere majestelt gepaard gaande. Te Parijs heeft de
Geestelijkheid volftrekt geene zucht voor dusdanige plegtigbeden, en bet Volk bekommert er zich luttel over .
Het Catholicisme is in bet Zuiden als to huffs ; daar
buiten zal bet altijd'koud en mismaakt zijn . Om de van bet
vermaak zelve verzadigde menigte naar de kerken to lokken,
beeft bet, to Parijs, de dagbladen en de Mode noodig ; bet
moet zich met eene wereldfche liverei weten to omhangen,
(getuige St . Roch) en de wereldfche geloovigen door eene
Opera-muzijk tot zich trekken . Een Catholicisme, dat bet
kerkgezang begint to verachten, dat P A L E S T R I N A voor
ROSSINI, en ST . AMBROSIUS voor BO!ELDIEU achterftelt, is eene kwijnende Godsdienst, welke door zichzelve
niet meer fchijnt to kunnen beftaan, maar hare geheele uitdooving to gemoet to gaan, zonder de kracht to hebben van
kettersch to zijn, of zich to reinigen in bet badwater bij
Karen oorfprong.
NOG LETS UIT TALMA'S LEVEN .
De weduw van den grooten T A L M A , geb. VAN HOVE,
thans Gravin V A N C H A L L o T, zal eerlang een hoogstbe .
langrijk werk in bet licht zenden : Etudes fur Part tWtral,
waaruit wij in ftaat gefteld zijn, de navolgende bijzonderheden wegens T A L M A mede to deelen .
T A L M A was de zoon van een' Franfchen tandmeester,
die zich to Londen had nedergezet . Ook hij zou 's vaders beroep leeren, en werd in de Heelkunde onderwezen ; maar,
toen zijne moeder, ten gevolge van huifelijke tweedragt,
Karen man verliet en zich naar Parijs begaf, volgde T A L M A
haar derwaarts ; en dit legde den grond tot eene geheele verandering zijner loopbaan . De verandering van klimaat werkte voordeelig op zijnen geest zoo wel, als op zijn ligchaam ;
op het laatstgenoemde, wijl hij nu niet meer eene dikke lucht
inademde, der zwaarmoedigheid (fpleen) zoo zeer bevorderlijk ; op zijnen geest, wijl hij nu van eenen vader verwijderd
leefde, die hem flelfelmatig (wie huivert Diet voor zulk eene
verdorvenheidi) in de leer der Godverzaking opvoedde . Te
Parijs leerde hij drie Regtsgeleerden kennen, B E L L A R T,
B 0 N NET en LE P I D o x, die, om zich in de openlijke voordragt to oefenen, in de lange winteravonden bijeenkwamea .
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en de werken van CORNEILLE, RACING, MALIkRE
en VOLT A IRE overluid lazen. T A L M A nam in hot nerat
daaraan geen deel, wijl tegenzin in zijnen toekomiigen hand
hem meestal zeer mismoedig maakte . Van lieverlede echter
kreeg hij fmaak in de tooneelpoezij, las mede, begon op liefhebberij-tooneelen to fpelen, en kwam zoo ten laatfle, van
alle kanten aangemoedigd, op bet Thddtre franFais .
T A L M A bezat geheel bet opgewekte temperament des
kunftenaars. Hij was gevoelig, vatbaar voor alwat fchoon
en fmaakvol is, aandoenlijk, prachtlievend, verfpillend,
ongeregeld in leefwijze, fchuldenmakend trots de rijkfe verkwister l Zijn huis was een rendezvous van ontelbare bekenden, en hij hield altijd open tafel . Zijn leven was rijk in
avonturen, welke de Franfchen inconfequences, wij plotupe
Nederlanders ilechtweg domme /ireken noemen. In de (eerfe) Omwenteling koos hij geene partij , maar leefde alleen
voor de kunst. Evenwel berokkende hij zich, door eene
minnarij met eene Actrice , den haat van ROBES P I E R R E,
zijnen medeminnaar ; en, ware deze vrouw niet flim genoeg
geweest, om, onder voorwendfel van ziekte, zich geheel
van beiden to ontflaan, wie weet, of T A L M A'S kop niet
gevallen ware l - Later werd hij de gunfleling van NAP OLEON, en nu leefde hij als een Vorst . Maar gelukkig was
hij nooit. Eene fombere melancholia vervolgde hem alomme .
De gemoedsrust moest wel eenen man ontbreken, wien zi}n
eigen vader, reeds in de vroege jeugd, alien troost, alle
hope eens eeuwigen levens had ontroofd l „ Wanneer ik in
„ den fchouwburg ben," zeide hij eens tot zijne vrouw,
„ en al die opgefchikte en lustige menfchen verzameld zie,
„ dringt zich altijd de gedachte aan mij op : Binnen weinige

„ jaren liggen zi alien in het graf, ex . . . veer eeuwig!" -„ Kunt gij bet gelooven?" fprak hij op een' anderen tijd ;

„ zoo dikwijls ik een vrouwelijk wezen aanzie , al is bare
• gedaante nog zoo bevallig, al zijn hare gelaatstrekken nog zoo
• betooverend, dan doorboor ik met d6nen bilk bet vleescb,
• en zie flechts een geraamte. Dit is mijnen geest zoo wel,
• als mijn oog, als tot eene gewoonte geworden . Wat ik
,, ook doe, ik zie bet geraamte l" -- Gelijk de meeste kun .
ftenaars , werd T A L M A door allerlei inbeeldingen geplaagd .
Nu eens meende hij, dat hij blind werd ; dan weder, dac
hem eene beroerte fond to treffen, enz . Alleen dan, wan-

340

NOG LETS UIT

TALMA'S LEVEE

neer eene zware rol, welke hij fpelen of leeren moest, hem
onverpoosd bezig hield, was zijn geest vrij, en gevoelde
hij zich gelukkig.

LETS OVER DE HEDENDAAGSCHE FRANSCHE DRAMA'S .

I

(Uit bet

Fransch.)

n bet tijdperk van vooruitgaande beweging, waatin wij
thans leven, vraagt men, in aede van :
Heeft bet kind
zijnen eerften tand gekregen ? - Heeft bet zijn eerfte Drama

gemaakt? De nog teedere leefcijd, waarop onze jonge Letterkundigen in die loopbaan treden, verpligt ons, tweederlei
foort van Tooneelpoezij aan to nemen ; de eerite voor mannen van rijpe jaren, dat is to zeggen voor Letterkundigen
boven de zeven jaren ; de andere voor hen, die dezen ouderdom nog niet hebben bereikt .

Eerfte foort : Men neme in aanmerking, dat, wanneer
men een flechts kiein getal perfonen ten tooneele voert, men

daardoor zich verpligt, karrkters to fchilderen en vol tehouden, gevoelens en aandoeningen to ontwikkelen ; maar dit is
een vermoeijend, arbeid vorderend en afgelleten genre, dat
bet genie binnen palen lluit, aan welke bet ons niet meer
past ons to onderwerpen . Bet minfte getal Acteurs, welke
men in bet beperktfte Drama kan bezigen, is 48.- Gij moer
uwe perfonaadjen juist bet tegengeftelde doen verrigten van
hetgene gemeenlijk words verrigc, en hen in geene andere dan
onmogelijke omftandigheden plaatfen . Elke moeder haat en
vergiftigt hare kinderen ; elke broeder doorfteekt zijnen broeder en verkracht zijne zuster ; elke zoon is een bastaard,
elke vrouw eene overfpeelfter, elke priester een brandftichter,

moordenaar en bloedfchender, elke Groothertog een meineedige, verdrukker en lafaard, elke Prins heeft een aantal

flescbjes vergif to zisjner befchikking ; al betwelk eene groote
verfcheidenheid in bet Drama to weeg brengt.
Tweede foort : De jonge Dramaturgist zij bedachc, zich

niet op de zijpaden der vinding to begeven, maar volge bet
voorfchrift der Franfche Keukenmeid : „ Om bazepeper to
„ maken, neme men een' haas ." Om een Drama ce maken ,

Henri III, Lucrlce Borgia,
Hernani enz . ; maak een aftrekfel van zeker getal tooneeneem verfcheidene . Drama's, als
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len (een man, die de hand eener fchoone vrouw, door die

met een' ijzeren handfchoen to drukken, als vermorzelt ; eene
procesfie van doodkisten ; eene liefdesverklaring van eene
moeder aan harenzoon ; een duel ; eene vergiftiging) ; meng,
zeef, herzeef en disch bet warm op, en, zoo uw Drama

niet words toegejuichr, zeg dan vrijelijk : ,, Ik-ben voor
geen Dramabakker in de wieg gelegd ."
P .S . Draag vooral zorg, uwen held nimmer door de deur
to laten binnentreden : 'c zijn de venders, die thans daartoe

bij uitfluicing beflemd zijn . Een modern Drama-held draagt
zijne ladder met zich , even als gij uw' rotting : hoed, beurs
en ladder zijn zijne onaffcheidelijke medgezellen .

OORDEEL EENER

NADENKENDE

VROUW OVER HARE

SEKSE.

Zucbt tot opfchik is en moet wel der vrouwe beerfchende
neiging zijn . Dit is overal bet geval , is in alle tijden zoo

geweest, en zal heeds zoo blijven . Ook beflaat er geen
vrouwelijk wezen, hetzij met of zonder elgene erkentenis,
hetwelk niet de aangelegenheden van den opfchik als eene
zaak van bet uiterfte gewigt befchouwt . Jong of oud, fchoon

of leelijk , met een gevoel van wellust, dat nit bet diepst
des harten oncfpringt, past elke vrouw of meisje een' nieuwen hoed of eene kostbare fhawl . En kan zulks anders zijn,

zoo lang opvoeding en gewoonte hare regten doen gelden ?
Welk toch is bet eerfle fpeelgoed van een meisje F Eene
pop . Wat is bet eerfle, dat zij leert? De kunst, om hare
pop zoo fraai mogelijk op to fchikken . In de rijkfte kleedij
words dic kinderfpeelgoed uitgedost ; en near de waardij,

welke bet kleine meisje zelve daaraan hechc, leert zij de
waardij van foortgelijke uitwendigheden fchatten . Om den

indruk nog to verflerken, verzuimt noch de moeder, noch
de min, noch de bonne, een nieuw lint b . v. of een moos
mutsje tot de grootfle der wenrchelijke belooningen, en bet
aandoen van een reeds verworpen kleedingfluk of een pear

oude fchoentjes tot de ergfle der gevreesde ftraffen to maken .
Met bet kind groeit deszelfs geloof, dat een fhaaije opfchik
de magneet is der algemeene bewondering ; bet meisje ziet
daarin bet middel, om beflendige opmerking to winnen, en
de vrouw ache bet gefchikt, om bare magi over bet andere

gellachc en biren invloed op haar eigen ce verfterken . Op-
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fchik is de fp1l, om welke elke vrouwelijke handeling draait,
en vertroost haar wegens alle bedwang, zoo wel barer fekfe
opgelegd, als wegens dat, hetwelk niet zelden de grilligfte
en lastigile Mode zelve haar doec ondergaan .
DE FRANSCHE CONSCRIT

EN ZTJN

HOND .

Een waar Voorval .

Elk kept de fraaije Franfche prent, die dezen naam draagt,
maar bij lange na niet zoo algemeen bet aandoenlijk geval,
dat aan dezelve den oorfprong gaf ; waarom wij bet wel de
moeite der vertaling waardig achtten .
De Serjant en de Priester naderden : de twee vrienden
omarmden elkander : R E A U M E R, de vriend des veroordeelden
Confcrits, begaf zich naar de plek, waar de andere foldaat
pond , en onderfleunde , zich op ddne knie nederwerpende,
bet hoofd met zijne banden, terwiji hij krampachtig en on .
willekeurig de fpade greep , als om er zich aan vast to houden : de overige twaalf mannen hadden twee gelederen gevormd, op omtrent veertien voetflappen van JEAN af, wiens
In bet wit gekleede gedaante, die clerk afflak tegen den donkeren achtergrond, een ligt to onderfcheiden doel aan hunne
geweren opleverde . Hij knielde op zijne regterknie neder,
lief zijnen linkerarm op de andere rusten, en fprak met eene
vaste flem : „ 1k ben bereid 1 " - De Priester wilde hem
eenen zakdoek voor de oogen binden ; maar hij zeide : , Neen,
ik verzoek u mij zulks to befparen ; laat mij den dood in
de oogen zien ; ik vrees then niet 1" Na de blikken van
den Serjant geraadpleegd to hebben , trok de Priester den zakdoek terug ; c o L o N, de Serjant , begaf zich naar de pleats ,
wear R E A U M E R en de andere foldaat waren ; terwij 1 de
Geestelijke, na van den veroordeelde de verzekering ontvangen
to hebben, dat hij als een geloovig Christen en met een goed hart
jegens ails menfchen flierf, en na hem, nevens den laatilen
zegen, den kus der Christelijke lie£de to hebben gegeven,
insgelijks ter zijde ging . De twaaif geweren werden aangelegd , en de Serjant flond gereed zijnen rotting op to ligten ,
als bet teeken om vuur to geven, ten einde zinen braven
krijgsmakker den kiank van dit laatfle noodlottige commando

DE FRANSCHE CONSCRIT EN ZIJN HOND .

343

to befparen, toen R o L L o , met een mid geblaf, naar zijnen
meester toefprong. Het dier was door bet gerommel der
trommen ult zijne fluimering gewekt ; en toen bet nu , op .
ziende om to ontdekken wat er gaande was, JEAN alleen
knielende en de overigen zoo filzwijgende zag, met uitzon .
dering van R E A U M E R , die luid fnikte, was bet, of zijn in .
ftinct hem waarfchuwde, dat zijn meester in eenig gevaar
verkeerde ; zijn vroeger gejank werd 6f niet gehoord, 6f Wet
opgemerkt ; hij befpeurde zulks zelf en hield er mede op,
maar had eene wanhopige poging aangewend, om bet touw,
waaraan hij lag vastgebonden, aan ftukken to trekken, betwelk hem fpoedig gelukte, waarop hij al blaffende zijnen
meester op zijde fprong . Maar JEAN was In dezen oogenblik in to ernfige gedachten verdiept, om zelfa R o L L o bljzonder op to merken ; hij hief alleen zijnen regterarm op,
en keerde den bond vriendelijk van zich if, zijnen bilk on.
afgewend op de tegenover hem faande foldaten gevestigd
houdende . Dan, de bond liet zich door de beweging zijns
meesters niet affchrikken ; fteeds huilende en met de ooren
in den nek gefagen , wendde hij alle pogingen aan, om nader
bij hem to komen . De Serjant C o L o N had deernis met
JEAN'S toeftand, en wenkte R E A U M E R , (die, toen er tijd
verliep, dat bet commando tot aanleggen gegeven was, zijne
oogen had opgeflagen) dat hij pogingen zou aanwenden, om
den bond to verwijderen ; deze deed zulks , door hem to roepen en tot zich to Iokken , doch , gelijk zich last nagaan, to
vergeefs . Offchoon met dit alles niet zooveel tijds verloopen
was, als wij noodig gehad hebben om bet to verhalen, was
bet nogtans een oponthoud . De foldaten hielden zich altijd
gereed om vuur to geven ; en c o L o N, offchoon bet tusfchenbeiden gekomen voorval niet van genoegzaam gewigt achtende om de fchorfing der executie to bevelen, mompefde
echter bij zichzelven : ,, Goede Hemel ! bet arme dier zal
ook omkomen I" Nu wendde hij zich op niduw tot de fol.
daten, en fond weder op bet punt van bet doodelijk teeken
to geven, toen hij ten tweedenmale geftoord werd door lulde
vreugdekreten achrer hem, van bet losfen van gefchut vergezeld . Hij rigtte zijne oogen naar den heuvel, san ;elks
helling bet dorp lag, en zag daar alles in drukte en verwar .
ring ; de Officieren reden been en weder, en deden de manfchappen ijliogs zich rigten . Nu gaf bij den zijnen hetzel de
bevel : want nit eene dikke ftofwolk, the van den heuvel
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opiteeg, kwam onverwachts een aantal ruiters, vernloede .
lijk Offrcieren, to voorfchijn . Hij, die vooraan reed, en niet
zoo rijzig als de meescen , noch een zoo bevallig ruiter als
velen hunner was , offchoon hij vast in den zadel zat, werd
door c o L 0 N en zijne onderhebbende manfchappen , vbbr zij
nog een' enkelen zijner gelaatstrekken konden onderfcheiden ,
aan zijnen korten grijzen frak en kleinen platten driekanten
hoed herkend . C 0 L 0 N gaf bet commando, de foldaten
fchouderden hunne geweren en maakten zich gereed die to
prefenteren, toen NAPOLEON, aan bet hoofd van zijnen
itaf, den top des heuvels kwam oprennen . Hij had bet gros
des legers eenige mijlen achter zich gelaten , en was den weg
naar Labarre opgereden, ten einde, met zijne gewone vaardigheid, bet detachement to verrasfen, en gade to flaan, war
bet uitregtte . Zijn arendsoog, dat sites in d6nen opflag waarnam, had terftond de groep gezien, en hij in vollen galop
zijn bijhebbend gezelfchap verlaten, om to onderzoeken, wit
er gaande was . Een tweede oogopflag maakte hem zulks
kenbaar , en , onder bet fnel beantwoorden van den groet der
manfchappen, zeide hij , met eene nog hijgende item : ,, Hola I wit is dit ? een deferceur ?" - a Ja , Sire ! - neen,
Sire I dat juist Diet." - „ Wat dan ?" vroeg N A P o L E o N,
op een' eenigzins knorrigen Loon, terwijl zijn gelaat ftrakker
werd dan gewoonlijk ; want er was bijna Diets, dat hem toorniger maakte , dan bet aarzelen dergenen , welke hij toefprak. - „ Afwezigheid , flrijdig met zijne orders , Sire I"
hernam c o L o N . -- „ Haha I en hoe lang 4 Is dat zijn
bond?" -- ,, Ja Sire! - flechts weinige uren ." - „Slechts
weinige uren ! Wie heefc de order gegeven ?" - „ De Generaal s * * * , Sire I" - „ Welk karakter beeft de man ?" -.
„ Hij is een braaf foldaac, Sire I" - ,, Hij is een Franschman," viel de Keizer haasrig en fier in de rede ; „ maar is
hij eerlijk , matig en doorgaans ondergefchikt ?` - „ Ja ,
Sire I dit is zijne eerfte overtreding." - „ Hm 1 hoe lang
heefc bij gediend ?" - „ In Maart is bet drie jaren geweest, Sire!" - Een fterker : „ Hm I" ontfnapte deft Keizer, en gelijktijdig viel zijn oog op R E A U M E R , die hem
fchroomvallig genaderd was , en, hem to voet vallende, met
gevouwen banden en eene gebrokene item uitriep : ,, O !
Sire, zoo gij -- zoo gij zijn leven wilder fparen ! - hij is
onfchuldig nun eenig oogmerk om to deferteren , dat kin
" -- ,, Zijt gij zijn broeder 7" - „ Neeu, Sire t
ik
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zijn vriend, zijn boezemvriend ." - „ En hoe weet gij,
welke zijne oogmerken waren?" -- ,, Hij deelde ze mij mede, Sire! Hij ging gisteravond been, alleen om zijne naastbeftaanden ce bezoeken , en zou denzelfden nacht terug zijn
gekomen ; mast ik - !k raadde hem, om zich eerst to La"barre weder bij bet regement to voegen, en fk weet
. En wat behoefdet gij uwen kameraad san to raden zijnen
pligt to overtreden ? Keer naar uwe plaits terug !" - en
R E A U M E R verwijderde zich vol fchaamte . NAPOLEON
wenkte J E A N tot zich ; hij kwam , en R o L L o met hem .
Deze laatfte zette, als kende hij de magt en bet gezag des
mans , wien zijn meester dus gehoorzaamde, zijne voorpooten tegen diens flijgbeugel, en zag hem kwispelftaartend en
weemoedig aan . Ook j E A N rigtte een' blik op den Keizer,
maar floeg weldra denzelven neder, toen hij de doordringende graauwe oogen ontmoette, welke op hem gevestigd waren . Na eene korte pauze vroeg N A P 0 L E o N : „ Uw ouderdom ? - ftil , ftil , hond !" want R o L L o begon lastig to
worden . „ Vijfentwintig jaren, Sire!" - ,, Waarom
hebc gij uwe orders niec gehoorzaamd ?" - ,, Het was mij.
ne fchuld niet, Sirel" - „ Uwe fchuld niec ; hoe meent
gij dat?" - „ 1k was zoo nabij mijne verloofde, en zoo
zeer verlangende haar to zien, dat ik bet inderdaad niec kon
helpen, Sire I" - „ Dit is eene zonderlinge verfchooning ;
- fti1, beest, zeg ik !" - maar terwijl hij dit zeide, deed
hij zijn' handfchoen utc, gaf zijne hand aan R o L L o to likken, en vervolgde toen, na een .kort ftflzwijgen : „ En hebt
gij haar gezien ?" - ,, Ja , Sire! en ik ftond op bet punt
van naar mijn regement terug to keeren, toen . . . ." - „ Is
dat zoo, Serj ant?" - „ Ja, Sire I dat Is zoo ; wij ontmoe.
teden hem op ongeveer eene halve mijl van ***11 Ik
had bet niec behoeven ce vragen ," viel N A P 0 L E 0 N in de
rede ; „ men kan bet den man aanzien, dat hij de waarheid
fpreekt ;" en, zich op nieuw tot JEAN wendende, zeide
hij : „ Hoe is uw naam ?" - , JEAN G A V A R D , Sire ! -ftil , R 0 L L o ! - ik vrees , dat hij uwe Hoogheid tot last is ."
- N A P O L E 0 N glimlachte, welligt om den titel, en ant .
woordde : „ Neen, neen, bet is een goede hond . 1k zaI
near deze zaak onderzoek doen , G A V A R D ; voor bet tegen.
woordige ontfla ik u ." - J E A N greep de hand des Keizers, om die to kusfen ; maar deze zeide : ,, Pas op 1 de
hond heeft haar gelikt ." Dic hield echter den goeden J E A N
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niet tegen, en toen de Monarch zijne hand terugtrok, was
zij nat van tranen . „ Het zijn de tranen van een braaf man,
Mijnheer !" zeide N A P O L E O N itreng tot een jong Officier ,
die nevens hem fond, en op wiens gelaat een opwellende
glimlach to lezen fond . - „ Voorwaarts I" en in vollen
galop waren de ruiters verdwenen .
De gewaarwordingen van j E A N waren gelijk aan die van
iemand, die uit eenen bangen droom ontwaakc, v66r dat hij
zich genoegzaam herfeld had, om zich al de omfandigheden
dezer onverwachte redding to binnen to brengen . Hem werd
daartoe echter weinig tijds gelaten ; want, na weinige oogenblikken, waren R E A U M E R'S armen om zijnen hals gefla .
gen, en de handen zijner makkers - die zelfde handen,
welke eenige weinige oogenblikken vrdeger gereed waren om
hem bet doodelijk lood door de borst to jagen - grepen nu,
met geestdrift, de zijjne ; terwijl zijne kameraden hem gelukwenschten met zijn behoud, dat hij wel, in zekere mate,
aan de goede luim des Vorfen , maar Loch nog meer aan de
gehechtheid van zijnen getrouwen bond to danken had , daar ,
zonder bet oponthoud, door dezen veroorzaakt, de aan_
komst van den Keizer to fpade zon zijn geweest, om hem
to kunnen baten .
ONTBOEZEMING VAN EEN' GEVANGENEN .

(Naar bet Italiaansch van

S I L V I O P E L L I C O .)

Wie is 't , die me aan den flaap onttrekt,
Dien fusfer van 't geween ?
Die 't uitgedoofde dichtvuur wekt,
Onfchatb'ren troost in 't leed verfrekc ?
Gij, lieve Zon 1 alleen .
Gij, fchat van licht, gefchenk van God !
Hoe fpat gij gloed en vonken I
Ge ontwaakt1 heel de aarde fmaakt genot,
En , buiten 't gruwzaam kerkerkot,
is 'c al van vreugde dronken .
Het kerkergraf knelt me in zijn' fchoot ;
'k Leg mat mijn hoofd ter nedr :
Maar, daagt bet fchitt'rend ochtendrood,
Dan fchept gij 't leven uit den dood,
En 't Is geen grafplaats meer .
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Dringt flechts een enk'le ftraal van licht
Door de ijz'ren tralie been,
Dan blinkt de vreugd me op 't aangezigt,
De hoop herleeft, de droefheid zwicbt,
En lofzang is 't geween.
Waarom, helaas! op 't ak'lig Fort, (*)
Waar 'k fchuld'loos misdain boot,
Zoo fchaars uw gaven uitgeftort ,
Zoo zeldzaam 't eind'loos feed verkort,
Door 't vonk'len van uw' gloed ?
Ach 1 praal toch in uw fchittervier 1
Vertoon mij al uw pracbrl
Itaaljes zonen zuchten hier ;
Uw licht is hun zoo fchoon, zoo diet ;
Bij hen is 't nimmer nacht !
Wie minde u ooit, als wij, zoo tedr?
Wij kunnen u niet derven 1
Aanfchouwen wij then tans niet wedr,
Die ons verrukte in 't f~ehoon weleer,
O ! fiat ons liever flerven !
Waar de ademtogt van 't Noord, met kracht,
U fnerpend wedrftand biedt ;
Waar 't zwerk, met ijs en fneeuw bevrachc,
Uw IItralen bergt in donk'ren nacht,
Daar mint de mensch u niet .
Doch moet, helaas! in 't vreemde land
Uw luister dikwerf kwijnen,
O f dekk' toch ons geboorteftrand
Geen nevel, die uw fchoon verbant!
Blijf daiir steeds helder fchijnen !
Kus char de tranen van de wing,
Die treurende ouders fchreiden !
Troost, lieve Zon , hen levenslang !
Verzacht gij Reeds der zorgen prang
Voor vader, moeder, beiden 1
Maar, mar lk, waar deez' ftofklomp fmacht ,
Hoe tang nog 't feed moet duren ?
Neon 1 't ligchaam zuchte in llavernlj,
God fchonk me een ziel, - die ziel bljjft vrij,
Ook binnen kerkermuren !

Schiedam .

(*) Spielberg , in Be ieren .

K. N. M.
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DE VLINDER EN DE BLOEM.

(Naar bet Ffansch van V I C T 0 R H U G O.)
Een vlinder itreek op 't eenzaam bloempje neder,
En lept haar geur
Uit d'open kelk met lust ; hij mint haar teeder
Om vorm en kleur .
Zij mint hem evenzeer . Twee fchoone kind'ren
Van vrouw Natuur,
Elkaar gelijk ; want bloemen zijn, als vlind'ren,
Van korten duur.
Hij fladdert weg . Nu roept de pronk der hoven
Ach ! vliedt gij been?
Hoezeer verfchilt ons lot : gij fijgt naar boven,
Ik blijf benedn !
Gij wiegt en fpeelt, gij dartelt om mij henen,
En drinkt mijn' geur ;
Ik wilde u then zoo gaarne blijven leenen,
Als 'k eenzaam treur .
Doch neen I ge ontwijkt me, en aast op keur van bloemen,
En zonder tat ;
Daar 'k tot miju eigen fchaduw mij zie doemen,
In 't fomb're dal .
Gij klieft de lucht, en diijft op ligte wieken
Door 't hemelblaauw ;
Daarom vindt gij mij fteeds bij 'e ochtendkrieken
In tranendauw .
Helaas ! kan niets uw' zwervenslust beperken,
Verhoor mije bed
Word bloem als ik, of fchenk mij vlerken,
En 'k klapwiek med !
Schiedam.
K. N. M.
Mexg. No . IV. bl . 187. reg. rr. leze men : her toilet.
onweirJtaanbare.
bl. tgg, reg. 24.
No. V. bl. zs6. Noot
--- Na bet zettex van hit voorlaatfe fakje, enz.
rg8o.
No. VI. bi. sag . reg . t8 .
Wetenfchappen.
bL 27s . reg. g v. o.
bl.zy 9.eerfeNoot--- hoe dezelveookvernietigdworden .
welrzin .
Boekbefoh . No. IV . bL 183- reg. rq .
jejunum .
No . V. bl. rg7- re g. .
ever welken.
No. VI . bi. 251. late reg.

MENGELWERK.
PROEVE

VAN GE . .OEDELIJEE VERDRAAGZAAMfiEID IN

EEN JEUGDIG I3EOEFENAAR DER GODGELEERDHEID ,
IN DE LAATSTE HELFT PER XVIIDE EEUW .

1n het belangrijke werk van Ds. W. S T E V E N, Ge%hiede •
nis der Schotfche Gemeenten in Holland, inzonderheid to Rotterdam (*), vindt men, onder talrijke andere opmerkelijke bijzonderheden, een breedvoerig uittrekfel uit de Voorrede der Christology van den Rotcerdamfchen Schotfchen Pre.
dikant R o B . F L E M M I N G, Jun . , ten jare 1716 in hoogen
ouderdom to Londen overleden . Dit uittrekfel is der meerdere algemeenmaking inzonderheid waardig , als een bewijs,
hoe godsdienftige verdraagzaamheid jegens andersdenkenden
zich in den fteller gelukkig vereenigde met flipte getrouwheid aan eigene kerkleer, en met de meest gemoedelljke belangftelling in de overtuiging der waarheid . Het behelst den
weg van onderzoek, lien hij zich bij den aanvang zijner theo
logifche
e ftudien voorfchreef, en volgt bier, zoo naauwkeurig mogelijk overgebragt, zonder verdere aanmerking of toepasfing, die den oordeelkundigen Lezer zij overgelaten,
„ 1\ adat ik den gewonen ctirfers der fchoolfche en eerfte akademifche ftudien had ten einde gebragt, en mij,
met volkomene toef'emming mijner betrekkingen en leermeesters , had voorgenomen , mij geheel aan de beoefening der Godgeleerdheid to wijden , achtte ik mij verpligt , mij plegtig voor God to verbinden , dat heilige
werk met de meeste infpanning voort to zetten ; mij,
zooveel flechts doenlijk was, ontflaande van alle vooroordeelen , uit opvoeding, partijzucht of eigenbelang ontftaan . En ik heb reden om God to darken, dat ik,
nog zeer j ong zijnde, mijnen Vader eens jegens eenige
(*) Zie de beoordeeling van dit werk, geticeld : History
of the Scottish Church Rotterdam, etc . in No . I van dit Tijdfchrift voor Jan . 1834 .
AIENGELW . 1836 . 110 . 8 .
Z
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zijner bijzondere vrienden had hooren verklaren, hoe
hij zelf het altijd op deze wijze had aangelegd, 't welk
zulken indruk op mij maakte , dat ik zeer vroeg een gelijk befluit nam, offchoon niet z66 plegtig als later,
toen tijd en ondervinding mijn oordeel meerdere rijpheid
hadden bijgezet . Ten gevolge van dit befluit iloeg ik
een' geheel anderen weg in, tijdens ik to Leyden en
Utrecht ftudeerde , als ik de fludenten doorgaans zag inflaan . Want , terwiji z # zich voldaan hielden met datgene over to nemen, wat hunne Hoogleeraars in openbare
en bijzondere lesfen voordroegen, en , overeenkomftig
met deze , dit of dat theologisch fystema of compendium
en eenige bijzondere Verhandelingen over betwiste punten to lezen , maakte ik het mij tot bezigheid, bovendien de beroemdfte fchriften aan to koopen , of to lee.
nen , dergenen , die van een tegenovergefteld gevoelen
waren . En daardoor had ik gelegenheid, maar al to
dikwijls op to merken , dat hunne redeneringen iets geheel anders bleken to zijn , en een geheel verfchillend
voorkomen hadden , dan zij door de ons aanbevolene
Schrijvers , onder den vorm van tegenwerpingen en wederleggingen , waren voorgefteld.
Nogtans , offchoon deze mijne wijze van behandeling
het gevolg was van redenering en gemoedelijke overtui .
ging, en in vele opzigten genoegen en zelfvoldoening
opleverde, ondervond ik echter , dat zij met groote zwarigheden en geen gering gevaar vergezeld ging , daar ik
erkennen moet , niet zelden ten einde raad en in twijfe .
ling geraakt to zijn , wat mij in onderfcheidene gevallen
to denken en to gelooven ftond. lk betreurde mijne eigene zwakheid en gebrek aan fcherpzinnigheid en doorzigt, in vergelijking met anderen, die een zoo vast vertrouwen op hunne meening over de moeijelijkfte zaken
koesterden , als waren het de gemakkelijkfte zaken ter
wereld geweest . En nogtans ondervond ik in un opzigt een bijzonder genoegen, dat, namelijk, indien andere ftudenten mij overtroffen in kennis en geleerdheid,
ik mij van allen, met welke ik verkeerde, door welwil-

VAN GEMOEDELIJKE VERDRAAGZAAMHEID .

361

lendheid jegens diegenen fcheen to onderfcheiden, welke van
verfchillende gevoelens en belijdenis waren . Ik befpeurde , dat zij zooveel voor hunne zaak to zeggen hadden ,
als voldoende was, om zelfs menfchen van het beste
hart to bewegen , om to denken zoo als zij ; en daarom
waagde ik bet niet , in de plaats van Gods Voorzienigheid to treden , door de harten en confcientien der men .
fchen to beoordeelen , veel minder door eenig veroordeelend vonnis tegen hen uit to brengen, maar liet aan hun .
nen en mijnen Regter over, om to oordeelen, gelijk het
Hem best zou dunken . En ik houde mij overtuigd,
dat God oneindig meer infchikkelijkheid voor de opvoeding en omftandigheden der menfchen, en gevolgelijk
voor hunne wijze van denken, hebben zal, dan iemand
onzer, ten opzigte onzer medemenfchen, in ftaat is to
bereiken, aangezien Hij ons zoo oneindig in Goedheid
en Barmhartigheid als in Wijsheid en Magt overtreft .
Na dus mijzelven, zooveel doenlijk, van alle vooroordeelen , zoo ten opzigte van menfchen als van zar
ken , bevrijd to hebben, nam ik mij voor, een tijdlang
als to vergeten , in welke eeuw ik leefde, ten einde met
de Ouden to verkeeren , en to zien , welke meeningen
in vroegere eeuwen door de uitftekendfte en beroemdfte
Mannen beleden werden . En hierbij achtte ik het niet
ongepast, eerst de overblijffels der Heidenfche Oudheid
to raadplegen , ten einde to ontwaren , welke gevoelens
bij de verfchillende Nation der wereld golden , overeenkomftig met of verfchillende van die, welke nu onder
ons geldende zijn . In dit onderzoek bragt ik een' geruimen tijd, als in een wijduitgef'rekt, grootendeels bar
en onbebouwd veld, en met zeer gewijzigden uitflag,
door . Somtijds werd ik afgemat door lange en vervelende redekavelingen , waar ik enkele goede zaken onder
een' hoop verwarde en duistere beuzelarijen als verborgen vond . Op een' anderen tijd kwamen in zichzelve
zeer dagelijkfche zaken mij als grout en eerbiedwaardig
voor, zoo door de ongekunftelde eenvoudigheid, waarmede zij waren nedergefchreven , als door den verm
Z2
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afftand tusfchen den leeftijd der Schrijvers en den onzen .
Somtijds vond ik mij verpligt, de grootheid van ziel to
bewonderen , die in fommigen , in weerwil der ongunftigfte omftandigheden , uitblonk. En brokftukken , die
mij als de voetftukken , afgebrokkelde kolommen en andere overblijffels van heerlijke gebouwen voorkwamen,
fchenen een grootfcher denkbeeld van een' onvoltooiden
en veritoorden arbeid op to leveren door het tnosfig
waas, waarmede zij overtogen waren, dan die arbeid
zelf, in zijn geheel gebleven, ons misfchien zou hebben
ingeboezemd . Maar de lichtftralen , die hier en daar
door de dikfte wolken van dwaling braken, offchoon
nog door neveiachtige dampen en fchadelijke uitwafemingen in uitwerking verminderd, leverden veelvuldig ge .
wijzigd genoegen en zelfvoldoening op, daar zij derzelver eerften oorfprong en eindelijk doel deden ontdekken .
Dus verzadigd van de wijsgeerige ftelfels, de verhalen
en zedelesfen der Ouden, en hunne fabelen en fprnokjes, zoaowel als hunne bijgeloovigheden en droomerijen
moede, begon ik met nieuwen lust de Schrijvers uit het
eerfte tijdperk des Christendoms to Iezen, wier nagelatene fchriften mij evenveel genoegen als voordeel opleverden . Hier was mij een nieuw tooneel geopend , dat
ten fterkfte verfchilt van hetgene onze nieuwere Schrijvers ons doen betreden . En zooverre deze de Oudvaders in naauwkeurigheid van methode en aaneengefchakelden redeneertrant overtroffen , zooverre vond ik , dat
zij door dezen in vrijheid van denkwijze en in een onpartijdig onderzoek en het gelukkig nafporen der waarheid overtroffen werden . Na het zorgvuldig doorlezen
der Schrijvers uit de drie eerfte eeuwen, en van de belangrijkfte ftukken uit die der drie volgende, achtte ik
het meer dan tijd op to houden , daar ik b . v . bij de
Schrilvers der eeuwen , die nu volgden , ten opzigte der
geleerdheid , maar vooral ten opzigte der zuivere Gods .
dienstkennis , een aanmerkelijk verval opmerkte, met uitzondering van enkele vertoogen , to belangrijk om over
het hoofd gezien to worden . Dan, naardien ik beyond,
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Oat de eerfle en zuiveri'e Christelijke Schrijvers, die bet
nmeest den geest der Apostelen ademden, en wier flijl bet
naast bij then der H . S . kwam, ons van vele waarheden denkbeelden gaven, zeer verfchillende van die, wel .
k e de nieuweren aan de fcholen der Wijsgeeren ontleend
hadden, wijdde ik mij aan bet onderzoek der bronnen,
uit welke zij hunne kennis hadden geput, en befpeurde,
dat zij nader aan den geest der gewijde Schriften kwanien, dan alles, wat later bij de Christenen voorkomt . [?]
Want, behalve hetgene blijkbaar uit de H . Schriften
getrokken en daaruit duidelijk bewezen was , ontmoette
ik eene menigte van zaken, die ik bemerkte, dat zij
aan andere Schrijvers ontleend of voor 't minst bij overlevering verkregen hadden . Dit noopte mij bet oog to
flaan op bet Joodfchc Volk , als bet eerfte en beroemdtie van alien ten opzigte van ware kennis , en ik kon
niet anders zien, of de oudilen en voortreffelijkilen onder de Heidenen hadden van hen hunne beste kennis ontleend , offchoon zij die trotfchelijk aan zichzelven of aan
de priesters en waarzeggers van andere heidenfche Volken hadden toegefchreven . En, hoewel ik mij niet aanmatig zoo diep als anderen in dit vak van geleerdheid
to zijn doorgedrongen , veel minder daarin gelijke hoogte
als zij to hebben bereikt, nogtans geloof ik , dat bet
mij nimmer berouwen zal , zooveel tijd aan deze fludie
to hebben befleed . Want, offchoon geene andere mij,
bij bet eerfte overzigt , zoo ongebaand toefcheen , en
ik fomtijds in niets dan onreinheid fcheen verward to
zijn , ontmoette ik nogtans nu en dan zoodanige zaken ,
die mij de grootfte voldoening opleverden .
Dan, nadat ik mij al deze moeite getroost en dezen
omweg van geleerdheid had afgelegd , begon ik eene zekere verzadiging van alle foort van menfchelijke gefchrif .
ten in mij to ontwaren . Ik beyond, dat er aan bet lezen zoowel als aan bet fchrijven van boeken geen einde
was, en dat veel fludie eene vermoeijing was voor bet
vleesch , ja dat ijdelheid en kwelling des geestes ook
dit , zoowel als alle andere zaken , in welke de men-
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fchen bezig zijn, aankleefde . Derhalve befloot ik , mij
voor bet vervolg hoofdzakelijk to bepalen tot de ftudie
der gewijde Boeken, als mijne hoofdbezigheid, en van
andere boeken geen verder gebruik to maken , dan in
zooverre zij mij van ondergefchikte dienst konden worden tot beter verftand derzelve . Want ik mogt inderdaad wel met n A V s n zeggen : n In alle volmaaktheid
heb ik een einde gezien , maar uw gebod is zeer wijd"
[Pf. CXIX : 96], daar de Goddelijke Openbaring zich
Reeds ruimer en grooter vertoonde , naarmate zij meer
werd onderzocht en veritaan . Befldten hebbende dit tot
de groote fcudie en bezigheid van mijn leven to maken,
oordeelde ik, dat bet nuttig zou zijn, mijzelven eenige
vaste regelen en grondftellingen voor to fchrijven, die
mij in mine voorgenomene navorfching der waarheid vaster en beftendiger konden maken .
Opregt en vastelijk nam ik dus voor , in de voortzetting mijner theologifche ftudien , onder den Goddelijken
bijftand : 1 . Diets aan to nemen , wat onbeftaanbaar is
met de duidelijke grondflagen en eerfte beginfelen der
Natuurlijke Godsdienst en bet gezond menfchenverfland ;
2 . niets voor den geopenbaarden wil van God aan to
nemen , wat ftrekken kan , om de menfchelijke natuur
to verlagen en to vernederen ; want ik zou bet Christendom zelf als eene verachtelijke zaak moeten befchouwen , zoo dit er bet doel en einde van uitmaakte ; 3 .
nooit iets als waarheid aan to nemen, wat ftrijdig is met
Gods verhevene natuur en volmaaktheden ; 4. nimmer
iets voor den wil van God to houden , wat ten eenemale
ongerijmd en met zichzelve in tegenfpraak is ; 5. nimmer
geloof to hechten aan eenig voorgeven van geestverrukking, openbaring of geestelijke bevinding, zelfs niet aan
de hoogfte , fchoonfte en innemendfte , noch bij mijzelven noch bij iemand anders , als ware zulks van God
afkomftig, indien deze zoogenaamde openbaringen of ingevingen , door onderwerp , wijze of itrekking , onbeaaanbaar zijn met de Schrift, of aanfpraak makers, om
daarmede, als regels van ons geloof of wandel, op ge-
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lijke hoogte to ftaan ; en derhalve heb ik mij, 6 . vastelijk voorgenomen , altijd de H . S . tot ddnigen regel van
mijn Geloof to ftellen .
LETS OVER DEN BID .

E en' geruimen tijd geleden hoorde ik in zeker gezel-

fchap verhalen , dat een fatfoenlijk jongman, tot de Gemeente der Remonftrantsch-Hervormden behoorende, bij
ik weet niet welke gelegenheid, was geroepen om een'
eed to doen . Hij verzocht , in de plaats daarvan , met
eene verklaring met ware woorden to mogen volftaan .
„ Zijt gij Doopsgezind?" - „ Neen, ik ben Remonftrantsch ." - „ Ik wist niet, dat die zulk een geloofsartikel hadden ." - „ Bepaaldelijk hebben zij dat
ook niet ; maar ik voor mij houd bet zweren ongeoorloofd." - „ Ja, daar kan ik mij niet mede bemoeijen .
Zoo gij mij niet kunt aantoonen , dat uwe belijdenis bet
verbiedt , dan moet gij zweren , of u de gevolgen getroosten, door de wet op de weigering bepaald ." -„ Wat dat betreft , (antwoordde de. eerfte) hot is bekend, dat de Remonftranten geen ander geloofsvoorfchrift
erkennen, dan den Bijbel, bepaaldelijk bet Nieuwe Verbond , en nog nader de leer van j E z u s . En ziedaar
(hij haalde een kerkboekje uit den zak) wat ik in bet
voorfchrift, Matth . V : 33 enz., leze
" ,, Ja,
dat weet ik wel, maar dat moet zoo niet verftaan worden ; onze theologanten zullen u dat wel anders verklaren . Houd mij , als 't u belieft , niet langer op , en
zeg mij , of gij zweren wilt?" - „ Ja , afs men mij
flat zoo verklaren, en dus de zwarigheid, die daartegen
bij mij beftaat, kan opheffen, dan ben ik gereed . Zoo
UEd . , Mijnheer, die toch zeker de bedoelde verklaring
kent
" Doch, waartoe de tweefpraak langer to vervolgen ? De uitkomst was, dat elk zijn gevoelen behield, maar de jongeling, to zwak of, zoo anderen zullen meenen , to verftandig om vol to houden, den
eed deed.
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Men fprak over deze zaak . En onder anderen een
Advocaat in het gezelfchap gaf den Ambtenaar volkomen
regt . Voor de Doopsgczinden was dat eenmaal vastgefteld, zeide hij ; ieder wist, dat die niet zwoeren .
Maar, wie buiten hen zulks weigerde, die moest, betzij teruggewezen worden, hetzij de daartoe geftelde boete
betalen, of wat de omftandigheden vorderden .
Dat is loch vreemd, dacht ik . De Doopsgezinden
gronden hunnen afkeer van den eed op den Bijbel, op
de ftraks vermelde en andere plaatfen . En wij overige
Protestanten eerbiedigen dat zelfde woord Gods, als
onze opperfte wet, maar worden verhinderd aan dat gebod to voldoen . Is het begrip van genoemde gezindte
dan zoo kinderachtig ? Of zijn die lieden zoo ftijfzinnig,
dat zij het eenmaal door hunne min verlichte vaderen
aangenomene, om lief of Teed , niet willen laten varen ?
Mij dunkt, T E Y L E R'S Genootfchap, en vooral mannen als ETIYSTA, HULSHOFF, DE VOS, om
geene anderen to noemen , blijven ons borg voor het
tegendeel . En wat met name de ftijfzinnigheid betreft ;
de vrij algemeene -afwijking van de vroegere, even zeer
kenmerkende denkbeelden, omtrent het dragen van wapenen en het bekleeden van een overheidsambt, toonen
genoeg, dat die niet onverzettelijk is .
Wat mij betreft , ik geloof niet , dat j E z u s den zijnen regtftreeks verboden heeft, der Overheid eenen van
hen gevergden eed to weigeren . In zoo verre ftem ik
met de redenen der gewone Bijbelverklaring in . Verzet.
ting, van welken aard ook, tegen den Staat, en tegeri
de initellingen van M o z E s vooral , lag to ver buiten
zijne bedoeling. Maar eene andere vraag fchijnt het mij
toe to zijn , of het zweren niet met den geest van het
Evangelie ftrijdt, of het in Christenf'aten behoort ge .
vorderd to worden, - tegen overtuiging en geweten van
naauwgezetten aan, gevorderd to worden . Wat is toch
zweren ? De plegtige verklaring voor den Regter, voor
de Overheid , voor elk, die regt bezit , waarheid van
mij to vorderen en to verwachten (voeg er bij de voor,
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afgaande herinnering , Oat ik fla voor bet aangezigt van
den aiwetenden en heiligen God) ; zoo die verklaring
niet genoegzaam , nog geen eed is, wat bapert aan denzelven ? wat wil men meer? Laten wij bet maar zeggen : zelfvervloeking, vreefelijker of meer bedekte zelfvervloeking , indien men de waarheid niet zegt ; datgene, wat wij buiten bet Geregt als de afzigtige gewoonte van bet laagfle gemeen befchouwen, hetwelk wij
daarom geen zier to meer vertrouwen ; ziedaar den eed !
Ons eigen : zoo waarlijk helpe mij God! moge tot bewijs ver11rekken . Want, wat is bet anders , dan eene
ingewikkelde zelfvervloeking, die de hulp van God van
de waarheid der gedane verklaring afhankelijk wil gemaakt hebben , en dus met andere woorden zegt : zoo
ik de waarheid niet zegge , moge mij God verlaten, dat
is , in des Christens oog , aan alle ellende ter prooije
geven !
Wanneer nu iemand meent , dat zulks den Christen
niet betaamt , ja dat j E z u s bet hem regtftreeks verboden heeft , is bet dan geen gewetensdwang , is bet Wet
flrijdig met de vrije en milde Staatsinrigting, onder welke wij leven, zoo iemand hiertoe gedwongen wordt ?
Ik meen ja ! En dwaal ik niet , dan rust de vrijheid,
in bet genoemde opzigt aan de Doopsgezinden verleend,
op geene andere , dan deze gronden der billijkheid . De
verjaarde overeenkomst, daaromtrent gefloten , zou wel
bezwaarlijk zoo vele flaatsomwentelingen hebben verduurd . Neen , de regtvaardigheid der zaak, de endervinding daarenboven, dat de ware woorden van den
Doopsgezinde vooral niet minder krachtig zijn, dan eene
,half-Joodfche imprecatie of bet onbeduidende, dubbelzinnige : je jure I der Franfchen , lieten geen onzer overheerfchers daarin zwarigheid vinden . En ik moet mU
to meer over bet boven verhaalde verwonderen en . . . .
beklagen, omdat ik een man kenne van 60 jaren, en
een ander gekend heb , die voorlange in 87 jarigen ouderdom overleden is ; de laatfte als Makelaar gewis vele
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malen tot eene plegtige vetklaring geroepen zijnde ; die,
fchoon niet Doopsgezind, nooit een' eed gedaan hebben .
Mogt dit ftukje dienen, om de bevoegde Magten op
zulk eene zaak aandachtig to maken ; ten einde geene
onkunde iemand doe vergen, wat men (mijus oordeels)
niet vergen mag !

herax .
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Door

E ., Med. Doct.

Vele menfchen zijn ,

in ongefteldheid , gaarne geholpen met een huismiddeltje, en nemen gretig den raad
aan van een' bekende of goeden buur, die, zoo zij meenen , dezelfde of dergelijke kwaal heeft gehad . Zoodanige raid, of medegedeeld Recept , is , op zichzelf befchouwd , fomtijds niet kwaad , maar komt dikwijls ongelukkig in het tegenwoordige geval volftrekt niet to
pas . Twee fchijnbaar gelijke ongefteldheden verfchillen
vaak oneindig in aard, oorzaken, gevolgen, enz . en
moeten dan fours met geheel tegenovergeftelde middelen
behandeld worden . De goede raad, then men uit vriendelijkheid aan een ander geeft , bekomt daarom dikwijls
flecht . Vooral is men met zoodanigen raad zeer gereed
bij uitwendige ongefteldheden ; en ook zij , die huiverig
zijn, om, buiten den Geneesheer, eenig inwendig middel to gebruiken ; meenen , dat iets uitwendigs niet fcha.
den kin ; althans niet , als het tegen eene uitwendige
ongefteldheid moet dienen . Daarbij is men vrij algemeen
van gedachte , dat zoogenaamde uitwendige ongefteldheden , b . v. oogziekten , huiduitflag , pijnen in de ledematen, enz . enkel door eene uitwendige behandeling moeten worden genezen. Men bedriegt zich intusfchen zeer
in dit een en ander, dikwijls zonder zichzelv' bewust to
zijn van het nadeelige gevolg, dat men, fours eerst na
cenigen tijd, daarvan ondervindt . Ikwenschtad
ren van deze dwaling to kunnen overtuigen , maar ge-
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voel de moeijelijkheid daarvan . Het vooroordeel toch is
doorgaans zoo ongemakkelijk to overwinnen , en men
denkt ook al ligt : „ Nu ja I zoo fpreken de Doctors
„ altijd ; die Geleerden kunnen niet verdragen, dat een
„ ander ook lets van hunne kunst wete ; wat z niet
„ voorfchrijven, wordt meestal afgekeurd," enz . Het
is daarenboven eene moeijelijke zaak , over een geneeskundig onderwerp voor niet-Geneeskundigen to fchrijven .
Ik wil bet evenwel beproeven , zoo goed ik kan .
Het is vaak, als meende men, dat bet oog, de huid,
en andere uiterfte deelen van bet ligchaam , omdat ze
niet binnen in bet ligchaam, maar aan deszelfs buitenzijde geplaatst zijn, met bet overige ligchaam niets to
maken hadden, en als beftond er geen verband tusfchen
de in- en uitwendige deelen . Deze dwaling is groot en
fchadelijk. Het ganfche ligchaam toch maakt 66n geheel
nit. Geen van deszelfs deelen , noch in . noch uitwendige , beflaat op zichzelve ; bet naauwfte verband vereenigt alien . In de ongefteldheid van bet een deelt doorgaans een ander. Bij vele zoogenaamde uitwendige gebreken , huidziekten , oogkwalen , verouderde zweren ,
moet de oorzaak van binnen worden gezocht . Soms zijn
ze heilzame werkingen der Natuur, our inwendige ziekten to genezen , of to leiden , voor to komen . Soms is
er, bij den fchijn van gezondheid, eene verborgene ziekelijke gefleldheid in bet ligchaam aanwezig . Soms beflaat er
een overblijffel van eene vroegere ziekte of eigenaardige
fcherpte, die, eenigen tijd als 't ware geflapen hebbende, zich
nu op een uitwendig deel plaatst, en wier wezenlijke aard
dikwijls voor den kundigften moeijelijk to ontdekken is .
Altijd moet dus zorgvuldig worden onderzocht, in welk
verband bet uitwendige gebrek flaat tot de gefteidheid van
bet overige ligchaam ; welken invloed zij op elkander uitoefenen, enz . Zelfs wanneer bet ongemak, b . v. eene huidziekte, fours louter plaatfelijk is in een gezond ligchaam, moet
men nogtans zeer omzigtig zijn met deszelfs enkel utwe
ge behandeling, daar de voorbeelden menigvuldig ai}n, dat
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op dusdanige uitwendig behandelde ongefteldheden inwendige ziekten , fours eerst na eenigen tijd, volgen .
leder derhalve, die gaarne zijne ziel a oogen, of andere, aan de oppervlakte des ligchaams zich vertoonende , kwalen, genezen ziet, bedenke, dat meestal eene
plaatfelijke behandeling onvoldoende en fomtijds fchadelijk is ; dat, al is ook bet gebrek louter plaatfelijk, dit
nogtans oneindig verfchillend van aard kan zijn, en twee
fchijnbaar gelijke gevallen foms op eene tegenovergeftelde
wijze moeten worden behandeld ; dat men daarenboven
in eene ziekte verfchillend moet to werk gaan, naar gelange van hare verfchillende hevigheid of naar hare onderfcheidene tijdperken : zoo vereischt b. v . eene ontfeking eene andere behandeling wanneer zij hevig, eene andere wanneer zij ligt is ; dezelfde middelen , die bij bet
begin eener ongefteldheid doelmatig waren, worden foms
fcbadelijk bij haar verder beloop , enz. Men wachte
zich vooral voor bet gebruik van oogwaters, zalven, of
welke middelen ook , door onkundigen aangeraden , met
hoeveel ophef ze ook Worden geprezen . Men zal nu
gevoelen , wat waarde men hechten moet aan alle die
oogwaters , zalven enz . , die hier en daar worden verkocht , of Recepten , die men elkander zoo gaarne mededeelt, en die veelal gezegd worden goed voor alle ,
althans voor de meeste oogkwalen to zijn! Deze moe .
ten noodwendig meestal fchaden , of laten, door een
bijzonder gelukkig toeval, de kwaal zoo als zij was .
Daarenboven bef'aan er eigenlijk geene bepaalde oogwaters , zalven voor huiduitflag , balfems voor wonden ,
enz . Er is geen geneesmiddel, dat alleen voor de oogen,
alleen voor de huid, bij uitzondering van eenig andes
ligchaamsdeel , gefchikt is ; -- bij elke ongefteldheid ,
ook van de oogen , de huid enz . , moet uit den gan,fchen voorraad der beftaande geneesmiddelen datgene
worden uitgezocht, hetwelk juist nu, voor deze foort
van ziekte , in een deel van dit maakfel, bij deze h gehaamsgeeleldheid, bet doelmatigst is . Zoo kan fchier
elk middel , op gefchikten tijd en wijze aangewend , een
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oogmiddel , een wondbalfem enz . worden ; terwijl het,
to onpas gebruikt , groot nadeel kan ftichten .
Mogt men hiertegen inbrengen , dat toch vele oogkwalen , huidziekten enz . enkel door uitwendige middelen genezen worden , zelfs wcl door zulke, die door
een' goeden vriend of buur worden aangeraden, zoo antwoord ik, dat er enkele gevallen zijn, waarin eene plaatfelijke behandeling voldoende is ; dat, in anderen, daarmede gepaarde intivendige middelen de genezing zouden hebben befpoedigd ; dat de weldadige Natuur dikwijls de
ziekten geneest, al is de behandeling niet doelmatig, en
dat zij wel eens de kwalen overwint, niettegenftaande
de verkeerd aangewende middelen .
Om dit een en ander nader op to helderen , en zoo
veel mogelijk voor ieders begrip duidelijk to maken, wil
ik nog meer bijzonder iets zeggen omtrent het oog en
deszelfs ongefleldlbeden .
Boven alle ligchaamsdeelen 13eeft men zijne oogen lief,
en met reden . Nogtans heeft juist bij deze deelen de
bovengenoemde verkeerde handelwijs het meest plaats ,
en zijn zij bet juist, die het minst eene verkeerde of
onvoldoende behandeling verdragen . Hoe vele zieke oogen
daardoor noodwendig verwaarloosd , ja voor altijd bedorven moeten zijn geraakt , kan men alleen dan begrijpen , wanneer men cenig denkbeeld heeft van het zoo
ingewikkeld zamenftel van het oog ; van het teeder maakfel der meeste deelen, waarnit hetzelve beflaat ; van de
zeer verfchillende foort van ongefteldheid, die ieder dezer deelen afzonderlijk kan treffen ; van de onderfcheidene ligchaamstoeflanden , die eene oogziekte kunnen veroorzaken of wijzigen ; van den invloed veler andere bijkomende omftandigheden, enz .
Het oog toch beftaat uft onderfcheidene vilezen, meestal van de uiterfte fijnheid, die ieder van een bijzonder
maakfel, en met hare eigene zenuwen, flagaderen, bloedaderen , en fommige met watervaten , voorzien zijn . Ilet
bevat in zich vochten van verfchillende digtheid, ieder
in eene eigene bewaarplaats afgefloten . Behalve de ove-
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rige, in ieder deel van bet oog verfpreide zenuwen en
bloedvaten , heeft bet eene afzonderlijke gezigtszenuw ,
die zich over eene groote oppervlakte uitftrekt en tot
eene voor bet bloote oog onzigtbare fijnheid uitbreidt ,
benevens eene afzonderlijke flagader en bloedader . Voorts
vindt men traan- en flijmklieren , die ieder haar eigenaardig vocht voortbrengen ; onderfcheidene buizen enz . ,
die alle wederom hare eigene zenuwen en bloedvaten bezitten . De oogbol wordt daarenboven omringd door celwijs weeffel , fpieren , zenuwen , bloedvaten , bet beenvlies der oogholte, en de beenderen, waaruit deze holte
bet' aat ; om nu niet to fpreken van de oogleden , en de
onderfcheidene deelen, waaruit zij zijn zamengefteld .
De afzonderlijke deelen, waaruit bet oog beftaat, zijn
meestal van de uiterfte fljnheid en gevoeligheid . Geen
ligchaamsdeel ontvangt zoo vele en velerlei zenuwen .
Van de negen paren herfenzenuwen beftaan er vier paren
alleen voor bet oog, en bet vijfde geeft aan hetzelve een'
voornamen tak .
Al de opgenoemde deelen --- want bet is flechts eene
bloote optelling, terwijl tot eene behoorlijke befchrijving
eenige bladzijden zouden vereischt worden -- alle die
deelen dan maken to zamen den geheel uit, en zijn tot
een bijzonder doel op de verwonderlijkfte wijze ingerigt .
Alles past zoodanig op en in elkander, dat, bij de aandoening van bet kleinfte deeltje zelfs , vaak de werking
van bet ganfche oog noodwendig moet belemmerd worden. Men denke zich bet fijnite, uit een groot aantal
der meest verfchillende deelen zaamgeftelde, werktuig,
bet kunftigfte, dat ooit eenig menfchelijk vernuft zou
kunnen voortbrengen, waarvan ieder afzonderlijk deel
eene verfchillende inrigting en eigenaardige beftemming
had, terwijl door de werking van bet geheel de heerlijkt'e uitkomst werd daargefteld ; men ftelle zich een zoo .
danig werktuig voor , en men zal er nog oneindig ver
of zijn, zich een juist denkbeeld to kunnen maken van
de verwonderlijke, ja aanbiddelijke formering van bet
menfchelijk oog !
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leder afzonderlijk deel van bet oog nu is vatbaar voor
bijzondere ziekelijke aandoeningen , eigenaardig aan deszelfs bijzonder maakfel en verrigtingen . Zoo zijn ook
de vochten, in bet oog befloten , op eene andere wijze
ziek , dan de vaste deelen . Zij kunnen b . v . in to groote
of to kleine hoeveelheid aanwezig , verdikt , uitgeflort ,
of met een vreemd vocht vermengd zijn . Elk deeltje
van bet oog is daarenboven onderworpen aan velerlei ziekelijke aandoeningen , oneindig van elkander verfchillende .
Zoo kan , om een voorbeeld to noemen , de gezigtszenuw
en hare netvormige uitbreiding (bet netvlies genaamd)
lijden aan vermeerderde, verminderde, ja zelfs geheel
vernietigde gevoeligheid ; aan uitzetting door overmatige
voeding en weiachtige uitzweeting ; aan bloedophooping,
ontfleking , aderfpattige gebreken der bloedadertjes ; aan
verbeening ; aan zamengroeijing met naburige deelen ; aan
uitrekking of drukking, ten gevolge van eene flagaderbreuk, van verdikking of verharding in bet celwijs weeffel, van beengezwellen in de oogholte . Daarenboven oefenen velerlei ziekten der herfenen , als bloedophooping,
ontileking, drukking, fchudding, uitflorting van eenig
vocht enz . , zoodanigen invloed uit op de gezigtszenuw , dat bet eveneens is , als ware deze zenuw zelve
ziek , en kan aldus bet gezigt belemmerd of vernietigd
worden, terwijl bet oog zelf gezond blijft . Neemt men
nu in aanmerking, dat bet oog uit zoo vele verfchillende
deelen is zaamgefleld, en dat ieder van deze aan velerlei
gebreken onderhevig is , dan zal men zich niet verwonderen, dat de groote Heelkundige VAN G E S S C H E It
ongeveer honderd verfchillende oogziekten befchrijft . Ten
gevolge der groote vorderingen , die , na hem , in de
heelkunde der oogen gemaakt zijn , zou men dit getal
nog kunnen vermeerderen . Vele dezer ziekten kunnen
nog wedr bijzondere wijzigingen ondergaan , of wel onderfcheidene van dezelve kunnen tegelijk aanwezig zijn .
Het naauw verband, dat tusfchen bet oog en bet overige ligchaam beflaat, is daarenboven eene voorname bron
van oogziekten, en deelt aan deze een bijzonder karaktnr
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mede , overeenkomilig met den toeltand van bet overige
ligchaam . Vanhier dan ook , dat bet oog zoo dikwijls
deelt in ongefteldheden , wier zitplaats eigenlijk zich elders bevindt , en dat dit deel , meer dan eenig ander ,
wordt aangedaan door algemeene ligchaamsongefteldheden
en zoogenaamde ziekten der vochten . De bron van vele
oogziekten moet elders dan in bet oog zelf gezocht
worden . De beroemde Hoogleeraar T 1-10 M A S S E N A
T H U E S S I N K zegt , ,, dat de meeste oogontftekingen
„ door eene fcherpte, die uit bet ligchaam wordt aan„ gebragt, haren oorfprong hebben ." De oogontfteking
toch ontftaat niet alleen uit eene plaatfelijke of uitwendige oorzaak , maar dikwijls nit eene inwendige , b . v .
uit eene zinkingachtige, rheumatifche, jichtachtige, klierachtige, venerifche of andere ongefteidheid des ligchaams ;
of, indien al de oogziekte in bet begin enkel plaatfelijk
was , zoo neemt zij ligt , als er cene andere ongefteldheid of eene fcherpte der vochten, hoe verborgen ook, in
bet ligchaam aanwezig is , de natuur van deze aan , en
houdt op, eene eenvoudige plaatfelijke oogziekte to zijn .
De bijzondere luchtftreek , wearsgefteldheid , leeftijd ,
en bovenal bet ligchaamsgeftel , oefenen daarenboven
grooten invloed uit op onderfcheidene oogkwalen . Zoo
worden deze gewijzigd, naar mate bet klimaat kouder
of warmer , de dampkring drooger of vochtiger is . Zoo
is de ontfleking van bet bindvlies der oogleden van verfchillenden aard bij kinderen , voiwasfenen, grijzen . Zoo
nemen oogziekten een ander karakter aan bij fterke en
volbloedige perfonen , een ander bij zwakke en gevoelige voorwerpen .
Dit een en ander in aanmerking nemende, zal men,
vertrouw ik , wel willen gelooven , dat bet genezen van
oogziekten geene zoo gemakkelijke zaak is . Er zijn gebreken van bet gezigt, in fchijn volmaakt aan elkander
gelijk, die nogtans geheel verfchillende zijn , en eene tegenovergeftelde behandeling vereifchen . Zoo fpreekt men
b . v . van zwakte van gezigt , en wil die met cen zoogenaamd verfterkend oogwater genezen . Deze zwakte
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nu is eigenlijk niets anders dan eene belemmerde werking
van een der deelen van bet oog . Daar nu het aantai
dezer deelen zoo groot is, daar ieder hunner op zoo velerlei wijze in zijne werking kan ivorden gehinderd, daar
de oorzaken dezer geftoorde werking zoo onderfcheiden
zijn, en daar er zoo vele andere bijkomende omftandigheden moeten worden in aanmerking genomen, zoo volgt,
dat de behandeling van een zwak gezigt verfchillende, en
dikwijls tegenovergeftelde , middelen vereischt . Menig
zoogenaamd zwak gezigt is door verfferkende middelen
nog verder bedorven, terwijl het door verzwakkende had
kunnen genezen worden . Zoo gebeurt het , (om nog
een voorbeeld bij to brengen) dat men als 't ware vlekken voor de oogen ziet en het gezigt beneveld is . Welnu , deze belemmering van het gezigt kan worden daargefteld (om van nog andere oorzaken niet to fpreken)
door eene vlek op het buitenfle oogvlies, door een vreemd
ligchaam in een der vochten van het oog, door eene aandoening der gezigtszenuw, of wel door eene oorzaak,
die niet plaatfelijk in bet oog zelf aanwezig, maar in
eenig ander ligchaamsdeel to zoeken is . Heeft het eerfte
geval plaats, zoo moet doorgaans de vlek door bijtmiddelen worden weggenomen ; bij het vreemde ligchaam in her
oogvocht, moet de opiosfing en opneming door de weivaten worden bevorderd ; de aandoening der gezigtszenuw,
zoo zij in bloedophooping beftaat , moet door bloedontlastingen, verkoelertde en bedarende middelen worden over .
wonnen , en , zoo zij van eene verzwakte zenuwwerking
afhangt , door eene voedende , verfterkende en prikkelende geneeswijze worden behandeld ; terwijl de oorzaak,
die in een ander ligchaamsdeel xnogt gelegen zijn, met
andere middelen , naar de omftandigheden verfchillende ,
moet beftreden worden .
HQezeer het gezegde nog voor vele uitbreiding zou
vatbaar zijn, en men eveneens van vele andere uitwendige
ongefteldheden zou kunnen aantoonen, hoe verkeerd, ja
gevaarlijk, het dikwijls is, zich daarbij aan eene eukel
uitwendige behandeling to vertrouwen, of, nag erger, zich
Aa
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van middelen to bedienen , die door onkundigen worden
aangeraden ; hoezeer het gemakkelijk zou zijn , dit alles
nader to betoogen, zoo meen ik hiermede to kunnen volftaan .
Het kan tevens eenigermate flrekken, om to doen gevoelen ,
hoe grvaarlijk bet, ook bij inwendige ongefteldheden, is,
zich to bedienen van aangeprezene middelen, die in ge .
lijke gevallen van goed gevolg zouden zijn geweest ,
daar deze gelijkheid meestal flecbts fchijnbaar is ; terwijl
bet voor den Geneesheer zelven dikwijls de moeijelijkfte
tank is, den waxen aard eener ziekte to onderkennen,
om haar doelmatig to kunnen behandelen .
EENIGE BtjZONDERUED•E N VAN BET HUISELgK LEVEN
DES DICBTERRS LAMARTIIYE .

(Volgens

M E R I C L E T .)

in den omtrek van Macon that L A M A R T I N E's vaderlijke huis , of liever kasteel . Men verbeelde zich
hieronder nogtans geen 4bbotsford van W A L T E R
S o o-r T, geene Newftead-.4bbey van Lord B Y R O N .
Aan L A M A R T I N E'S woning is niets fchilderachtigs ,
niets romantisch, nets avontuurlijks . Het omliggende
land is bet meest prozaifche van geheel Frankr jk . Wijn .
bergen zonder boomen, want de wijngaard€nier wil geene
fchaduw ; fchrale ftruikboschj es , die wijde, eenzame
veldruimten omtuinen ; bier en daar burgerlijke woonhuizen, vierkant gebouwd en met kleine wijnbouwers-hutten omgeven ; enkele kasteelen, weinig torens, niets dat
grootsch , dat aloud is ; geene bouwvallen , geene fporen van bet leenflelfel . De natuur is er zorgvuldig geglad en ultgeftreken, als 't ware netjes uitgekamd, ge .
lick eerie allee bij een nieuwmodisch Plot . Nergeus ziet
men er landfchap, maar alleen landbouw, veld en akker
ten gebruike , verder niets .
Wanneer L A M A R T I N E bet clot bewoont , is hex
er, geiijk men daar to lande gewoon is to zeggen : la
maifon du bon Dieu . Dan wordt ieder toegelaten ; dan
is er open hof en tafel . Van den geringLten goedbezitter tot den Maire der plaats, van den nederigften dorps-
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pastoor tot den Grootvikaris van bet domkapittel to
Mayas, dringt alles toe, om zijne huldiging to brengen .
leder nwent den dichter regt to verlustigen , wanneer h;j
ewe partij biljart met hem £peelt, of eenige woorden
met hem wisfelt. Van dit alles echter heeft hij een'
doodelijken a£keer . Hij bemint bet praten niet . Hij wil
alleen zijn , bet oor leenen aan zijne gedachten . Is bet
weder fchoon, zoo fnelt hij naar buiten in zijnen ronden landrok en pantalon van molton, om zich in mijmeringen to verliezen . Hij ftijgt to paard . Twee bedienden volgen hem . Nu goat bet fangs gebaande en
ongebaande wegen . Zijne ziel wiegt zich in de lucht,
die hem omgeeft . Hij droomt gedichten. De rijzweep
hangt hem flap fangs den arm neder ; de toom fchommelt om den hals van bet Arabifche ros . De dichter
verdiept zich in zijne poetifche harmonien, in zijne herinneringen nit bet Oosten . Men kan bet hem aanzien ,
hoe gelukkig hij zich gevoelt zijne velden weder to hebben, zijne lagchende heuvels, den balfemgeur zijner weiden . Zijne gedachten zwerven aan de oevers der Saline
in bet rond . Wee den geen, die hem thans in zijne
befpiegelingen wilde ftoren ! Heil hem, die de parels
mogt opvangen , welke hij zich op zulk eenen togt last
ontvallen! Louter heerlijke gedachten, ftreelende harmonien ! -- Nu echter bewondere men de grilligheden
van bet menfchelijke gemoed, de ironie van bet karakter ! Hij , de groote L A M A R T I N E, in deze heilige
ftemming, in dit gewijde uur van denken en gevoelen ;
hij , die buiten zichzelven van gemelijkheid geraken zou,
wanneer de geestrijklte zijner naburen hem bij toeval
ontmoette, hij houdt plotfeling fiil bij eenen in lompen
gekleeden karel, then men door to lande niet anders
noemt dan gekken Piet, en die, tot beftrating van den
weg, fteenen afbikt ! Van zoover hij hem gewaar
wordt, roept hij : „ P i a T!" en P I E T komt, en
wandelt nevens het paard met hem voort . Nu kouten
z{j uren achtereen ; dat is to zeggen, niet L A M A R T I N E
fpreekt , maar aanhoudend gekke P I E T . Van tijd tot
A a 2
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tijd glimiacht de dichter . Zoo dikwijls hij p I E T gefproken heeft , komt hij in de beste luim naar huis , en
is den geheelen avond opgeruimd. - \Vat toch, in
's hemels naam, mag gekke P I E T hem voorpraten ?
Hoe onderhoudt hij den man, die zich zoo ligt verveelt ? Want menigmaal hoort men hem, wanneer de
laatfte zijner gasten affcheid genomen heeft , tot zijne
vrouw zeggen : „ Ik had niet gedacht , dat wij lien
van avond nog kwijt zouden worden !" Ten negen ure
neemt alles affcheid ; dit is bet vastgeftelde tijdftip .
's Morgens mag, v66r elf ure, niemand in L A M A RHet is iireng verboden aan to
T I N E'S kamer komen .
kloppen . Op bet overtreden van dit verbod ftaat dienstontilag . Deze tijd is bij hem aan den arbeid gewijd .
Den geheelen overigen dag brengt hij zonder bezigheid
door . Na bet ontbijt gaat hij wandelen , en keert dikwerf eerst tegen etenstijd terug . Des avonds ten tien
ure, een uur na bet vertrek der bezoekers, gaat hij tlapen .
Aan tafel fpreekt L A M A R T I N E weinig ; zijne vrouw
maakt de honneurs . Maar bij bet toilet, wanneer hij zijn
haar opmaakt, en wanneer zijne luim bet medebrengt
beminnelijk to wezen, dan is hij bet in den hoogften
graad. Zijn gefprek is zoo aanlokkend, zoo leerzaam ,
zijne wijze van voordragt zoo vloeijend, zoo fchitterend,
dat men hem met open' mond aanhoort . Hij fpreekt
gelijk hij verzen maakt ; maar alleen als hij beminnelijk
wezen wil !
L A M A It T I N E heeft in de vriendfchap en in elke
voorkeur eenen zonderlingeh fmaak . Hij fchijnt de uiterften to beminnen , bij voorbeeld gekken P I E T en
B E R A N G E R . Vele dichters zenden hem verzen , of
ook gebeele werken in proza, met voorrede en alle mo .
gelijke huldigingen . Deze boeken worden alle in eene
opzettelijk daartoe beftemde kamer gelegd . Wanneer
zich een zeker aantal daarvan opgehoopt heeft, zoo
fchenkt hij ze aan zijne vrouws kamenier, die dezelve,
nog geheel ongeopend en onopengefneden, aan boekhandelaars verkoopt . Hetgeen zij er voor krijgt , behoort
tot haar vaste verval .

DES DICHTERS LAMARTINE .

369

Menigen dag lijdt L A 11 A R T I N E zeer ; dit komt van
zljne uiterst prikkelbare zenuwen . Dan is hij ongeduldig, ergert zich over de kleinfte beuzeling, die hem in
den weg komt, is even ligt weder to bevredigen, verlangt met grooten aandrang naar zijnen dokter ; men
zendt er heen , maar , hetzij tilt vrees voor de artfenij ,
hetzij uit wedrzin om to verhalen wat hem deert, kortom , als door een' tooverflag is L A M ART I N E plotfeling gezond . Als de dokter komt , is hij uitgereden ,
en bij zijne tehuiskomst vraagt hij niet eens , of deze
er geweest is . Dikwijls waant hij zich door het noodlot vervolgd, en hij is overtuigd, dat er eene voorbeftemming beftaat. De dooi zijner twaalfjarige dochter
heeftt hem uiterst zenuwachtig gemaakt . Zijne bedienden noemen deze uren van mismoedigheid fes papil .
lons noirs .
Over het geheel genomen is L A M ART I N E'S leven
eene aaneenfchakeling van lijden . Niets is in ftaat ,
de to flerke prikkelbaarheid zijner zenuwen weg to nemen of to verzachten . Hij moet zijn genie als 't ware
in lijnzaad wikkelen , om deszelfs gezondheid niet door
invloed van buiten to krenken . Toen een zijner vereerders eens met verrukking over hem met zijn kamermeisje
fprak , antwoordde deze : „ Och , Mijnheer ! gij weet
niet , hoeveel pappen bet kost , om een groot man op
de been to houden !"
HET ZWARTE MASKER .

(Eene Hongaarfche Gefchiedenis .)
Dear, waar de Donau de aloude ftad Buda nadert, doorfnijdt bij eene groote en bijna onbewoonde vlakte, van alie
zijden door fteile en kale bergen omringd . Deze ftreek, met
oud en dik geboomte overdekt, wordt bet Zwarte Woud van
Hoagarije genoemd, en was van ouds berucht als de fcbuil .
pleats van bet wilde zwijn en bet elandsdier, door de winterkoude genoodzaakt tot bet zoeken van huisvesting en dek .
king, die zij to vergeefs op de rotfige en fteile bergen in den
omtrek zouden zoeken . Daar kionk, gedurende ten mlnfte
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vijf maanden des jaars, dagelljks bet vrolijk gefchal der
jagthorens ; terwijl des nachts de jagers zich om hunne knappende wachtvuren fchaarden, en elkander hunne gevaarvolle
ondernemingen verhaalden . Doch , wanneer de jogttijd eenmaal voorbij was, werd de fomberbeid en eenzaamheid dezer
woeste wildernis door niets dan bet fchril gefcbreeuw der
gieren, of van bet eekhorentje, dat van tak op tak fprong,
afgebroken ; want noolt drukten de voetitappen des reizigers
deze vallel, die als door de nataut zelve van aile gemeenfchap met bet overige der wereld feheen afgefneden . De
jagt was van jaren herwaarts de eenige bezigheid barer weir •
nig talrijke bewoners geweest, en de ontoegankel$jke bergen
hadden federt lang bet hunne er aan toegebragt
om- hair tegen den inval van anderen to beveiligen ; maar eindelijk werd
de jags bet geliefkoosd tijdverdrijf der jonge Oostenrijkfche
en Hongaarfche Edellieden, en bet voorbeeld van den rege .
renden Keizer, j o s E P ti II, bragt niet weinig toe tot aanmoediging dezer mimifche gevecbten, gelijk men ze diet onelgenaardig noemt. Naijverig op zijne bekwaamheld in elke
krijgszuchtige oefening, ftelde fit zieh meermalen nn bet
boofd dezer mannelijke oefeningen, en was fom& weken en
maanden afwezig, gedurende welke ht volvrol# al de gevaren en moeijelijkheden van bet jagersleven verduurde, en,
door zijne fioutmoedigheid, anderen tot gewaagde ondernemingen aanvuurde. Men vond echter fommigen, welke hierin meer, dan eene bloote neiging voor bet jagersleven, meenden to ontwaren, en bet als eenen trek van diepe ilaatkunde
aanmerkten, ten einde, door de Edellieden der beide natien
in naauwere aanraking met elkander to brengen, ook eene
naauwere kennis en vriendfchap to doen ontftaan, en die ijverzucht uit to roeijen, met welke zij elkander steeds als vij .
andige mededingers befchouwden .
Het was op bet laatst van December 1754 ; de zon was
ondetfgegaan, en reeds vielen de fchaduwen des nachts over
de fombere vallei, terwijl de koude en fcherpe wind digte
jagtfneeaw voortftuwde, en de doffe nachtwind her aanftadteren van eenen [form verkondigde, toen een eenzsam zwervdling zich to vergeefs eenen weg poogrle to banes dedt
her lage kreupelhoitt, dat, digs ineengegroeid en mecfneeuW
beladen , hem bij iederen voetltap belemaierde. Dikwiijls
[fond hij itil , zijnen boom aan de lippen zettande, wt blies,
dat bet wood bet geluid wegtk'atfte ; meat tfi+tts benr-
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woordde ztjn geroep , dan bet dof en onafgebroken geloei
van den Don", die zijnen donderenden vloed tusfchen ruwe
ijs- en fneeuwklompen voortfluwde, welke, van de oevers
afgefcheurd, met geweld door den ftroom werden mede .
gefleept.
Door bet geluid van den ftroom geleid, had de zwerveling zijne fchreden derwaarts gerigt, en befloten xijnan oever
to volgen tot bet naaste dorp, waar ht den nacht son kun .
nen doorbrengen . Na vele bezwaren to boven to zjn gekomen, bereikte hij den oever, en de main, die tot biertoe niet gefchenen had, brak nu eensfags door de wolken , en verlichtte den jongen en ferken vreemdeling .
Zijne ranke en edele geftaite was bekleed met bet gewo
ne jagtgewaad van die dagen . Hij droeg ten' groenen
frak, die , met bont geboord , met een' breeden band
van zwart leder aan bet vest was vastgebecht, van weaken band zijn jagtmes afhing, welks zilveren hecht, of
liever gevest, rijk verguld en met fieraden voorzien was ;
rondom zijnen hals hing een kleine jagthoorn, insgelijks
van zilver ; en deze waren de eenige deelen Yijner kleeding ,
die aanduidden , dat hij een perfoon van rang was, dan hot .
welk bovendien blijkbaar was uit dat onmiskenbaar voorkomen van aangeboren adeldom, dat zich onder geen gewaad ,
boo eenvoudig ook , kin verbergen . Zijne breede muts, met
afhangende reigersvederen, bedekte bet bovenfte van zijn ge .
last ; maar de korte en omgdkrulde knevel, die zijne bovenlip verfierde , kondigde aan , dat hij 6f door geboorte een
Hongaar was, 6f wel iemand, die om faatkundige redenen
deze nationale gewoonce had aangenomen, om de gunst van
Keizer j o s z P H to win nen , die bij iedere voorkomende gelegenheid zijne ingenomenheld met dat land aan den dag legde. - Het eerfe voorwerp , dat zijne oogen trof, terwijl bij
verlangend uitzag naar eene fchuilplaats tegen den form,
die, na lang gedreigd to hebben, dp bet punt was van met
des to grooter hevigheid los to barfen, was bet ferke kas .
teel Cfervitzen, welks verferkte torens aan de overzijde
van den Donau ver boven bet geboamte uitfaken ; maar,
tusfchen dat kasteel en hem bruiste de rivier, met de woede
via eenen bergftroom, tusfchen groote brokken ijs, welke
6f door rich aan de rotfen vast to becbten in den froom
werden gehouden , 6f medegevoerd , tot zij door de fcherpe
puaten, weike in dit gedeelte van de rivier zoo tairijk voor .
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komen, aan ftukken werden geftooten .

Eene koude rilling

liep hem over de leden, wanneer hij bet lot van menage ijs-

fchol gadefloeg, die eerst zachtkens voorcgleed, en in bet
voigende oogenblik in duizend ftukken, werd geftooten en in

den duisteren afgrond verzwolgen : want hij fcheen bij zich-

zelven de kans to overwegen eener poging, om op deze
viottende eiianden den ftroom over to fteken, en then to

vergelijken met bet gevaar van eenen nacho in bet woud
door to brengen ; immers hij wist nu maar al to wel, dat op
verfcheidene mijien afftands geen dorp to vinden was . Maar
eindelijk fcheen zijn befluic genomen : waist, zijnen gordel
digs• om bet lijf trekkende en zijn jagtmes achterwaarts brengende, opdat hij in bet vrij gebruik van zijnen linkerarm

niet mogt belemmerd worden, maakte hij zich tot de gevaar .
volle onderneming gereed, en bet volgende oogenblik zag
hem reeds op de breede ijsftrook, die, aan den oever vastgevroren, zich tot op een' grooten afiand in den ftroom

uitftrekte . Dan, nu ontmoette hij de eerfte zwarigheid
want hij kon den overtogt niet anders doen, dan door, van

eiland tot eiland, over bet water der rivier to fpringen, die
feel tusfchen dezeive in ftroomde. Bet fel gekraak, dat tel-

kens de ftilte des nachts afbrak, wanneer de ftukken ijs op
de voor hem liggende rotfen to pletter ftootten, voorfpelde
hem maar al to duidelijk, wat lot hem toefde, wanneer zijn
voet uicfchoot, of bet ijs door zijn gewigt brak : want in
beide gevallen was zijn verderf onvermijdelijk . Nog eens
blikte hij terug op bet donkere woud achter hem, en fcbeen
nogmaals to aarzelen ; - dan, dit was voor een oogenblik
-- met een' flouten fprong was hij op eene groote drijvende

ijsfchol . Nogtans had hij den tijd niet, om over bet doorgeftane gevaar na to denken : want naauwelijks had zijn voet

bet verlangde punt bereikt, toen bet ijs, door bet gewigt
van zijn ligchaam vaneengefcheurd, zich met een luid gekraak van de overige masfa affcheidde,, en door den ftroom
vloog, den zwerveling met zichvoerende, voor wiens oogen
de oevers ter wederzijde met de fnelheid des blikfems fchenen voorbij to vliegen , terwijl bet gedruisch der rivier in
zijne ooren kionk als bet gedonder des gefchuts, en hij nit
de oogenblikkelijke verdooving, in welke hij eerst geraakt
was , flechts ontwaakte, om zich eenen even zekeren als
vreefelijken dood voor oogen to flellen . Reeds zag hij de

rotfen voor zich , tegen welke de ijsfchotfen cot flof verma-
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len werden ; nog eenige feconden , en alles zou voorbij zijn ;
reeds was bet hem, als overflelpten de golven zijn boofd, en
in eene vlaag van wanhoop wendde hij zich naar olle zijden,
om lets to vinden , dat hem bijfland en hoop op uitredding
fchonk. Dus voortdrijvende, zag hij, dat flecbts een enge
doortogt hem van de rots affcheidde, op ivelke bet kasteel
flond , to breed nogtans , otn er aan to denken, dien met ean'
enkelen fprong to overfchrijden ; dan, nu fchoof zich eene
andere drijvende ijsfchots tusfchen die, welke hem droeg,
en den oever in ; hij zag, dat er nog redding voor hem mogelijk was : bet gevaar was dreigend, maar geen tijd tot nadenken hem overgelaten ; hij flak zijne jagtfpriet in her vlottend ijs , en was , met die infpanning van krachten, welke
alleen de wanhoop fchenken kan, in twee fprongen de beide
kloven over . Terwijl hij zich bijna ademloos op den oever
flortte, zag bij den ijsbrok, op welken bij zich zoo even
vertrouwd had, in tallooze flukken vaneengereten, - zijne
krachten begaven hem , en hij zeeg op de rots neder. Hoe
lang bij daar lag, wist hij Met, en toen hij weder opzag,
was alles in duisternis gehuld ; de maan was ondergegaan, en
niets bragt hem tot her bewustzijn van zijnen toefland terug,
dan bet eentoonig geruisch van den Donau, wiens vloed nabij
de plek, waar hij nederlag, henenflroomde .
Nu zag hij eetr helder licht fchitteren door de venders van
her boven hem liggend kasteel .Deanblik rzoabje
ziende fchuilplaats verlevendigde zijnen moed ; en , hoezeer
gefchokt door de hevigheid van den fprong en bet nedervallen, en half bevrozen door her kille ijs, dat hem tot bed ge .
diend had, fpoedde hij zich naar de valbrug, die, tot zijne
verbazing, reeds was nedergelacen, terwiji de groote flotdeuren openfonden. Niemand ontmoetende, beklom hij den
breeden trap , waar her geluid van een aantal flemmen zijne
ooren trof. Hij opende eene deur , Grad her vertrek binnen ,
en vond er her gezin rondom den avonddisch vereenigd .
De eigenaar van bet Plot Cfervitzen, de Baron van dien
naam, was een der laatfle fleunen van her leenflelfel in Hon .
gari/e, wien noch de aanlokfelen van bet Hof, noch de
hooge rang en gunst, die zoo kwistig op zijne landslieden
werden uitgeflort, in flaat waren fiat woest en afgezonderd
verblijf to doers verlaten, waar hij zijne jeugd en mannelijken
leeftijd had gefleten, en nu zijnen ouderdom to gemoet ging,
met eene gehechcheid , die door de langdurigheid immer fler .
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her was geworden . Zijn eenig beflendig gezelfchap In deze
eenzaamheld was eene dochter, vie hij al die liefde en verkleefdhei'd toedroeg, welke alleen bet hart, dat van de wereid vervreemd is, op een en hetzelfde voorwerp kin vereenigen . Inderdaad, zij beantwoordde aan alles, wat zich
fleehts wenfchen last ; want, fchoon, als de fchoonfte eener
natie f die door de beminnelijkheid barer vrouwen beroemd
Is, bezat zij tevens al de warmte van hart en fijngevoeligheld barer Iandgenooten . Van de wereld was zij zoo onkundig als een onfchuldig kind , en federt lang had zij geleerd
to gelooven, dat de bergen, binnen welke de omliggende
vallei befloten lag, tevens alles befloten, wat in de wereld
waardig was gekend en bemind to worden .
Gastvrijheld bekleedt in Hongarije den rang Met eener
dettgd ; zij is er een ingefchapen karaktertrek der natie . De
zwerveling door uitgeftrekte en bijna& onbewoonde gebergten
en wouden verlangt en verkrijgt daar zoo menigmalen eene
fchruilpiaats, dat de aankomst van eenen vreemdeling, gedureade den avondmaaltijd der huisgenooten, hun zeer geringe
verwondering verwekt ; en in bet tegenwoordig gevat Zen
de intred;ende, indien hij zulks verlangd had, aan den mealtijd hebben kunnen deelnemen, nachtverbiijf vinden, en zijeen
togt den volgenden morgen voortzetten, fonder door lemand
ondervraagd to zijn van wear hij kwam of werwaarts hij
henen gang.
Dan, zufks was blijkbaar zijn voornemen niet : want, betzij hij de gegevene wenken niet verflond, of ze niet wilds
verflaan, om zich aan bet lagereinde der tafel to plaatfen,
Mj flapte niet floutetr tred near bet boveneinde der zeal,
wear de Baron en zijne dochter op eene verhevenheid zaten,
boven de hen omringende lijfeigenen en leenmannen, did zich
iidear bevonden. Niet afwachtende dat de Baron hem toe,
fprak , zelde hij terilond : ,, De Graaf V A N s o B Era 8T E t N
roept uwe gastvrijheid in, Heer Baron I Onder bet jages
In Bet gevoig des Keizers ben ik in bet wood van den weg
afgedwaald , en. heb mijne makkers niet kunnen wedervindenr.
lit acht mij gelukkig, zulk eene fchullpiaats gevonden to
hebben ." Deze toefpraak, welke in de Hongaarfche tall
ge£chiedde, werd door den Baron beantwoord met de mirizame verwelkoming des lands, waarna hij er, op een' eeeig .
Ana flrakkea toon, bijvoegde : ,, Een Hoegaar, gelijk Ik
vooronderftel I" -- „ Een Hongaar van geboorte," ant-
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woordde de Graaf , met onderdrukten trots, ,, mass een 00." Hierop volgde eene nests
teorijker door mijnen tire!
pauze, waarap de Baron hervatte : „Gij,bebt met den Kelzer gejaagd, - hoe zijt gij den Donau overgeitomen? Geene
boot was heden cegen de kracht der rivier bettaad ." De
Graaf, blijkbaar door de vraag zijns gastheers beleedigf
antwoordde koeltjes : ,, Op bet drijfijs ." - ,, Op hat drrfu s t" riep de Baron nit . ,, Op bet drijfijs l" herhaelde zi*
dochter, die vroeger zwijgende, offchoon aandachtig lessee
rende, gezeten had. De Graaf, die tot hiertoe op den toots
van eenen meesd'eren tot zijnen minderen in rang etv flied
gefproken had, verwaardigde zich niet, eene dead to'etkiaren , bet onderftaan waarvan fcheen betwijfeld to wotden .
Deze oivaangename ftemming, die eenige oogeablikken aanbleld, werd afgebroken door Bet binnentreden van eenen
Vasfaal, die met drift den Baron kwam verwitdgen, dat lemend, die den tegenoverliggenden Donau .oever verlaten had,
op de drijvende ijsfcholien was medegevoerd, en dat men
federt tangs den oever en *an den voec der rotfen, doch to
vetgeefs, near hem gezocht had . Dit was voldoende, de Graaf onderdrnkce bet opwellend gevoel van town, food
toe, dat de Baron hem vertrouwelijk op eenen !feel novels
ekh deed nederzitten, vergat fpoedig, to midden der vii
delijke redenen van des Barons doehter,, zijn vroeget Wet
en teragftootend gedrag, werd trapswijze *ijet' en ongedwongener,, en was weldra, door den rondbortlgen en gsletvrijen toon van den Baron en de betooverende riavverett ea
eenvoudfgheld der jonkvrouwe, zoo voPkomen gewo
,
dat hq, zly1re hooghartigheld aEeggende, die meer bet gevolg van opvoeding en gewoonte, dan natuurlijk was, fpraek,
aeons en levendig werd, zijnen gastheer verinaakte door bet verheel van jagtavonturen en van de misflagen der Ovstenrsjkfebe
Edellieden, (een aangenaam onderwerp voor Flangaarfdte
ooren) en de fehoone A n E L A boeMe , door van feesten en
trtrolfjke Cernevalsvermakelijkheden der Wieners re vertelleo,
waarin zij , offchoon bet haer geheel vreemde zaken wares,
eene levendige belangilelling gevoelde, dews! aij door den'
zoo jongen en fchoonen man werden medegedeeg . Boven+
din kende Irij velen der oude vrienden en betenclen den Bay
Wn's , die zich can het Oostsnr /kfchc Hof hidden geva .
tlgd. Zich das azngenaam onderllondeade, tot dat bet ue
floeg, wacror men tieh ter ruste moest begeven, fclteidd en
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zij, grooteiijks over elkander voldaan , en zich tnnerlijk verblijdende over hec voorval , dot aanleiding tot hunne kennismaking had gegeven .
Den volgenden morgen (fond de Graaf vroegtijdig op , en
begaf zich, volkomen uitgerusc van de vermoeijenisfen des
vorigen daags, naar bet ontbijtvertrek . De familie had zich
nog niet vereenigd, en A D E L A zat alleen in eene venferbank, die bet uitzigt over den Donau had . Toen bij bear
naderde en groette, fcheen zij naauwelijks in feat, om . zich
aan de diepe mijmering to onttrekken, in welke zij verzonken fcheen, en, na hem een' goeden morgen gewenscht to
hebben, vroeg zij langzaam . ,, Kan bet char ook zijn, dat.
gij den froom zijt overgegaan?" De Graaf zette zich nevens haar, en vertelde zijn geheele wedervaren, van bet
oogenblik af, waarin hij zijn gezelfchap nit bet oog had verloren ; en zoo ernfig luiscerde zi/ en fprak /, , dat zij bet
binnenkomen van den Baron niet bemerkten, die den Graaf
reeds tweemalen gegroet had, alvorens hij gehoord werd,
toen hij bij hem aandrong om zijn vertrek voor bet minst
nog tot den volgenden dag to verfchulven, daar bet onmo .
gelijk was, bet kasteel to midden van een' zoo hevigen
form, van fneeuw en bagel vergezeld, to verlaten . Gaarne
flemde de Graaf toe in dit verzoek , dat door A D E LA met
warmte onderfeund werd ; en weldra liet de Baron zijnen
gast aan de zorgen zijner docbter over, en verliet bet vertrek .
Set eenige doel Van A D E L A , die onbekend was met alle
vormen van betgeen meh de wereld noemt, en Wets onvoeg .
zaams zag in de vertrouwelijkbeid, welke zij baren nleuwen
bekende fchonk, befond in hem zijne toevallige opfluiting
minder verdrietig to maken , en hem de urea van een' fomberen winterdag zonder tijdverveling to doen doorbrengen .
Men zal zich dus niet verwonderen, dat de dag fuel voorbijging, en dat hare volkszangen en legenden in hem eenen
verrukten toehoorder vonden, zoodat hij, eer hij zelf zulks
wist , geheel geboeld was door een +meisje, dat bij weinige
wren vroeger zelfs bij naam niet kende.
Nogtans was bet blijkbaar, dat hij den gullen en vertrouwelijken coon, then zij jegens hem aannam, voor vleijende
beleefdheid hield, en met een weemoedig gevoel bet vallen
van den avond to gemoec zag. , Na weinige wren," dacht
hij bij zichzelven, „ zal lk ver van bier zijn , er er zal van
mij niet antlers meer gefproken of niet anders tan mij her-
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dacht worden, dan aan een der velen, die kwamen en weder
weggingen ." - De avond vloog even aangenaam voorbij
uls de dag, en de Graaf beloofde, bet kasteel niet dan den
dolgenden dag tegen den middag to zullen verlaten, wanneer
de Baron hem zou vergezellen, en zich verzekeren, dat hij
den grooten weg naar l9eenen veilig bereikte .
Eindelijk naderde bet fcheidensuur, en, to midden van
de drukte der toebereidfelen tot zijn vertrek, trad de Graaf
naar eenen kleinen toren, die, zijnen ingang in een der hoeken van bet vertrek hebbende, in oorlogstijd irekte om dat
gedeelte van bet gebouw to befchermen, doch nu de meer
vreedzame befemming van een dames-boudoir verkregen had .
Hier zat A D E L A , met bet hoofd op hare hand rustende, terwijl haar gelaat die levendigheid en opgeruimdheld geheel
verloren had, vroeger aan betzelve zoo eigen . Zij fond
op, toen hij binnentrad, en, bet oog op zijne jagersmuts
faande, die hij onder den arm hield, greep zij zijne hand,
en trachtte op een' zoo onverfchillig mogelijken toon eene
toefpeling op zijn vertrek to maken ; maar haar hart brak,
en hare bevende item verried hare aandoening, bij de vraag
„ Gaat gij ons dan zoo fpoedig verlaten ?" De Graaf famelde een antwoord, waarvan alleen de woorden : ,, de Keizer, - lunge afwezigheid, -- Weenen," verfaanbaar wa .
ren, en, haren handdruk vurig beantwoordende, zette hij
zich aan hare zijde neder. Eenige oogenblikken verliepen
in filzwijgen ; beiden verlangden to fpreken, en gevoelden,
dat de minuten geteld waren ; doch deze haast zelfs ver .
meerderde de zwarigheid ; eindelijk zeide hij, haar nader
tot zich trekkende en zijnen arm om hare middel flaande :
„ Gij zult mij dan wet fpoedig vergeten, - er zal aan mij niet
meer gedacht worden!" - „Keen, neeni" viel zij hem in
de rede ; ,, maar,, zult gij cerugkomen, zoo als gij reeds
beloofd hebt?" - „ Ik ben zulks voornemens ; maar
dan . . ." - ,, Wat dan?" - Hij fcheen gedurende eenige
oogenblikken met eene hevige aandoening to kampen, en fprak
eindelijk, als had hij bij zichzelven een vast befluit geno .
men ; ,, Het ware beter, dat gij alies wist, - ik kan niet,
- dat is , ik mag niet ;" -- hare oogen fchoten vol tranen,
toen hij dus fprak , en hij , dic ziende , hervatte : ,, Ik Zal
terugkomen, er gebeure wat er wille ; maar beloof mij eerst,
dit , tot herinnering aan mij , to zullen dragen ; bet was een
gefchenk van den Keizer ." pit zeggende, nam hi eene
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gouden keten van zUnen hals, waaraan een zegeiring hang,
met bet nsazncijfer J . ,, Draag dit," zeide hij, ,, voor bet
minst tot wij elkander weder ontmoeten ;" want zij fond in
twijfel, en behoefde de voorwaarde, die hij er bijvoegde,
Bat de keten eenmaal teruggegeven zou kunnen word en, al .
vorens zij een zoo kostbaar gefchenk aannam .
Nu trad een bediende binnen, om aan to kondigen, dat de
Baron reeds opgezeten was en wacbtte ; bet vaarwel was
fpoedig ukgefproken , en weinige oogenblikken later hoorde
men den plop der paarden over den bijweg, die op den
groocen weg naar Weenen voerde. A D a L A faarde hen na,
tot dat de takken van bet donkere bosch hen voor hare oogen
verborgen. De Baron keerde niet vd6r laat in den avoad
terug, en fprak alleen van den togt van den dag, terwiji hij
llechts eenmaal, en zulks nog maar ter loops, van den ret .
tiger gewaagde. -- De volgende dag brak aan, en niets be .
Road er, dat haar kon oyercuigen, dat de twee voorgaande
geen Broom geweest waren, zoo fuel waren aij voorbijgevlogen, en zoo vele voorvallen fchenen zich nogtans in dat
korte tijdsverloop to hebben opeengefapeld . Aileen de gon.
den keten, die zij droeg, bleef haar over, om hair van de
wezenlijkheid dier voorvallen to overtulgen .
Dagen, weken en maanden vlogen dearheen, en, hoewel
de Graif beloofd bad to zullen fchrijven, kwam hun nogtans
geene letter toe, en nu was de winter federt lang voorbij en
de maand Junjj daar, toen de Baron en zijne dochter op zekeren avond een fmal pad bewandelden, dat nabij den Donast
heenliep. De zon ging onder, en alles was fill en vreed .
zaam als bet graf; zelfs de vogelen waren op de takken in.
gellapen, en geen geluid liet zich hooren, bulten bet zecht
gemurmel van lien froom, wiens golven, nog kort geleden,
met bet donderend gedruisch eens watervals werden voortgeftuwd . Terwijl zij de kieine golfjes gadefloegen, die tegen de rotfen braken, en daarna zoo icalm in kieine beldere
waterbellen wegdreven, waren zij de plek genaderd, wait,
masnden geleden, de vreemdeling den Donau was overgekomen. „'t Verwondert mij ," merkte de Baron aan, ,, dat
hiJ nook gefchreven heeft ; had hij niet beloofd, dit t zullen doen?" -- ,, Ja ," bernam zij ; ,, maar tevens fprak b
van de mogelijkheid eener langdurige afwezigheid van Weenen,
met z$jn regement, dat, geloof 1k, to Gratz lag. En bo.
vendlen waren wij , dat de bode van Buda niet -of to flpt is
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in bet bezoeken onzer vallel ." - „ Kortom," zelde de Ba.
ron, ,, gij zoudt honderd redenen willen bedenken, waerom
uw vriend zfjn woord niet gehouden heeft, liever dan voor
een oogenblik aan de Unige ware to willen gelooven, -die, namelijk, dat hij ons vergeten beeft . Ach, mijn llef
kind, gij weet, vreeze ik, niet, hoe weinig indruk eene
zoodanige kennismaking, als de onze was, op bet hart van
eenen man maakt, die aan Hoven en In legerk-ampen leeft,
en de gunfleling is van zijnen Souvereinl Indien hij, die
den titel van een Oostenrijksch Graaf voert , zich immer dit
voorval herinnert, dan zal hg meenen den armen Hongaar to
veel eer to hebben aangedaan, toen hij van diens gastvrijheid
gebruik maakte . En - maar zacht, zaagt gij geen' miter
fangs bet gindfche pad rijden ? Daar - dear is hij weder 1
Nu zie ik hem daidelkjk . Het is de Oostenr jkjche postbode,
die welligt alles , wat ik daar gezegd heb , komt wederfpxeken . 1k ben er zeker van, dat hij , nu hij dien weg inMau,
tijding uit Weenea brengt. "
Nu zagen zij den ruiter, wien beider oogen volgden, in
vollen ren naderen, en na korte oogenblikken was hij burn
hat geboomte . Hoewel hij eerst zijnen weg na$r bet kasteel
genomen bad, was bet nu duidelijk, dat . hij dien near de
plek rigtte, waar vader en dochter zijne aankomat met en .
geduldig verlangen flonden of to wachten . Toen hij nader
kwam, befpeurden zij, dat hij den diep nedergeflagen hoed
en wijden mantel van eenen postbode droeg, en twijfelden
er dus niet aan, of hij was een zoodanige. Hij kwaua al
nader en nader, met niet vertraagden fpoed, tot op eenlge
ellen afflands van de plek, waar zij hem inwachtten ; teen,
zijnen hoed en mantel afwerpende, fprong hij van zfjn pad
en vloog in hunne armen . Het was de Graaf 1 Ultroepingen
van verbazing en vreugde ontfnapten vader en dochter, en
re midden van welkomstgroeten 'floegen zij den weg mast hot
kaatteel in . Duizend vragen, en minxame verwijten wegena
zijne vergeetachtigheid, met eene belangftelling gedaan, die
duklelljk bewees, hoe diep de vraagfier vooral de vermeende
verwaarioozing gevoelde , deden de uren omvliegen, tot dat
zij zich ter ruste begaven,
Zoodra de Graaf sheen in zijne kamer was, ftapte bij drlf.
rig been en weder, met gevouwene handen, on fronate bet
sroorhaofd ; zfjn geheele voorkomen verried, dat hij am hevige gesnoedabewegingen kampte . Eindelljk wiemp hij zich
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op zijn bed, maar ftond, toen de ochtend rees, afgemat en
onverkwjkt op, en moest zich wegens vermoeidheid bij den
Baron verontfchuldigen, toen deze hem uitnoodigde, hem op
een voorgenomen togtje to vergezellen . Welligt werkte ook
nog eene andere reden bij den Graaf : A D E L A taaakte weder den geheelen dag zijn gezelfchap nit, en, to midden van
menige harcelijke vraag naar zijnen welftand, en de ingewikkeld uitgedrukte hoop , dat zijn tegenwoordig verblijf zijne
krachten mogc herfiellen, bewees zij duidelijk, dat zij hem
geen oogenblik had vergeten . En even blijkbaar was bet,
dat, indien zijne gewaarwording voor haar nog geene liefde
was, zij zulks weldra zou kunnen worden ; -- en nogtans
doorkruisten telkens gedachten zijn hoofd , die de vleijende
betuigingen veroordeelden, welke hij haar deed, en den
loop der warme genegenheid ftremden, met welke hij hare
vragen beantwoordde . De dag vloog nogtans maar al to fnel
voor hen voorbij, en werd opgevolgd door eenen anderen,
den eerften in alles gelijk, uitgenomen dat elk uur, hetwelk
hen bijeenbragt, hen elkander nog dierbaarder fcheen to ma .
ken . Zij reden, wandelden, zongen, lazen to zamen, en
bet laat zich nagaan, met welk eene fnelheid de hoffelike
redenen en befchaafde manieren des Graven op een zoo gevoelig meisje werkten, aan hetwelk de wereld zoo vreemd
was ; en inderdaad, eer de eerfte week van zijn verblijf ten
einde was, beminde zij en - had de onvoorzigtigheid hem
hare liefde to belijden .
Ware zij flechts eenigermate met de wereld bekend geweest, dan zou zij opgemerkt hebben, dat haar minnaar de
haar ontfnapte betuiging barer genegenheid niet met al dat
vuur vernam , hetwelk zij bij eene zoodanige bekentenis ,
den mbnd van een zoo fchoon, jeugdig en onfchuldig wezen
ontgleden, had kunnen verwachten . Maar, gelijk zulks werkelijk bet geval was , zij meende , dat hij in dit oogenblik
in dieper gepeins dan gewoonli ;k verzonk . Hij had op bare
harp geleund ; zij bad inet fpelen opgehouden, en nu hield
hij hare hand in de zijne geklemd, als drong hij aan op e eni.
g e bekentenis barer gevoelens voor hem ; maar, toen zij die
nu gedaan had , drukte bij naauwelijks de hand , die onder
bet fpreken beefde , en , dezelve loslatende , trad hij langzaam
naar een venfler, en bedekte, gedurende eenige minuten,
zijn gelaat met zijne banden . Toen hij weder aan bare zijde
trad, fcbeen hij zich moeice to geven om de kalmte in zijn
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ontroerd gemoed terug to doen keeren, en zekere Combere
gedachten to onderdrukken, welke hem als booze geesten
fchenen to kwellen ; -- ht blikte haar teeder aan , en tij was
op nieuw gelukkig !
(Net vervolg en Plot in het andere No.)
EEN ERNSTIG WOORD OVER HALSBREBENDE EUNSTEN TEN
VERMAKE DES VOLItS .

1 erwijl wij , als eene befchaafde en verlichte natie, een'
afkeer hebben van alle woeste volksvermaken, van de barbaarschheid der Spaanfche itlerengevechten , van die der Engeifche bokspartijen, van den bloedigen itrijd van honden met
beeren of andere verfcheurende beesten, ja van den hanenkamp onzer ttraks genoemde overzeefcbe naburen, verlustigen wij ons , door eene zonderlinge tegenitrijdlgheid, met de
halshrekende kunilen ouzer natuurgenooten, om winatbejag
aangeleerd en uicgeoefend .
Meermalen toch , en nog oniangs , zag ik in een Dagblad
hoogen lof toegezwaaid aan de Rijders in bet Cirque 01yaspique (Paardenfpel) van den Heer B A P T I S T S L 0 1 S E T.
Men zegt daarin onder anderen , dat de uiterst gevaarlsjke
fprongen, die zij verrigcen, bun de algemeene goedkeuring
doen verwerven.
Her fchijnt mij toe, dat men Wet wel doet, met zoodanige
halsbrekende kunstttukken ]of toe to zwaaijen, maar dat zi
veeleer afkeuring verdienen . Voorzeker toch beeft de mensch
het vermogen, om zijne fpieren en ledematen in kracht en
behendigheid to oefenen, niet van zijnen Schepper ontvangen,
om zulke levensgevaariijke fprongen to verrigten, louter tot
vermaak van anderen . Mij dunkt, bet is niet twijfelachtig,
of deze oefeningen , met dit doel cot zulk een uiterite gedre .
ven, zijn ongeoorloofd en den mensch onteerend .
Is dit zoo, din vraag ik verder : Is bet Wet verkeerd ,
zoodanige kunstitukken op eenigerlei wijze aan to moedigen,
bet zij door openbaren lof, bet zij door dezelve in perfoon
bij to woven? Hoe meer toeloop toch de Rijders ondervin .
den, des ce meer worden zi door de geldelijke bijdragen en
toejuichingen in bet voortzetten en al hooger opvoeren van
B b
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hunne levensgevaarlljke kunstftukken aangeinoedigd . Wet men
Ira Yoor ongeoortoofd hoack, rung men immers op geeneriei
wljze aanmoedtgen t
Dat bet niet to veel gezegd is , ais men doze ktleften en
ftrongen levensgevaarlijk noemt, leert de ondervinding . Niet
tang geleden alog hebben ons de Dagbladen gemeld, dat een
Rijder in zoodanig Cirque zijnen fprong gemist, en letterlijk
den nek gebroken heeft .
E.

DE VICOUWELtJRE EN DE MANNELIJKE MADAMS DR STALL .

l ijdens Madame D E I T A E L zich to Londen beyond, wend
boar een trek gef 1peeld, die langen tijd bet onderwerp vats
gefprek In de hoogere gezelfebapskringen ultmaakte . Bane
voosname fhmille, die wenschte hear to leeren kennen, had
bast bij zich genoodigd . Zij had het aangenomea, maar den
dag diet bepaald . Ben jonge Yraeschman met een teeder
melkbaards-gezigtje kreeg den, inval, zicb als . dame to ver .
kleeden, reed near bet hotel, en ltec zirh ale Mevrouw
S TA c
. Is sanmelden . Hil werd met de uiterfie onderfcheiding
ctntvangen , en verrukte, als pfeudo-c o R I N N A , het ganfehe
gezetfehap door zijn vetnuft et} zijne bevalligheicl . Niemand
vermoedde eene mystifieatle , en order de uitgezochtite be .
leefdheden nam men affcheid van elkandar . Des anderendaags doer de ware Madame D E S T A E L zich aatlmelden .
Men verwondert zich over de fpoedlge cerugkem$t, doch
neemt bet bezoek gereedelijk an . En ziet , er verfebijnt
een geheel andere perfoon don gisteren, eene dame met manachtlge manieren (lets geheel -ongehoords In .Engeland), wonderlijk opgetoold, met bloote fchouders en boezem, to met
die vrijheid van gebaren, welke geheel ftr€jdig is met de Engelfche zeden . De beer van den huize denkt niet anders,
dan dat men den fpot met hem drljt, en met ter naanwernood bedwongen woede zegt ht eindefijk : „ Madame, gij
kolnt een welbig to last. WI} hebben alien de eer Meveouw
3 TA E L to kenaen . Zip is eene veer bemingelijkte dame, die
er ais eene vrouw uftziet en nkh ale eene vtoaw gedraagt .
U daarentegen, Madame, zou men veer set man houden,
zoo git bet niet, door uw toilet, maar at to dutdelijk gomaakt hadt, dat gij eene vrouw zijt ; dock dk is siet toe-
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relkend, osn zich de rol van Mevrouw s T A E L to Oman
nanmatigen. De€baive m t lk u ereflig verzoeken, mijn
hula zoo fpoedig mogefijk to verlaten ."
Men verbeelde zich dit tooneei, en dat, hettgelk d
volgde, toen Madame D a S T A E L de eeh.tksld van kamea per
loon bewees 1

MIRAKELEN, VERLIC HTING IN BELCIC .

Tegen bet einde van voorleden zomer Be/gil deoreeizende,
beyond it mij op zekeren dig to Lier, provinele Aetnerpen,
wait it bet geneegen bad eene zeer roerende godsdieugigs
pkgtigheid bij to wonen. De aanleiding deartoe gaf de tn .
wijding van een nieuw Nonnenklooeter, wearaan men to die
Red, gelijkk overal in Belgie, thans groete beheelte hee&
lice klooster Was opgebeawd, bet vereischte getat der nonnon vokallig, de cellen van bet benoodlgde hu#staid voorzlen ; maar er ontbrak nog ddn Ineubel, en Wel bet noodwendlgfle, namelijk een mirakuleus beeld . Dk was nu -zoo
dadeiijk niet to vinden ; want, door de fbppresfie der Moos.
aers in de loathe Lien jar" der verige eeuw , waren er veal
van batten werksaamheid geAe d of in vergerlheid geraakt .
Er befonden er nogtans nog bier en dear ; es, %a eenlge
nevorftchingen in de nabuarfbhap der find, of in de Kempen,
getukte bet eindelijk, een houten Christuebeeld op to fj'oren,
dat vroeger gezien en gefproken had . Het block, wet is
went, Wet ai to duidelijk, wear en wannea bet wonder
plants bad geltad ; nsaar, wit deed er dat toes Bet beoid
had gefpreken ; dot was genoeg . B®velrtilen, op bet fink
van mlcakeien behoort men zoo naanwgesec trkt ce x#v.
Waa;om bet beeld gefproken bad, dat WIst ellteen, en op
mijn verzoek gaf men mij daaromtrent de volgende ililicbtingen . Zekere non (ik herinner m#j Met meer, of zij in de
twaatlde of dertlende eeuw leefde) was der were+ en derzelver ijdeTeden zoo moede geworden , dat zlp dat beeld,
bet voorwerp barer vereering, vurig fineekte om blind to
mogen worden, ten einde alle die voorwerpen van ontftich .
ting niet linger to moeten aanfchouwen . Het goede beeld ,
over dit dwaas en onbefcheiden verzoek der lastfge bidfter
verontwaardigd , opende plocfelijk oogen en mond, om bear
Bb 2
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to beduiden, dat zij zich met de wereld, zoo als zij was,
to vergenoegen had, en, zonder blind to worden, niet meer
in dezelve behoefde to zien, dan zij zelve wilde . Die read
verdiende nu wet in overweging genomen to worden ; ook
fchijnt bet, dat de non van bet plan, om blind to worden ,'
in bet vervolg afzag . Het fprekende beeld ondertusfchen,
bet zij nu dat houten oogen en lippen zich zoo gemakkelijk
niet wedr fluiten als zij zich openen, bet zij dat bet er op
gefteld was, zijne zamenfpraak met de non ter kennisfe van
de nakomelingfchap to brengen, bet zij om eenige andere,'ons
kortzigtige ftgrvelingen onbegrijpelijke reden, -- genoeg, bet
keeld foot federt dat oogenblik noch oogen noch mond meer,
en tot den dag van heden heeft men er niet de minfie verq
andering aan waargenomen . In then zelfden ftaat werd bet
dan ook, onder bet gejuich der geloovige bevolking, to Lier
ingehaald en in bet nieuwe klooster ten coon gefteld . Sommigen wilden wet de wezenlijkheid van bet mirakel in twijfel trekken ; maar , mijns bedunkens , is dit de ongeloovig
held al to ver drijven . Men overtuige zich daarvan zeif ter
plaatfe zelve, zoo als ik deed ; men zal oogen en lippen wagenwijd zien openftaan ; en waarom dat, zoo her beeld niet
gezien, Wet gefproken had? Ook verbeelde men zich niet,
dat eene pelgrimaadje naar dit heilige oord met groote kosten verbonden is . Neen, voor de onbeduidende bagatel van
Lien centen words bet elken geloovige vergund, bet .heilige
beeld gedurende twee voile uren to aanfchouwen, to bewonderen en to aanbidden . Wet zal bet raadzaam zijn, niet al
to fterk op blindheid aan to dringen ; want vooreerst doer de
vertichting in Belgee de oogen niet bijzonder aan, en ten andere , of choon bet nu eenmaal gebleken is , dat de goedharjige wonderdoener tot dergelijke huismiddelen tegen ontftichting niet genegen is , mogt die zelfde goedhartigheid (men
kan 't nler weten) hem eens bewegen , den bidder zijn onbeaaden veriangen toe to ftaan. Elk bidde dus liever, om van
blind ziende to worden, en doe zulks met name voor de
Belgen, daaT wij weten, dat de vrome ingezetenen van Lier
en de Belgen over 't algemeen tamelijk aan blindheid van onderfcbeidene foort laboreren .
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HOE DE HEILZAME WET TER BETEUGELING EENER LOSBANDIGE
DRURPERSVRIJHEID IN FRANKRUK GEHANDHAAFD WORDT!

(Verkort overgenomen nit den Corfaire van 2 Mei 1836.)
Inventaris der Bagaadje van een grout Jongman, op re(s
gaande, om eene Vrouw en den Yrede to veroveren.

Bet oogenblik des vertreks nadert ; alles is in rep en roer,

alles in beweging, alles drok bezig, alles leven en ftreven
in dit plegtig oogenblik ! De lakkeijen fchuijeren, de , ftalmeesters klappen met de zweep, de kamerdienaars buigen,
de paifreniers roskammen, de voerlieden drinken, de pakkers
emballeren, - bet perpetuum mobile, ten minfle de alge-

meene beweging, fchijnt uitgevonden I
Ziehier de lust van eenige der voorwerpen, gisteren door

de Hofpakkers voor de reis naar Weenen geemballeerd :
Eene parade-uniform van Luitenant-generaal , doch zonder
de driekleurde kokarde ; want men moet zijne goede vrienden,
die ons met opene armen ontvangen, niet beleedigen, door
hun eene kleursvereeniging to vertoonen, welke zij nooit
konden velen.

Vijftien pear Bal-fchoenen .

Viifenveertig geimprovifeerde antwoorden, voor elke begroetingsaanfpraak in de fleden van bet Dnitfche Bondgenootfchap .
Twee geweren voor de klipgeiten op de Alpen .
Acht waterprbef-hoeden, om de ijsvelden to bewandelen .
Twaalfhonderdvijftig erfelijke ilopwoorden, om to dienen
ter bekwamer tijd .

Een huwelijgsaanzoek en eene verbindtenis tot algemeenen vrede .
Acht quadrilles , vier walfen en drie galopades naar den
laatften Parijfchen trant .

Vier geletterde verklikkers , belast met bet to boek flellen
der opmerkingen, welke zij kunnen verzamelen nopens de

gevangenisfen, de kerkerholen, de oproeren, de rooverijen
en gewelddadigheden van bet fchoone Duitschland .

Eene Hoogduitfche Grammaire .
Een fchabrak van eene Giraffehuid, beftemd voor Z . M .
den Keizer van Oostenrijk .
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Vier rulkers oranjebloefems voor Iie1 esverktaringen .
De verzameling van geestige zegswijzen, welke de doorluchtige reiziger finds vijf jaren gedebiteerd beeft . . . . in bet

Journal des Ddbats .

Ben fac-fimile in chocolaad der Machine van s 1 E s c R 1.
Drie cachemiren kamerjaponnen .
De kegel, die den veldtogt van Antwerpen bijkans Zoo
noodlotdg had doers zijn voor de diplomatifche bals enz .
Drie pakketten geemailleerde tandenftokers , om tot gefchenken to dienen voOr wrakke Prinfesfen-weduwen .
Et-de pijp paireentaseh was voor de knevels .
De plaat van Giootirruis van bet Legion - d'Hon . . . .
Den notenkraker.
De nude pruik van TAI.va :aAND voor METTLRSaicst .
De jongiie xedevoerhig van den Heer T H I E R s ten be .
hoeve van . . . zichzelven.
Ben vijftig knuppels van een nieuw model, hetwelk de
Heer a i e g v n T der veriicbte Duitfcbe pellets ter keuring
tanbiedt .
Twgalf Ilanellea gezondheidsvesten,
Ret Programme der vermakelijkheden van den 1 Met .
Ben goede voorrand van verzilverde medaljes en klein zfl
vergeld, oni uit to deelen aan de menigte, welke den doorluchtigen reiziger zal omringen, om aalmoezen fmeekende,
Veertig maten kruifen en honderd ellen lint ten zelfden einde .
Dit -alles words gevouwen, opgerold t gerangfchikt, opgehoo,pt, gekist en gebroken, op eene verwonderlijke wijze .
Br valt Wets meer in to pakken, dan de fcheermesfen en den
vaderlipken zegen, En dan - voort t koetfer 1

AD SOMNUM.
Somme, quiet homini, leubnen dulce laborem,
Tu praebes animo, blande, doloris opem .
Tu comes et focitis fuper8s mortslibiis eegris,
Rebus et in dusts una medela manes .
Munere d1vino eoclesti a isfus ab aura,
Terrenasque demos mente benignus -obis .
Sunt alae molles tibi, inolles corpore plumee,
Aethera fi findis lamina fesfa fuper .

AD SOi1NUM .

Te mites cenebrae alliciunt fuavesque fufarri,
Ad laticis murmur (tape venire fides.
Otia to fequeris, feraeque (Nentia noctis,
Tum iota non remere, fed tibi gists petis .
O qualem fpeciem l certe fotet ills Deort+m ,
Si posfem fpeclem fingere mettroe Of.
Somne, quits homini , lenimen dulde laborum,
Tu praebes amino , blande o derorlg opens .
Si quid formofum nicest, formoflor lpfe es,
Et f quid fuave est, fuavior ipfe rites .
Suntque foporifero tibi fparf rore capitii,
Aptaque ad amplexum nectare coils ducat.
Sole fub occidno, cum fdera (flat's refulgent,
Ezelpit et fratrem candies LUDS fume,
Exaptatus ades festo tu, fomne, colono,
Metnera prae cuactis hit tat brands capit .
Quum labor atcrivit vires et fesfus araudo
Sustinnit longum, fole flagrante, diem ,
Illiss baud humilem to dedignare tabernam .
Data recubant ftrato languida ntembra thoro.
Stragula non fplendet longe, non muriee tincta ;
Sod fopor hit dominum membraque fesfa novat,
Horrida nam placidam non miscet curs quietem,
Quae pernox volitat regla recta fuper .
Curs vigil late distendit luminis orbea,
Nec fopic, heu, miferam purpura clara domum .
Rosticus et quando evigilat, to fomne, refecto
lnfpiras robur, blanda medela viro.
Vet flagrance die quoque, f lubet, arborls umbram,
Quaeque creant fomnos, murmurs blahda petit ;
Felix cum fratus molls dormitat in herbs,
Invidlofa quidem regibus seta quits .
Somne, quies homini, lenimen duice labwmtm,
Tu praebes anima, blonde, doloris opera .
Tu dator es largus renovati mente vigorls,
Dulcis vita redic, to veniente, nova.
Sed duct to quantum fidic focioque victor!
Immenfum per to carpere posfe viam .
Non timet lie rives, glaciatas tranfit et Alpes,
Quaque habitant Seres , mollis et ardet Arabs .
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Vespere purpureo quoties cum fole recumblt,
Quum corpus requiem fesfaque membra rogant .
Tum nocturnus ades comes officiofus anhelo,
Atnplexuque foves molliter, alme, tuo .
Tu facis, ut vigeat nova vis infufa per artus,
Quumque Aurora rubet, pergit ec file via .
Dura iterum quaevis perfert aestusque diurnos,
Et prohibes usquam fuccubuisfe virum .
Obvius interdum invitat locus ipfe foporem!
Et cubat immotus faepe viator humi .
Ac nautsm in ponto, quando huc agitatur et liluc ,
Quis placide fomnum decere posfe putet?
Vergit in obliquum puppis modo parse finistra .
Nunc dextra, et crebro fertque refertque latus .
Undique (puma fubit, gravibus pulfantibus Euris,
Et ratis in fluctu est, ut levis alga, mari .
Ecce quiescentem nautam non iste tumultus
Sollicitat, quasfus molliter file cubar .
Somnia quin etiam volitant placidisfima menti,
Et longinqua licet, vifa puella prope eat .
Vifa puella prope est, adamata et bafa figit,
0 esfent ucinam bafia vera modo!
Longius huic fpargas tua blanda papavera, Somne,
Ne linquas hominem, dum memor file fuse est .
St celer aufugias, t4bi dira precabitur file,
Et vox , ut conflat, nautica grande fonat .
Somne, quies homini, lenimen ddlce laborum,
Tu praebes animo, blande, doloris opem .
S I qua domus luget, dolor ingens fi furic intus
Tu mifere oppresfis blanda medela faves .
Tu tristes lacrymas moesto de lumine tergis,
Aegris cu praesto es ferre benignus opem ,
Solaris viduas puerosque parentibus orbos,
Deferit et fractos, to v6niente, dolor .
Obrepis tandem, placidisfime, fiends ocellis,
Uxor amans caro fi gemit orba viro.
Cumque tot infomnes noctes abiere dolendo ,
Fletibus ah I tandem fuggeris ipfe modum .
Et fractae fpargens luctus oblivia mend
Tu mala paulatim non meminisfe doces .

AD SOMNUMI .

Aegrotis optatus ades discrimine fummo,
Queis trahitur moestis vita gemenda tjroris .
Fundis et amisfas jactata in corpora vires,
Quin audes mortis frangere faepe minas .
Ipfe ego cognovi quoties tua mitia dona!
Nam debere fcio me quoque multa tibi !
Est opere interdum mea mens agitata diurnb,
Aegrius affectum est, concutiturque caput .
M1 quoque turn lucis curfu fpatioque peracto .
Arridet placido vespere blanda quies .
Turn nostrum pulvinus habet caput, et tua carpo
Munera, turn, fopor, es to medicine mihi .
Somne, quies homini, lenimen dulce laborum,
Tu praebes animo, blande, doloris opem .
Pauperis est munus placidus fopor, effugit aulas,
Queis thorns in thalamo dives odore fragrat .
Rarior alma quies operofa cubilla mulcet,
At tenuem victum fobrietatis amat.
Principibus fulgore nitent hen cuncta diurno,
Divitis, ah l quanta est noctis imago domus .
Quaeque favent fomnis, hoc ipfa filentia terrent,
Purpureo poena est posff cubare thoro .
Horrendae facies tenebris verfantur in atris,
Errant fuspenfo crimina tetra pede.
Excutiunt oculis placidum perjuria fomnum,
Stanc vigiles furiae, flint manibusque faces .
Non claufisfe oculos dominum patiuntur iniquum
Ultores pueri, queis bona rapta patris .
Imminet umbrarum ntratis vaga curba fcelestis,
Supplicium reed confcia quaeque petit
At nece fi gander, fl frater fanguine fratris
O , cedant oculis talia monitra mess !
Hanc animo credas unquam confistere posfe,
Aut lecto refici corpora fparfa nece?
Errat inops toto vagus irrequietus In orbe,
Quo tutus recubet nescius file loco .
Luce timer multum, lux est ingrate fcelesto,
Percellunt animum plurima nocte tamen .
0 numquam esistat calls, vescatur et aura
0 hominem numquam terra benigna feral!
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Ficta mini vereor ne fit fintul omen imago,,
Quin ammo potius fit procul ista twee .
Fingere dire fugit placidis mea fueta Camoeea,
Et lyre tam tennis fuccinuisfe negat .
Somne, quies homini, leninieen duke laborum,
Tu praebes animo, blande, doloris opem .
Ista quies demum blandae placidisfima noctis,
Quam creat exaeto res bene gesta die .
Purpureo fulgore tuo virtutis imago,
Dicta beata nites terque quaterque mibi .
Aureus occiduis quum fol decumbit in undis,
Cum vesper tenebris cuncta adoperta tenet,
Turn benefactorune luce est meminisfe voluptas,
Lu t ea per tenebras noctis amica niter .
„ Giorior," auditur turn vox, „ luxisfe benignum,
„ Glorier hunc frustra non periisfe diem :'
Tune juvat innoeuum querga fedisfe fub umbra,
Mens fimul impure fi modo late vacat.
Tune audire juvat tremula de fronde fufut'rum,
Quod feeleris purus nil tremit ipfe mall .
Huiac fink alma quies placidum adfcendisfe cut Ale,
Quo mala cum turbis feandere cure nequit .
Qu,aeque diurna nitent, fecuin benefacta rependit,
Per quae, dura licet, moilia iirata facit .
Fortunate quies , rarae doe optima mentis ,
Hei mihi, quam paucos alma beare foles .
Haec divina quies, fors lnvisliofa proborum •' ,
Opportuna venit femper arnica fuis.
Permanet, et longum comes interjects per aevatro,
Delectat palerum fub1equiturque fetiem .
Somne, quies homini, leninten duke iebprum,
Tu praehes auimo, blanch, doloris opgrn .
Postremo properas in longum eldre foporetp,
Quem fpade e#curfo fata fuprema feruit ..
0 to felieem, bene qul peteumreris aevuai .
C-ui placide arridst candids vite prior ;
PosMue diem lsnguta est built obsdormise ae fuave,
Gratior in roita wespeia tibia fuit .
Tun ierree e:iuum tlaorus eat, quo membre quiescant,
Saepius bane flores et fimul herba tegit ;
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Haec laetor cineri data dons novisfinia nostro,
Caetera mors rapiat, non rapit ilia tam en .
Amplius baud ulil affligunt hic osfa dolores ;
Quidquid miseetur, molliter illa cubant .
0 longum ec facilem Somnum, qui ducitur illic,
E quo non ulli est evigilare brevi!
Evigilare licet tandem post fecla voluta,
Quum pigro furgenc corpora viva Colo .
Non ergo tenebrae,, non Pint horrenda fepulcra,
Terreat baud longus , qui manet osfa , fopor .
Post atras tandem tenebras Aurora refulget ;
Ulcima meta mihi to modo, Somne, veni 1 !
J . S . LUTGERT .

DICHTREGELEN, TOT $LUITING DER WINYERRYERGAPERINGEN
VAN HST DEPARTMENT T ** DER MAA`raCXAPP5 : TOT
NUT VAN 'T ALGEMEEN .

De Lente naakc met haar gefpelen
Reeds zweeft haar adem over 't land,
En komt en bloenn en veldvrucht telen,
En legt bet Noorden san den band .
De rosfen van den zonnewagen,
Van 's Winters ftreng gareel ontflagen,
Verheifen flout en fier den kop ;
Zij briefehen, onder 't herwearts naadren ;
Ben itroom van vuur ontfpringt de raadren,
En vaart in glodnde vonken op .
De Landbouw wenkt ; - de breede voren
Verlangen naar bet vruchtbaar zaad,
Waarin, gerijpc tot goudgeel koren,
De maajer ras de zeisfen flaat .
Hat vee, den muffen ftai ontweken,
HUigt naar de klaverrljke ftreken,
A ar 't friscb en krachtig voedfel viodt .
De visfchen dartlen in de ftroontetl ;
Het vooglenlled dooricliukt de bQOZU P,
Dij 't lieflijk fuizen van den wind,
Maar Phebus moog aija weldain 4reidea
. En f1rooijen gjndss met snilde hand ;
Flier wenict hij ons tot droevig fcbeidgn
En 't flaken van den broederband .
Hij heeft , al mogt de Winter flormen
En 't aardrijk woest en wreed misvormen ,
titer , door den liver van zijn kroost,
Met dichrgebloemte of reednaarsgaven,
En wijsheid, die bet hart kon laven,
ORS opgebetW, verkwikt, geeroest,
U alien, die, met lofljk pogen,
Ons hebt geleerd, vermaakt, gefticht,
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De waarheid voor ontnevelde oogell
Geplaatst hebt in '4 bevalligst Itch ;
U, die in dees gewijde koren
Getrouw der wijsheid les kwaamt hooren ;
U alien, wier befcheidenheid
Ligt foms , bij 't al to onheusch vervelen ,
Uw' weerzin heusch mij kon verhelen ;
U zij des Dichters dank gewiid !
Geniet, met onvermengde tengen,
Het zoet van 't nieuwe jaargetij !
Maar dankbaar blijve ook in 'c geheugen
Her zoec van onze Maatfchappij I
Als Phebus dan, bij najaarsvlagen,
Het fpan wendt van zijn' zonnewagen
Naar andre bemelftreken heen,
Betretn wij we2r verheugd dees drempel ,
En ofren bloemen in den tempel,
Gefticht tot Nut van 't Algemeen !

M.

ONGEBOR&N VIER PERCENTS .

Ongeboren vier percenteniwat toch zijndat?"vroegmijLouw .
'k Zal 'c u zeggen (wad mijn antwoord) ; maar zeg me eerst
hebc ge ook een vrouw ;
Hebt ge kind'ren ? - „ 'k Heb twee meisjes ." - Maar, toen
gij er geen nog hadt,
Dacht ge wis aan d'ongeboren, of ge then alreeds bezat ; Toen : zal't kind een jongen wezen,of een meisjen? - op dat punt
Bouwdet gij alreeds uw plannen, v66r u't weten werd vergund .
Z66 wordt veler fpeculatle veardig op een testament,
Eer hun 's makers wil of eigene overleving is bekend ;
Op papleren dividenden, of een dito ijzerbaan ;
Op een rijk, waarvan des heerfchers landen flog in blanco flaan;
Op een loterij, wier prijzen llechts de nazaat innen mag ;
Op een' vetten os, wiens trekker zijn fortuin flort in't gelag .
Voelt ge nu, war ongeboren vier percents Oostindies zijn9
Speculatie ;'maar op winflen in de toekomst, dikwijls'fchijn .
'k Wensch daarop den rijkflen zegen ; maar ontveinzen wil ik niet,
Dat op kalv'ren fpeculeren meer fecuriteit ons biedt ;
Schoon van beide wel mag gelden : als her koetjrn is bezwaard .
Wordt allengskens minder zuivel alt de milde fpeen vergaardl
Me!, 1836 .
1J.
UITUANGBORD VOOR EEN HUIS, WAARIN EEN BLINDEISAN,
URBANUB GE-NAAMD, OEFENINGJIN HOUDT .

De blinde Urbanus draait hiet echte Dordfche pillen, (')
Voor alien, die niet zien, maar gretig flikken willen .
. . . .M.
(*) Toefpeling op de alom bekende Urbannsplllen.
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JIilt g jjlieden ook niet hoengaan P

H et

JEZUS .

lag in bet Goddelijk ontwerp onzer verlosfing ,
mijne Broeders en Zusters ! dat onze Heer, tijdens zone
omwandeling op deze aarde, geen geloof bij de wereld
zou vinden ; en de gefchiedenis van zijn leven , lijden en
flerven levert daarvan eene menigte proeven op . Hier
verzette zich de hoogmoed tegen den Profeet, geboortig, zoo men waande, uit eene Rad, nit welke, naar
de begrippen der joodfche Musters , niet goeds ken
voortkomen . Daar verwachtte de onkunde, in den beloofden Mesfias , den C H R I S T U S, die alle dingen oprigten , en den wereldlijken zetel van n A V I D in aardfchen glans herilellen zou . Ginds verhief zich de wereldsgezindheid tegen de verkondiging eener leer, die,
nit den Hemel nedergedaald, geene waarde hechtte aan
uitwendig vertoon van godsdienfligheid, maar reinheid
van hart verbond aan bet burgerfcbap van bet Koningrijk der Hemelen . Elders verwekte de onbevlekte deugdsbetrachting van Hem , die zonde gekend noch gedaan
heeft, de afgunst, den nod, de verachting en den haat
van hen, die, onder den fchijn van lang to bidden, de
huizen der weduwen opaten , en bet groot gebod der
liefde en der barmhartigheid op bet fchandelijkst veronachtzaamden . -- Is bet wonder, Geliefden ! dat Ho,
die de waarheid was, bet licht en bet levee, geen geloof vond in de wereld ?
En echter bevonden er zich , onder de verdoolde fchapen van bet huis Israels , fommigen , die naar Hem,
als den goeden Herder, hoorden, en Hem volgden, waar
zone hand hen leidde ; vrome mannen en godvruchtige
MENCELW . 1836. No . 9.
C c
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vrouwen , die , in ootmoed en nederigheid des harten ,
in Hem de hoop der Vaderen , den beloofden Profeet,
den Zoon en tevens den Heer van D A V I D, den c u R i sT u s Gods erkenden , en, met de hand op het hart , op
zijne aanvraag , de getuigenis aflegden : „ Gij zijt de
C H R I S'T„u s , de Zoon des levenden Gods !"
Niet alien , evenwel , die Hem hoorden en volgden ,
waren van deze hooge , hemeliche overtuiging doordrongen ; en , tusfchen de kleine fchare zijner vereerders en
vrienden, ter eene .-- en zijner verachters en vijanden,
ter andere zijne., ontdekken wij eene groote menigte Laodlceers van latere dagen , van wie de Heer, eenmaal ,
door de dienst van zijnen geliefden j o A N N E s , de betuiging aflegde, dat zij noch koud noch heet waren,
maar c H R -I s T u s en de wereld tevens wilden dienen .
Het oordeel van de zoodanigen , over de leer van
j E z u s en de hooge waarde van zijnen perfoon, was bij
hen alleen van omftandigheden, en geenszins van eene
levendige , innige en duurzame overtuiging , of hankelijk.
Daar, , waar Hij, door eene wonderdaad, in hunne ligchamelijke nooden voorzag , - waar Fdij , met Goddelijk
vermogen, aan dooden het leven, aan blinden het gezigt , aan dooven het gehoor , aan kranken de gezondheid wedergaf , -- waar Hij , die meer was dan s A L oM o en m o z E s , fprak , gelijk nimmer een mensch had
gefproken ; diir klonk het, van heinde en verre : „Een
groot Profeet is onder ons opgeftaan , en God heeft zijn
yolk bezocht !" Maar, wanneer de Leeraar uit Galilea de leer verkondigde, dat men , om het Koningrijk
der Hemelen to verwerven, het oog, dat ergerde, behoorde uit to rukken, de geliefdfte zondige neigingen
moest kunnen vaarwel zeggen , en rang en eer en fchatten, waar dezelve den ingang in de betere wereld binderpalen in den weg legden , moest kunnen verzaken ;
din verhief zich de taal der teleurftelling en ontevredenheid , in den wrevelmoedigen uitroep : „ Deze rede is
hard ; wie kan dezelve hooren ?"
Het zal, onder deze toedragt van omRandigheden, en
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bij de treurige gefteldheid des Joodfchen yolks , tijdens
j E z u s' omwandeling op de aarde , bij ons wel geene
bevreemding wekken , dat cen groot aantal zijner hoorders en volgelingen , fommigen vroeger, anderen later,
zijue zijde verlieten en niet meer met Hem wandelden .
Gewisfelijk was die ervaring voor onzen Heer bedroevend en fmartelijk ; immers was Hij gezonden, otn to
zoeken en zalig to maken , wet verloren was . Maar alzoo was bet in den raad Gods befloten ; en het viel dus
geenszins buiten de berekening van Hem, die wist, wat
in den mensch was , ja zelf had kunnen voorfpellen
„ De Zoon des menfchen zal , als Hij komt, geen geloof vinden op de wereld ."
Verplaatfen wij ons , Broeders en Zusters ! met onze
verbeelding , in de nabijheid onzes Heeren , toen Hij de
merkwaardige en indrukwekkende woorden fprak, die
wij , in deze ure , tot ons nut, wenfchen to overwegen . -- Gelijk zulks reeds meermalen had plaats gehad, zoo gebeurde het ook thans weder : een groot getal der genen , die Hem , eenigen tijd lang , als leerlingen , gevolgd waren , keerden zich van achter Hem af,
en wandelden niet meer met Hem . Teleurgetteld in hunne
wereldsgezinde verwachtingen en aardfche bedoelingen ;
genoopt tot het bewandelen van eenen weg, waarop ootmoed en zelfverloochening, en bet dragen van het krnis
achter den Heer, van alien , rijken en armen , aanzienlijken en geringen , verftandigen en eenvoudigen, gevorderd werden , is het hun der moeite niet meer waardig ,
den ftrengen , onverbiddelijken , in niets infchikkelijken
Profeet vender to hooren , of nog ]anger to volgen.
Eanigen geven het voorbeeld - dit werkt op de overigen, en geheele fcharen verlaten Hem ; gelijk eene kudde
fchapen zich van achter haren goeden Herder afkeert .
En, Geliefden ! wat zal die goede Herder, die zijn
leven zou zetten voor de fchapen, in deze oogenblikken, niet in zijn binnenfle gevoeld hebben ! Is 't wonder, wanneer zijne reine ziel bedroefd wordt in Hem,
en Hij, met fmart en mededoogen vervuld, een' treuriCc2
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gets blik Nat op de Hem verlatende menigte ? o, Hoe
gaarne had Hij hen willen vergaderen , gelijk eene hen
hare kiekens onder de vleugelen vergadert ; maar zij wilden niet ! Ziet , daar verwijderen zij zich , die Hem
volgden om de fpijze , die vergaat ; Hem, den fpringader des levenden waters, verlatende ! Ziet, in bet menfchelijke oog van den eenigen Zoon des eeuwigen Vaders
blinkt een traan van droefheid en mededoogen , terwijl
Hij de vertrekkenden naoogt ; en nu keert Hij zich , met
een' trek van diepen weemoed op zijn verheven gelaat,
tot zijne Jongeren , met de roerende en voor hen alles
beflisfende vraag : ,, Wilt gijlieden ook niet heengaan ?"
Het Christendom was , federt ruim achttien eeuwen ,
bet licht en bet leven der wereld ; en echter was aan
hetzelve , even als aan de leer van j E z u s , tijdens zijne omwandeling op aarde , een gelijkfoortig lot befchoren : bet heeft onder de megfchen geen geloof gevonden .
De gefchiedenis der Kerk doet ons, de tijden door, bet
Christendom kennen als een teeken, dat wederfproken
zou worden ; en ontelbaar zijn de fcharen, die hardnekkig weigerden to belijden, dat C H R I S T u s de Heer
is , tot heerlijkheid Gods , des Vaders . Maar ook daar,
Broeders en Zusters ! waar de mond Hem beleed, was
bet hart niet altijd geneigd, zijne lesfen, zijne leer en zijn
voorbeeld to volgen . Daar, waar vooroordeelen en dwalingen bet verftand verduisterden , of wel hoogmoed en
aardsgezindheid de harten verontreinigde , viel bet goede zaad des woords op eene fl :eenachtige plaats, of verftikte tusfchen de doornen . De vrienden van God en
de echte vereerders van j E z v s C H R I S T U S ontwaarden dit met fmart ; en bij den afval van velen , die de
zijde des Meesters verlieten , fcheen de ftem des Heeren
hun van den Hemel toe to roepen : ,, Wilt gijlieden
ook niet heengaan ?"
Die vraag , Geliefden ! doet de Heer ook aan ons in
deze dagen , nu zich een aantal van de gemeenfchap der
Hervormde Kerk affcheiden en dezelve verlaten . Tot
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v66r weinige jaren nog wandelden wij to zamen, in eendragt en liefde verbonden , den weg des geloofs en der
heiligmaking, in de vreeze Gods ; maar daar deed zich ,
op eenmaal , van nabij en van verre , de kreet hooren ,
dat de Herders der groote kudde de fchapen aftrokken
van achter den eenigen Herder en Opziener hunner zielen. Aanvankelijk fcheen wel die kreet weinig ingang
to vinden ; maar, gedurig vernieuwd, baande hij zich
eenen weg tot de hoofden en harten van dezen en genen ; tot dat nu ook eenige herders hunne flemmen
deden hooren , ten einde de fchapen afkeerig to maken van ons en van onze prediking . Dan, waartoe
de treurige gefchiedenis dezer dagen , van deze plaats , u
gefchilderd ? Immers zijt gijlieden geene vreemdelingen omtrent de dingen , die , dezer dagen , in ons midden gefchied zijn.
Zulien wij hen , die van ons zijn uitgegaan , get}reng
en liefdeloos beoordeelen ? Neen, mijne Broeders en
Zusters ! I6n is er, die hen oordeelt, namelijk God ;
en oordeele een iegelijk veeleer zichzelven ! -- Verniet wen wij onze aandacht, in deze plegtftatige ure , waarin
wij verzameld zijn , om aan onzen hemelfchen Vader,
aan onzen Goddelijken Verlosfer, en aan onze eeuwige
beflemming to denken ; en waarin wij u, met een treurig
oog op de fchare , die ons niet meer volgt en onze heiligdommen niet meer bezoekt, de gewigtige vraag voorhouden : „ Wilt ook gijlieden niet heengaan ?"
I. Wij, gezanten van onzen eenigen Heer en algenoegzamen Zaligmaker, verkondigen u de leer, die wij
van onzen Heer hebben ontvangen : dat God een Licht
is, waarin geene duisternis woont ; de Schepper en Onderhouder aller dingen ; de Algenoegzame, Almagtige en
Algoede, die de Liefde zelve is, en zich, als Vkder,
Zoon en Heilige Geest , aan ons , in zijn Woord , heeft
gelieven to openbaren . Wij aanbidden 'lien Vader, uit
wien , door wien en tot wien alle dingen zijn . Wij
prijzen then Zoon, als het affchijnfel van 's Vaders heerlijkheid , en het uitgedrukte beeld zijner zelfftandigheid ;
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door wien de Vader alle dingen heeft gefchapen . Wij
gelooven in then Heiligen Geest, die ten trooster is gefchonken aan alien , die zich naar C H R I S T U S noemen
en afaan van alle ongeregtigheid . Maar wij gelooven
dit alies op gezag van Hem , die in den fchoot des Vaders was , eer de wereld beftond . Wij knielen neder en
aanbidden ; en , inftemmende met bet driewerf Heilig der
Engelen , roepen wij , in eerbiedige bewondering , uit
;, God is groot en wij begrijpen Hem niet ! Wie zal ,
ten einde toe, den Almagtige vinden ?"
Gewisfelijk, mijne Geliefden ! groot is deze verborgenheid der godzaligheid, die ons ., in Vader, Zoon en
Geest , den eenigen , oneindigen en onbegrijpelijken God
doet eerbiedigen ; en wij doen dit op de getuigenis van
Hem , die , zonder beiligfchennis , zeggen kon : „ Die
mij gezien heeft , heeft den Vader gezien ," in ootmoed
en nederigheid des harten ; geloovende , dat wij eenmaal
God zuilen zien gelijk Hij is . Mar zij, die onze zijde
verlieten , pogen verder to zien , dan bet ons hier beneden
gegeven is to aanfchouwen . Volgens hen , beftaat de
hooge betrekking tusfchen den Vader en den Zoon krachtens eene dus genoemde generatie van eeuwigheid , en
die tusfchen beiden , met den Heiligen Geest, ten gevolge
van eenen eeuwigen uitgang ; even als ware men, door
bet gebruik deter fpreekwijzen , eene aanmerkelijke-fchrede
inder gekomen tot de kennis, aangaande den acrd, de
natuur en bet wezen der oneindige Godheid ! Zij, die
niet in ftaat zijn bet verband aan to wijzen, dat er tusfchen bet zigtbare en onzigtbare , bet loffelijke en onftoffelijke in den mensch , bij de wonderbare vereeniging
van ligchaam en ziel, beftaat, matigen zich de bevoegdheid aan , om over de vereeniging der Goddelijke en menfchefijke natuur in den perfoon des Verlosfers, op een'
Loon van hoog gezag , to beflisfen ; als waren de verborgenheden en diepten Gods aan hen, in een heme1sch
gezigt , geopenbaard ! Wat dunkt u , Geliefden ! van
deze wijzen en veril andigen ? P A U L v s werd eenmaal
opgetrokken tot in den derden Hemel ; maar verklaarde
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later , dat bet hem niet betaamde , de woorden , die hij
ddir gehoord had, uit to fpreken . Deze'vijzen en ver .
ftandigen genoten dit onfchatbaar Apostolisch voorregt
niet ; en zij beflisfen, als ware bet met Apostolisch gezag, over de dingen , waarin de Engelen Gods begeerig
zijn in to zien , maar waarvoor de Aartsengelen , k heiligen eerbied, bet aangezigt bedekken ! -- Wit dunkt u,
Broeders en Zusters ! wilt gij hen ook volgen ? „ wilt ook
gijlieden niet heengaan ?"
It . De Eeuwige Liefde fchonk ons , zijne redelijke
kinderen , in bet Reeds geopend liggend boek der Natuur , eene heerlijke openbaring zijner gadelooze wijsheid , almagt en goedheid : maar , dank hebbe zijne oncindige ontferming ! Hij heeft zich, in zin heilig Woord,
ook aati ons , als de Heilige en Regtvaardige , als de
Barmhartige en Genadige , geopenbaard ; en wij , als verkoudigers van dat Woord, wijzen u op hetzelve, ais op
de eenige en onbedriegelijke kenbron van alles, wat ons,
aangaande God , onszelven en onze roeping en beftemming, noodig is to weten , to gelooven en to botrachten .
Ja , Geliefden ! God , voortijds , veelmaal , en op verfchillende wijzen , door de Profeten tot de Vaderen gefproken hebbende , heeft , in latere dagen , tot Qua efproken door zijnen Zoon . J E z u s kwam op de wereld, om aan ons to verkondigen de dingen, die Hij van
den Vader gehoord had ; en Hij verkondigde Been antler
gebod, dan wat Hij van den Vader had ontvangen . HQ
is bet licht der wereld , en die in Hem blijft , wanddt
niet in de duisternis . Drie jaren zijns levens , de laatften
van zijn beftaan op aarde in bet hulfel der fterfelijkheid,
befteedde Hij aan de ftichting van bet Koningrljk der
Waarbeid , des Vredes en der Liefde ; en toen Hij, van
de aarde verhoogd zijnde, gezeten was aan de regterhand
Gods , zond Hij zijnen Heiligen Geest op zijne Gezanten neder ; opdat zij, beide aan Joden en Grieken, in
de leere des kruifes , de wijsheid en de kracht Gods
zouden verkondigen . In Hem, en in Hem alleen, er-S
kennen wij alzoo onzen eenigen Leeraar , die, meer dan
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zijne voorfchriften met een Goddelijk : „ Voorwaar, ik
zeg u !" kon aandringen, en, ten aanhooren van Engelen en Aartsengelen, voor het aangezigt van zijnen geliefden Discipel , verklaren kon : „ lk ben de Amen ;
de waarachtige en getroiiwe Getuige !
En echter, mijne Geliefden ! zij , die onze zijne verlieten, fchijnen aan deze getuigenis Wet genoeg to hebal to blijkbaar,
ben, en leggen hunne gezindheid,
maar, aan
den dag, om Gods openbaring in het Evangelie van onzen Heer naar hunne eigene wijze van befchouwen to
verklaren en toe to pasfen . Op gelijke wijze plaatiten
de Joodfche Meesters hunne inzettingen nevens, ja boven
de geboden Gods , door M o z E s gegeven , en onderwierpen de Opperpriesters van het Christelijk Rome het
geloof der leeken aan de uitfpraken van Kerkvergaderingen en Concilien . Het getal van hen , die zich naar
menfchen noemen , vermeerdert van dag tot dag ; en kon
P A U L U 3 , onder ons, zijne item doen hooren, hij zou
anderwerf uitroepen : ,, Wat noemt gij u naar mij, of
naar A P o It L o s? Is P A U L U s voor u gekruist , of zijt
gij in zijnen naam gedoopt 7" Maar de groote Tarfer
verfchijnt Wet meer in onp midden , en zijne woorden fchijnen voor hen in het flof der godgeleerde fcholen begraven
to zijn geworden . Leerbegrippen en ftelfels, felfels en
leerbegrippen hebben het gezag der hooge, eerwaardige
oudheid voor zich weten to verwerven ; en zij handhaven
dat gezag, op den klank van geliefkoosde woorden en
uitdrukkingen, die het merk van vroegere eeuwen met
zich dragen. Het licht, door gefchiedenis, taalkunde
en oudheidkennis ontfoken, wordt voor een fchrikwekkend verfchijnfel gehouden, door eerie valfche verlichtiiag
aan ontrouwe en listige bedriegers ter befchikking geileld, om eenvoudigen to misleiden . „ Bij ons en bij
„ ons alleen is de wijsheid en, het verfand ; bij ons de
„ ffeutel der ke inis !" Dus fpreken zij , die van ons uitgingen , tot de onkundige menigte . „ Hoedt u, om uwer
„ zielen wille ! voor de ontrouwe wachters op de mu-
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„ ren van Sion ! Bij ons en bij ons alleen is 4e waar„ heid ; aan ons zijn de raadsbefluiten des I-leeren ge„ openbaard ; ons alleen is bet gegeven , in bet boek van
„ zijnen wil to lezen !" - Wat dunkt u , Broeders en
Zusters ! wilt gij hen ook volgen ? ,, wilt ook gijlieden
Wet heengaan ?"
III . Wij , als gezanten van C H R I S T U S wege , erkennen llschts ken' als onzen Heer en Meester, name
lijk Hem ; dan, wij erkennen niet flechts in Hem onzen
eenigen en hoogften Leeraar, maar ook onzen algenoegzamen Verlosfer en eeuwigen Koning . Groot z1j de
verborgenheid der godzaligheid : God geopenbaard in
bet vleesch ! maar wij gelooven dezelve, omdat de getuigenis Gods meer is, dan die eens menfchen ; en wij
vermeten ons niet, bet verband tusfchen het lijden en
den dood des Heeren en onze eeuwige behoudenis to
kunnen aanwijzen . Genoeg is bet ons to weten, dat,
gehjk m o z E s de flang verhoogd heeft in de woestijne,
de Zoon des menfchen ook alzoo moest verhoogd wor,
den aan bet kruis , opdat een iegelijk , die in Hem gelooft , bet eeuwige leven zoude hebben ; genoeg is bet
ons, met J o A N N E s , to weten : alzoo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gezonden heeft ; en Hij is eene verzoening voor onze zonden , en niet alleen voor de onze , maar ook voor de
zonden der geheele wereld. Daarom bidden wij u, Geliefden I alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen ! Daarom verkondigen wij , op bevel van onzen
Heer, zijn Evangelie, in dezen tijd inzonderheid door
de algemeenere verfpreiding van den onfchatbaren Bijbel,
aan alle creaturen ; wetende, dat er geene aanneming des
perfoons is bij God . Daarom prediken wij u , elken dag
des Heeren, C H It I s T u s en then gekruist ; den food
wel eene ergernis en den Griek eene dwaasheid, maar
hun, die gelooven , de wijsheid en de kracbt Gods .
Daarom houden wij niet op, Geliefden ! u gedurig toe
to roepen : Niet dat wij God lief gehad hebben, maar
Hij heeft ons eerst lief gehad en zijnen eeniggeboren Zoon
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voor ons alien overgegeven ! Gelooft in den Heer
Zoo , Brooders
J E z v s, en gij zult zalig worden ! en Zusters ! verkondigen wij it den raad Gods , in hot
Evangelie onzer behoudenis . Maar zij , die van ons
ultgingen, hebben zich verflout, perken to itellen aan
de grenzenlooze barmhartigheid Gods ; als ware c x R 1 sT u s voor u en mij to vergeefs geflorven , en als ware
de hemelfche gelukzaligheid alleen voor een gering getai
uitverkorenen verkrijgbaar ! Dit denktfoeld , Jop eene verkeerde uitlegging en toepasfing van deze of gene kwalijk
begrepene Bijbelplaats gegrond, plaatst de Goddel" ke
vrijmagt op den zetel der willekeur , en bevolkt bet risk
der duisternis met millioenen, die, van eeuwigheid,
ten eeuwigen verderve zijn opgefchreven ! Een P a'r R u s
loge , door den geest van C H R 1 s T U S verlicht en
beftuurd, vergeving van zonden en de eenwige zaligheid
toezeggen, zelfs aan die onregtvaardigen, die Gods heilig kind j E z u s aan bet kruis gehecht en gedood had .
den ; --- een P A U'L U S moge , in 4;hene , den onbe.
kenden God aan Gricken en Barbaren verkondigen ,
en alien de heilmare doers hooren ; God was in c H R i sT u s de wereld met zichzelven verzoenende, -- zij,
die van ons zijn uitgegaan, durven zich , als 't wa.
re , op hooger lastbrief en de kennisneming van den
raad Gods verfieffen, en verkondigen, op grond daarvan , aan de menigte een ander Evangelie , dan hetgeen door PETRUS en JACOBUS, PAULUS en joA N N E s gepredikt is ! Door hunne leer maken zij de
verklaring van den geliefden Apos'tel des Heeren : God
is liefde ! tot een woord zonder beteekenis ; en de Vader der barmhartigheid , die van zichzelv' getuigen liet
,, Ik heb geen lust in den dood des zondaars , maar
daarin, dat hij leve en zich bekeere," wordt door hen
voorgelteld als den Onverbiddelijken, die den boetvaardigen zoon en de fchuldbelijdende dochter uit zijne vaderarmen afweert, om hen to werpen in de buitenile duisternis , waar weening is der oogen en knerfing der tanden! - Wat dunkt u, Broeders en Zusters ! wilt gij
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deze zielehoeders ook volgen ? „ wilt ook gijlieden
niet heengaan ?"
IV . Eindelijk ; wij, bedienaars van het Evangelie des
vredes en der genade , verkondigen u, dat c di R I a T u s
ons niet alleen van God gefchonken is tot verlosfing en
regtvaardigmaking , maar ook tot wijsheid en heiliging ;
en dat hij , die zegt , dat hij in C H R I s T u s 'is , ook
zelf alzoo moet wandelen, gelijk,Hij gewandeld heeft .Geliefden ! wanneer wij de, voor den zondaar,, zoo
troostvolle als bemoedigende leere prediken : Gelooft in
den Heere C H R I S T u s en gij zult behouden worden ;
dan voegeil wij er de woorden des Heilands nevens : Zijt
gijlieden dan volmaakt , gelijk de Vader in de hemelen
volmaakt is ! - dan roepen wij u toe : Broeders en Zusters ! hebt elkander lief ! Kinderen ! bewaart uzelt+en
van de Afgoden , en zondigt niet ! C H R I S T u s heeft
ons een exempel nagelaten, opdat wij in zijne voetftep .
pen zouden wandelen . Het is zoo , wij zouden ontrouw
worden aan onze heilige roeping , wanneer wij de verkiaring van Gods Woord voor u verborgen : Wie zal
een' reinen geven uit de onreinen ? Het gedichtfel van
's menfchen hart is ten alien dage alleenlijk boos ; alien
zijn wij afgeweken ; to zamen zijn wij onnut geworden ; er is niemand , die goed doet ,, ook niet tot eft
toe ; wij ftruikelen alien in vele, en indien wij zeggen,
dat wij geene zonde hebben, zoo maken wij God tot
een' logenaar en de waarheid is in ons niet . Neen , Geliefden ! ook de beste onder ona vindt eene wet in zijn
leden , ftrljdig met de wet onzes gemoeds , en ons gevangen leidende onder de wet der zonde , die in onze leden
is ; en moest een P A U L U S uitroepen : Ik ellendig
mensch ! wie zal mij verlosfen uit het ligchaam des
doods ? vat zullen wij dan van onszelven, in ootmoed
en opregtheid des harten , betuigen ? Maar , mijne Broeders en Zusters l zijn wij uit en door onszelven zondig
en onrein, zwak en behoeftig ; troostvol enbemoedigend
is de taal van het Evangelic : God wil zijne kracht in
onze zwakheid verheerlijken , en de Vader hier boven
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wil zijnen Heiligen Geest geven aan alien , die Hem
daarom bidden ; Hij wij bet willen en volbrengen in ons
werken, naar zijn welbehagen, en ons, wanneer wij
de voetftappen van onzen Heer pogen to volgen , eenmaal
den juichtoon van P A U L u s doen aanheffen : Ik vermag
alle dingen , door C H R I S T u s , die mij kracht geeft !
Zij, die van ons uitgegaan zijn, prediken u een
ander Evangelic . Volgens hen, is de mensch evenzeer
onbekwaam om in C H R I S T U S to gelooven , als om
zijns zelfs zaligheid uit to werken in de vreeze Gods .
Hoort men hunne leer , dan is bet alsof de Heer eenmaal
tot de hardnekkige Joden gezegd had : Gij kunt tot mij
niet komen, opdat gij bet leven hebt ; en alsof men,
volgens bet dwaalbegrip uit P A U L U S' leeftijd , in de
zonde behoorde to blijven, opdat de genade des to meerder mogt worden ! Intusfchen is de ftrijd, om , naar
bet bevel des Heeren , in re gaan door de enge poort ,
die ten leven leidt,, voor bet bedorven gemoed en bet aan
de zitlnelijkheid verflaafde hart , eene to zware taak , dan
dat men niet veeleer aan een befpiegelend boven een werkdadig Christendom de voorkeuze zou geven ; en bet zeggen van : „ Heer ! Heer !" is voor den zondaar gemakkelijker, dan bet doen van den wil des Hemelfchen Vaders. De leer van 's menfchen onmagt ten goede , en
bet lijdelijk afwachten van hoogere kracht en vrome bevindingen, ftrookt daarenlioven to zeer met onze natuurlijke traagheid, dan dat dezelve geen' gereeden ingang
zou vinden in harten, waarin de zonde hare woonfl ede
gevestigd heeft . „ Wij (alzoo fpreekt men) wij zijn
• dood in de zonde en misdatlen , en kunnen niets doen .
• Zelfs bet geloof in C H* R I S T U S moet ons gegeven
• worden . Wij willen niet roemen in eigene geregtig• held , maar in die van Hem, die zijne uitverkorenen ,
• uit genade , zal behouden en zalig maken , en zijne
• haters zal verflinden . Het is niet des genen , die wil ;
• niet des genen, die loopt ; maar des Almagtigen Gods ."
Op deze en dergelijke wijze verwisfelt men de voorftellingen van den mensch , die buiten C H R I S T U S in de
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wereld leeft , en van hem , die in het kruis van Golgotha den boom des levens heeft gevonden . -- Wat dunkt
u, Broeders en Zusters ! wilt ook gij deze Leeraars volgen ? „ wilt ook gijlieden niet heengaan ?"
„ Wilt ook gijlieden niet heengaan ?" 0 , Geliefden !
indien onze Heer en Heiland, in deze ure , van den troon
zijner heerlijkheid , waarop Hij aan de regterhand des
Vaders , als de groote Vredevorst, verhoogd is , ulieden
deze woorden toeriep, wat zou het antwoord uwer harten wezen ? - Dan, wat vraag ik , Christenen ! immers
zweeft de taal van den vurig lief hebbenden P E T R U S
op uwe lippen , en zegt een iegelijk uwer in zijn hart
• Heer ! tot wien zouden wij heengaan , anders dan tot
• U ? Gij hebt de woorden - des eeuwigen levens !"
Broeders en Zusters ! God!, de Alwetende en Alomtegenwoordige, heeft de keuze van uw hart verftaan ; en
daarover is blijdfchap in den Hemel , bij de Engelen en de
zielen der volmaakte regtvaardigen !
a . Geliefden ! die keuze zij beilendig de uwe, en
vernieuwe zich, bij elke afwijking van achter onzen
Heer ! - Denkt aan uwen God, lien gij , in en door
C H R I S T US , Vader moogt noemen , als aan den Almagtige, Alwijze en Algoede, den Heilige en Regtvaardige, den Barmhartige en Genadige, den Goedertierene
en Getrouwe ! Eert Hem, en dient Hem, door het
doen van zijnen wil en het houden zijner geboden ! Aanbidt den Eengeborenen des Vaders ; den Eerstgeborenen
aller creaturen ; het Woord , dat van den beginne bij
God was, God was, en de Schepper der wereld ; de
Waarheid , bet Licht, het Leven ; de Middelaar Gods
en der menfchen ; onze Leeraar, Verlosfer en Heer!
Eert Hem , gelijk wij den Vader eeren , en dient Hem ,
door uw geloof , door uwe liefde , door uwe hoop,
door uwe daden ! Buigt u neder voor den Heiligen
Geest, onzen Trooster en Heiligmaker, die ons in alle
waarheid leiden , tot allerlei deugd ferken en bekwamen
wil ; en wien , met den Vader en den Zoon , toekomt
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de lof , de aanbidding en de dankzegging , tot in alle
eeuwigheid ! Gelooft', dat Vader, Zoon en Geest een
zijn ; maar beeft van fiddering terug voor de vermeteilteid,
die de diepten van de geheimen Gods zou willen doorgronden ! Vraagt niet - gelooft alleenlijk
Het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons
gewoond, en wij hebben zijne heerlijkheid aanfchouwd,
als die des Eengeborenep van den Vader , vol van genade
en waarheid . tlmen zegge ons hart op deze betuiging
van JOANNE'S , en erkenne een iegelijk ouzer in den
Zoon van M A R I A onzen Broeder , in alles verzocht ,
gelijk wij , doch zonder zonde ; maar ook tevens den Afgezant des Hemels , den Heer der Engelen , den Koning
des Heelals, den eeuwigen Zoon des eeuwigen Vaders !
Maar , Geliefden ! knielt dan neder , bedekt uwe aange.,
zrgten , en aanbidt ! Vraagt niet ; onderzoekt niet ; poogt
niet ten Hemel op to klimmen ! -- gelooft alleenlijk
b. De Bijbel zij ons eenig wetboek en het rigtfnoer
van ons kennen, gelooven en wandelen ! Of dunkt u,
dat eindige, zwakke en-bekrompene verftanden den raad
Gods , tot behoudenis van zonddren , beter zouden verlaan , dan m o z E s en de Profeten , C H R I S T u s en
zijne Apostelen? Welk eene vermetelheid, menfchelijke
telfels en begrippen naast , fomtijds boven de uitfpraken
van het Goddelijk Evangelie to plaatfen ! Noch to feruzalem noch to Gerizim zij de plaats der aanbidding !
1-dn is onze Meester , k6 n onze Leeraar, Een ooze Ver}nsfer, Een onze Koning ; Hij bragt 's Vaders wil van
uit den Hemel op aarde ; maar geene Kerkvergadering van
feilbare mannen, waar ook verzameld, kan een antler
fhndament leggen , dan hetgeen door C H R I s T U S is gelegd : Hij alleen heeft de woorden des eeuwigen levens .
Zondaar moge de naam zijn van alwat kind van ADAM
beet ; ons is , door Gods genade , de onvergelijkelijke eer
befehoren , ons naar c H R I S T u s to mogen noemen . Broeders en Zusters ! zijt gij door P A U L U S, door c H R Yg O S T u M U S, doOT L U T H E R Of C A L v Ij Pt behouden
van den toekonienden toorn ? En indien niet , waarom
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zullen wij ons dan naar namen van menfchen of leerftelfels benoemen ? waarom afftand doen van den fchoonften
eertitel, wien bet geenen Aartsengel vergund is to dragen? waarom ons niet , alleen en uitfluitend, naar onzen
Heer en Heiland genoemd ? Er is toch geen andere naar
onder den hemel , door welken wij kunnen zalig worden,
Hoort dap, Geliefden ! niet naar eindige, zwakke,
kortzigtige en feilbare menfchen , maar hoort HEM alleen,
en laat u door niemand eenigen last opleggen ! C H R r sT u s zelf verkondigde niet zi ne leer, maar alleen wat
Hij van den Vader gehoord had ; Geliefden! laat ons
zijn voorbeeld volgen ! Hij onderzocht de Schri£ten,
en bet Wbord Gods was zijne hemelfche fpijze . Dat
Word zij ook bet voedfel onzer zielen , de lamp voor
onzen voet , bet licht op ons pad !
c. Christenen ! predike een iegelijk onzer, met wootd
en voorbeeld, bet Evangelic der behoudenis aan alwie
zondaar beet op de wereld ! Het is de uitdrukkelijke tail
des Bijbels : God wil , dat alle menfchen zalig worden ,
en tot kennis der waarheid komen . C H R I a T u s kwam
op aarde , niet om to roepen regtvaardigen , maar zon.
daars tot bekeering. Wie zijt gij , onverftandigen en tragei van harte ! om to gelooven, dat onze Heiland eene
wereld met God verzoend heeft ? Wie zijt gij , die de
oneindige liefde des eeuwigen Vaders beneden bet peil
uwer kinderliefde plaatst, en de gruwelleer verkondigt,
dat de Albarmhartige menfchen nit bet niet zou ten voorfchijn roepen ter eeuwige verdoemenis ? Het zij zoo ,
Geliefden I dat ongeloovigen en onboetvaardigen niet
zullen ingaan in bet Koningrijk der Hemelen ; dan,
bet vonnis hunner veroordeeling is door henzelven on .
derteekend , maar geenszins door Hem , wiens naam
Liefde is . Hij , de vlekkeloos Heilige , kin geen lust
hebben in den eeuwigen dood van fchepfelen, voor wie
Ht zijnen eenigen en geliefden Zoon overgaf aan den
dood des kruifes . 0, Broeders en Zusters! zoo vsak
wij eene zoo harde, Gode onwaardige leer hooren predi-
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ken , laat dan de ijver voor de eer van God onzen boezem doen blaken, ons hart doen gloeijen ; niet door
veroordeelen en verdoemen van hen, die dwalen ; maar
door dat innig medelijden der ziele, hetwelk wij bij bet
geaigt van elken ongelukkigen gevoelen ; en laat ons ,
voor hen, met de woorden onzes Heilands bidden
,, Vader, vergeef bet hun ; want zij weten niet , wat zij
doen !"
d. Brooders en Zusters ! Medezondaren en Zondaresfen! alien flaan wij fchuldig voor God ; alien weten
wij , dat in ons geen good woont ; maar wij weten ook ,
dat , als wij in c n R I S T u s , als onzen Leeraar , Verlosfer en Heer, gelooven, dit geloof wederiiefde en
dankbaarheid in ons gemoed zal verwekken . 0 , Geliefden ! C R R I S T u s heeft ons van de zonde verlost ,
opdat Hij zichzelven een eigen yolk zou heiligen , ijverig in goede werken ; en wie zegt, dat hij in Hem biijft,
die moet zelf ook alzoo wandelen, gelijk Hij gewandeld
beeft . Ik vrage u , wat zal er met den boozen dienstknecht gebeuren, die bet toebetrouwde talent in de aarde
begroef, of den wil des Heeren geweten, maar niet gedaan heeft ? Laat hier bet Evangelie antwoorden, en
ulieder hart uitfpraak doen ! -- Wanneer wij eenmaal
voor den regterfloel van c n R I s T u s zullen flaan, dan
zal geene menfchelijke uitvinding van gewaande onmagt
den werkers der ongeregtigheid bet vonnis der veroordeeling doen ontvlieden . Gelijk de wijze maagden,
in de gelijkenis des Heeren, moeten wij onze lampen
brandende houden, en onze heiligmaking najagen in de
vreeze Gods . Hij zal ons met zijne genade en geest
fterken, en zijne kracht in onze zwakheid verheerlijken .
Zonder onzen Heer kunnen wij niets doen ; maar met en
in en door Hem vermogen wij alles, en Hij blijft met ons
tot aan de voleinding der wereld . Broeders en Zusters
wie is er onder ulieden , die zijne traagheid , tot bet
vaarwelzeggen van de dienst der wereld, met den dekmantel zijner verdorvene en zwakke natuur, voor bet oog
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van den alwetenden Hartenkenner , zou pogen te verbergen ? Schrikkelijk zal eenmaal bet ontwaken nit den
ilaap der zonde , ontzettend de teleurflelling zijn I Dan
zult gij klagen en roepen : „ Heere ! Heere I doe ons
open !" - maar het hartverpletterend antwoord zal u
onherroepelijk tegenklinken : „ Gaat weg van mij !
ik heb u nooit gekend !"
Broeders en Zusters ! als tot verflandigen fpreke ik
oordeelt hetgeen ik zegge ; en beproeft, bij bet licht
van Gods onfeilbaar Woord, of deze leere uit God is ,
dan of ik u tot bet volgen van kunftiglijk verdichte fabelen heb opgewekt ! - Zij , die van ons zijn uitgegaan , wandelen hunnen eigen' weg ; ons zij c if R x sT u s de weg, de waarheid en bet leven ! Zij, die van
ons zijn uitgegaan , las teren en fchelden ons , als ontrouwe Dienaren en zorgelooze Herders ; en w'tj wijzen
ulieden op den eenigen, goeden Herder, die zijn levee
gaf voor de fchapen . Toen Hij teed en ftierf, dreigde
fij niet ; toen Hij gelasterd en gefcholden wend, lasterde en fchold hij niet weder . Laat ons zijn voorbeela
volgen, onzen Heiland nawandelen . Loot ons elkander
liefhebben, in Hem, die ons liefhad, en voor onze
vijanden bidden ! Z66 betlaat er geene vreeze, dot wij
ons van Hem zullen afkeeren , of ons zullen ergeren
ion Hem of zijne leere . Z66 zullen wij, zijnen naarn
dragende , in zijne kracht en door zijne hulp , afftaan
van alle ongeregtigheid ; en, wanneer dok nog velen den
overflen Leidsman verlaten , en Hij ons , in zijn Woord,
afvraagt : „ Wilt ook gijlieden niet heengaan ?" Hem ,
met een door liefde en dankbaarheid bewogen hart, ten
antwoord geven : „ Tot wien zouden wij heengaan , dan
tot U ? Gij hebt de woorden des eeuwigen levees .
Heer ! Gij weet alle dingen ; Gij weet, dat wij U lief=
bebben !" Amen .
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Hoe kan men alles doen , om God to behagen. (*)

.il.emand vraagde eens aan E P I K T E T U S, hoe men der
Godheid welgevallig kon eten ? - Indien , antwoordde ho ,
sulks op eene regtvaardige , betamelijke , dankbare , ma•
tige en gefchikte wijze gefchiedt , zou dit dan niet der
Godheid welgevallig zijn? Of wanner go uwen knecht
gelast u warm eten to geven , en hij u Diet dadelijk ge .
hoorzaamt , of u het eten half koud aanbrengt , of ge.
heel in huis niet gevonden wordt , en gij zulks date Diet
hoog opneemt of in gramfchap uitbarst, zou dat Gode
piet behagen ? -- Maar , wie kan zoo lets verdragen ? Slaaf ewer drifter l zoudt gij uwen broeder niet verdra .
gels, die van Gods geflacht is ? (t) Ho is toch eon aeon
ult hetzelfde zaad, als gij, go van denzelfden hemelfchen
oorfprong. Of, zoo gij iets hooger geplaatst zijt , moet
gij u dan terftond als een' tiran vertoonen ? moet go u
diet herinneren , wie gij zijt en over wie gij gebied voert,
namelijk over bloedverwanten , over broeders van nature , over afflammelingen van God? -T Maar , ik heb
ze gek,ocht ; zij hebbcn over mij niets to zeggen. ---Ziet
go wel , waarop gij bet oog vestigt ? Is het niet op de
aarde, op den afgrond , op de treurige wettest 4cr flervelingen, en niet op de wetten der Goden?
Dat de Godheid alles ziet . (*)

Toen lemand eens vraagde , hoe men zich overtuigen

(•) ARRIAN., EPICT. L . I. C . 13 .
(t) Deze woorden broeder en van Gods geflacht, die door
geenen ouden Wijsgeer vbbr C H R I S T U S van haven gebruikt
werden, fchijnen mij een ftellig bewijs , dat E P I K T E T U s
lets van bet Christendom gehoord hebbe, fchoon hij de ongelukkige trotschheid had, niets van eene zoo verachte gezindte to willen weten . Er flaat letterlijk : van j U P I T E R's
geflacht ; maar zoo zeide ook de Dichter A R s T U s , wien
P A U L U I (Hand. XVII : 28) aanhaalt .
(,) A R R I A N . , als boven, C . 14.
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ton , dat alles, wit men deed, door de Godheid gezien
wend ? fprak E P I I[ T E T U S aldus : Gelooft gij niet , dat
alles flechts hen geheel uitmaakt ? -- Ja, was bet antwoord : immers hangen de aardfche dingen van de he,
melfehe af. --- Dit komt mij oak zoo voor. Alles is
immers z66 gefchikt, als op Gods bevel, dat, wanneer
Hij der planten gebiedt to bloeijen, zij dan bloenien
voortbrengen ; uit to batten , zij dan 'knoppen doen Lien ;
vruchten voort to brengen , zij zulks doen , en dat deze
rijpen wanneer Hij bet wil . En wanneer de bloemen
verwelken en de bladeren afvallen , wanner alles in zichzelve inkrimpt en weder tot rust komt , gefchiedt dit ook
nict op Gods bevel ? En wanneer nu , door de wasfende
en afnemende Maan , de nadering en verwijdering der
Zon ,, door zoo vele veranderingen en beurtwisfelingen,
voor de aardfche dingen gezorgd wordt ? Maar hetloof
der boomen en onze ligchamen zijn dus met bet geheel
rerbanden en daarmede in betrekking ; zouden onze zielen bet niet veel meer zijn ? Ja , onze zielen zijn met
God z6d verbonden en aan Hem gehecht, dat zij als 't
ware deelen van Hem, vonken van zijn licht zijn : en
God zou niet elke van derzelver bewegingen, als van
zijn geflacht, ontwaren ? Gij zoudt aan Gods wereldbeftiiur en aan alle Goddelijke en menfchelijke zaken kunnen denken, en tevens zinnelijk en verftandelijk door
duizende dingen warden aangedaan ; bet eene toefteanmen ,
bet andere ontkennen , of daarover uw oordeel opfchorten ;
zoo vele denkbeelden van zulke gmote en veelfoortig
voorwerpen in uweu geest bewaren , en daardoor cot
geda+chten komen, die met die voorwerpen overeenkomen ; .
gq zoudt zoo vele kuntlen en herinneringen van duizende zaken in uw geheugen kunnen bewaren : en God
zou niet in f}aat zijn, alles to zien, bij alles tegenwoordIg to zIjn en deel to nemen aan alles ? Maar de %on
vermag immers zulk een groat gedeelte van bet geheel
to befchijnen , dat weinige alleen uitgezonderd, waar zij
door de fchaduw der Aarde belemmerd wordt ; (*) en Hij ,
(•) Hier hoort men de Starrekende to hare kindschh .eid
D d 2
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die de de Zon gemaakt heeft en haren omloop bepaalt,
die toch over 't geheel ilechts een klein gedeelte zijner
werken is, DIE zou niet alles kunnen befchouwen ? -Maar ik, zegt gij, kan dat alles met mijn begrip niet volgen . --- En wie zegt u dan , dat gij dezelfde magt hebt
als God? En nogtans heeft Hij elk onzer eenen opziener
gegeven , eenen befchermgeest , wien Hij heeft opgedragen ,
rusteloos en onbedriegelijk voor ons zorge to dragen . (*)
Kon Hij elk onzer aan een' beteren, aan een' meer zorgdragenden bewaker hebben overgegeven ? Wanneer gij
dan de deur hebt gefoten , en bet daar binnen donker
is , wacht u dan van to zeggen , dat gij alleen zijt .
Neen ! gij zijt niet alleen ; maar God is daar binnen en
uw befchermgeest . Wat voor licht hebben DIE noodig,
om to zien , wat gij doet ? (f) Aan dezen God moet
gij ook eenen eed zweren, gelijk de foldaten aan den
Keizer. (*) Wanneer deze de dienst voor loon aanvaarden, zweren zij , 's Keizers behoud boven alles to zullen
eerbiedigen . En zult gij,, die met zoo veel en zoo veel
groots verwaardigd zijt , niet zweren ? En wanneer gij
gezworen hebt , zult gij daarin niet volharden ? En welke
zal dan uw eed ziijn ? Hem nimmer ongehoorzaam to zijn ,
over Hem u nooit to beklagen , nooit iets to berispen ,
wat Hij u geeft , nooit met tegenzin icts to doen of to
lijden , wat noodig is . En waarin verfchilt die eed
van den anderen ? Daar zweert men , niemand boven deli
Keizer to ftellen ; bier, onszelven (onze waarde als
mensch) boven alles.
(Wie deze taal van eenen heidenfchen flaaf vetgelijkt
met den Godverzakenden onzin van Hoogleeraren in de
Wijsbegeerte, die zich Christenen noemen, in onze dapp, zoo als de oudere 1I C H T E, S C H E L L I N G,
fpreken . Haar mannelijke ouderdom zal gewis den aange .
voerden bewijsgrond niec logenftraffen .
(*) Pfalm XXXIV : 8. XCI : 11 . (met de aanteek. van
VAN DER PALM), MATTII. XVIII : 10.
(t) M A T T H . VI : 6 .

(*) Met facramentrtm der Romeinen .
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Een perfoon van zoo veel naam, als de Heer D E T A L L E YR A N D, behoorde een' levensbefchrijver to hebben, die vele

bladzijden vol fchreef, om den berucbten man, in bet binnenfte van zijn huis, aan een seder to doen kennen ; want
bet Is niet onbelangrijk to weten, boe de dagelijkfche leefwijze ingerigt is van eenen man, die eene groote rol ophet
tooneel der wereld finds vele jaren fpeelt . Om lets, ten
minfte, to then opzigce to zeggen :

De Heer D E T A L L E Y.

R A N D faat 's morgens tegen tien ure op . Wanneer het fchoon

weder is, namelijk aan den ftaatkundigen hemel, zoo komen
er reeds dan vele perfonen bij hem hunne opwachting waken. Wijst de barometer (altijd de faatkundige) veranderlijk, zoo is bet gedrang aanmerkelijk minder ; .en faat bet-

zelfde glas op form, zoo vindc men in zijn vertrek toch
altijd nog een aantal perfonen, dewiji bet genoeg bekend

is, dat genoemde Vorst de kunst verfaat om formen of to
wenden . Evenwel is in bet algemeen finds bet jaar 1830 de
belangftelling in deze morgenbezoeken zeer verminderd ;
doch war hetzelfde gebleven Is, is hetgeen bet ochtendgewaad van den Vorst, en deszelfs wijze van zich daarvan to

ontdoen, becrefc .
De Heer D E T A L L B Y R A N D, niettegenfaande zijn fchedel met zeer dik haar nog overvloedig bezet is , kan niet gerust
fapen, zonder zeven nachtmutfen op to hebben . Als hij nit
zijn bed fapt, wordt er vooreerst geene van deze mutfen
afgenom.en . Wanneer de muilen aan de voeten zijn, doorwandelt zijne Hoogheid de kamer een- of meermalen, gewikkeld in edll' Schotfchen nachtrok, vergezeld van een paar

kamerdienaars, die hem eene waschkom van zilver, verguld
zilver (vertneil) of Oostindisch porfelein nadragen ; terwijl
hij van tijd tot tijd den genen een woord toefpreekt, die
rondom hem verzameld zijn . Daarna zet de Heer D E TA LL E Y R A N D zich neder ; dan begins bet afnemen der mucfen,
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eerie voor eene ; eindelijk verfchijnt bet wet met hear bezetre
hoofd. Nu words van de voorvermelde kom en van een gins
water, dat hij , als een walvisch , door de neusgaten weer
uicblaast, gebruik gemaakt, om bet aangezigt, den mond
enz. ce reinigen . Daarna wordt ecn aanvang met kappen
gemaakt ; doch dit is eene zeer bezwaarlijke caak voor den
kamerdienaar, die er made belast is : want seder oogeablik
ontfnapt hem de Vorst, nu om een woord to zeggen aan
een' perfoon, die bet vertrek verlaat, dan em lets to vragen
aan een' , die er binnen treedt . Eindelijk gnat men over tot
bet aankleeden van den grooten man . De Schotfehe japan
words uttgetogen en de, voor dien dag pasfende, rok aange •
daan ; doch Wet voordat er eene mime befprenging met velerlei reukwareren heeft plants gehad . Nu zoudc gij denken,
geachte lezer, dat alles afgedaan en in orde was V G1J zoudt
bet mis hebben ; er ontbreekt nag een fink van zeer veel
eanbelang - bet is een hoed, ja een hoed, dien de fleet D Is
TA L L Y E R A N D zelf op zijn hoofd plaatsc , en dat wel in
zijne kamer, omdat hij altijd koud is en de buireniucht
vreest . Met dien hoed op , die rond is, en Wiens rand
eenigzins nederwaarts hangs, neemt hij dan des morgens
omtlreeks elf ure op zijne fofa plants , en begjnt een ge.
fprek , of zet een reeds aangevangen onderhoud voort , met
de verfchillende perfonen, die hem hunne opwachting zjn
komen maken .
Her Is genoeg bekend , dat de beroemde Mevrouw D a
L L, N E C K E R's dochter, niet in guest bij Reizer N A .
P O L E O N ftond s en ook van bare zijde den werelddwinger
geen goed hart toedroeg . In bet jaar 1800 evenwel , toen
B O N A P A It'r E, als Eerite Conful, z3jnen befaamden togt
over bet Alpifche gebergte bewerkftelligde, werd zij gedwangen, hem in de uitvoering van zijne plans to bewonderen .
Ziehier wat bet geval was.
De Heer P A T r B L, Staatsraad, en in die hoedanigheid zijn'
r
meester near Italie volgende , van ouds met den Heer N a ;it E a bekend zijnde, bezocht den vader en de dochter op
derzelver buitenverblijf Coppet bij Cenave, terwijl bet leger
voortruktc . Het gefprek natuurlijkerwijze op de ftaarkundige
gebeurtenisfen gevallen zljde, gaf Mevrouw D E s TA EL
eenigen twijfel re kennen, met opzigt tot bet welgelukken
der aangevangene onderneming van a o N A P A a T z ; en daar
ST A
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de Heer P I T I E L , van een gansch ander gevoelen , hare bedenkingen fluk voor fluk poogde to wederleggen , zelde zij
eindelijk : ,, Maar bet Alpifche gebergte, rekent gij dat
„ voor niet met al?" - ,, Hoe nu i" antwoordde P A T I E L .
„ beefs niet H A N N I B A L die zelfde dlpea overgetrokken,
„ waarvoor gij u zoo bevreesd betoont ? I" - „ H A N to i .
• B A L had geene kanonnen !" hervatte Mevrouw D E I T A E L
• weec gij , dat bet eene zware taak is , bet grof gefchut
„ been to voeren over bergpasfen, waar do klipgeiten naau„ welijks derzelver fijne pootjes durven nederzetten ? In din
• woord, ik bond voor zeker, dat in dozen s O N A P ART $
„ niet zoo gelukkig als zijn voorgangerwezenzal ."--,I Wei
„ nu, Mevrouw," hernam de Heer P A T t E L, A ik wed,
• dat ik, eer zes weken verloopen zijn , in flaac zal wezen,
„ u van Milaan de allernieuwfle muzijk, die dan in bet licht
„ zal zijn, to kunnen zenden ." - ,, Gaarne hand ik die
„ weddenfchap I" fprak N E c z ER's dochter - en bet dour.
de niet veel meer dan veertien dagen na bet vertrek van den
Heer P A T I E L , of to Coppet werden de beloofde muzijk.
flukken uic Milsan ontvangen . Bij deze gelegenheid fcbreef
Mevrouw D E s T A e L sin den Heer P A T I a L eenen brief,
waaruit wij bet volgende overnemen : „Gijhebtn,M
beer, willen bewijzen, dat de Franfche beleefdheid, in hare
bevalligile trekken, herboren is ; doch in alle tijden zoo on .
getwijfeld een man als gij hair gehuldigd hebben . De mu.
zjjk is frail ; doch vat bet uicvoeren van dezelve bij uitflek
aangenaam maakt, is de herinnering, daardoor verwekt,
aan de ongeloofelijke gebeurtenis , die mij deze bladen zoo
fpoedig heeft doen ontvangen . Men is, zoo wel bier, als
ce Parj s, in geestvervoering over bet gelukkig flagen der
onderneming. Gij hadt dit voorzien ; en echter moet gij,
dunks mij , er nog verbaasd over flaan ; ten min&, welk ook
bet vertrouwen van een iegelijk op de bekwaamheden en bet
geluk van B o N A P A R T E was , that men by elks nienwe
overwinning op nieuw verileld."
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Reeds Lien uren lang waren de twaalf gezworenen, die over
bet lot van den wegens moord befchuldigdetl GEORGE
w A UGH A M bef isfen moesten, in de zaal der beraadflagingen bijeen . ©ngeduldig wachtte bet publiek, en kon de
reden van bun dralen niet bevroeden . W A U G HAM'S zaak
was zeer eenveudig. De bezwaren, welke zich bij de de .
batten tegen hem opgedaan hadden, waxen zoo baarblijkelijk,
dat niemand vermoed had, dat de gezworenen meer dan vijf
minuten noodig gehad zouden hebben, om eenflemmig de
fchuldigverklaring over hem uit to fpreken .
Het geval was bet volgende . FRANCIS P LET T, eeu
rijke brouwer nit eene der voorfleden van Londen, was den
ilden Julij van bet vorige jaar, twee kleine uren van de
hoofdllad, in de floor langs eenen veldweg, met drie fteken
van een mes vermoord gevonden . Uit den toefland der wonden kon men afleiden, dat de moord gedurende den nacht
to voren gepleegd moest zijn . Het mes werd gevonden,
en als elgendom van GEORGE V A U G H A M, een' landman nit de nabuurfcbap, herkend . De regter van inftructie
begeeft zich met zijne lieden naar deszelfs huis . Hij vindt
er een bebloed vest. Her blijkt, dat dit vest juist datgene
was, hetwelk w A v G H A M den voorgaanden avond gedragen
had, en met betwelk hij ten twee ure des morgens, langs
denzelfden weg, waarop P L E T T vermoord werd, naar huis
gekomen was. In den zak van dit vest vond men den zakdoek , van welken de vermoorde zich den vorigen dug bediend bad.
GEORGE W A U G n A M moist, tot weerlegging dezer be .
zwaren, piers anders in to brengen, dan de gewone uicvlugten . Hij had, zeide hij , in de herberg de witte Zwaan,
waar hij des avonds gegeten bad, zijn mes nit onachtzaam .
beid op de tafel laten liggen ; bet bloed op zijn vest kwam
daarvan, dat hij fterk nit den news gebloed had, en den
zakdoek had hij op dat gedeelte van den weg, langs betwelk P L E T T v66r zijne verwonding gekomen moest zijn,
gevonden .
Men weet, war er van zulke, door geenerlei bewijs geftaafde, voorgevens doorgaans to denken is . Zij konden dus
de kracht der zoo duideiijke befchuldigingsgronden niet ver-
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zwakken . Daarenboven fond W A U G H A M algemeen bekend
voor een' man van een opvliegend er. gewelddadig karakter.
En evenwel hadden de gezworenen reeds voile Lien uren
met beraadflagen doorgebragt . Welken twijfel konden zij
toch hebben? Men hoore! Elf van ben hadden de door
bet geregt geftelde vraag , of de aangeklaagde fchuldig zij ,
terfond en zonder bedenken met ja! beantwoord ; maar de
twaalfde fprak, tot groote verbazing zijner ambtgenooten,
een vast en duidelijk neen ! Men dacht , dat er een misver .
ft and plaats had . De vraag werd andermaal voorgefteld, en
zoo duidelijk mogeljjk toegelicht . De gezworene zeide
weder : neen ! Nu las men de akten , wikte en woog de
verkiaringen der getuigen, redeneerde, discutieerde, -- alle
moeite was vergeefs ; de gezworene bleef bij zijn neen!
Volgens de Engelfche wet moet de uitfpraak der gezworenen volftrekt eenftemmig zijn . Zij blijven in de raadzaal
opgefloten, buiten gemeenfchap met iemand hoegenaamd,
zonder licht, zonder voedfel, zoo lang tot dat de eenftemmigheid er is .
Nadat de elf gezworenen alles uitgeput hadden , wat zij
bedenken konden, om bet hardnekkig neen zeggen van hunnen ambtgenoot to beftrijden, namen zij bet befluit, zoo
lang geduld to bebben, tot dat verveling of honger den wedrbarftigen bedwongen zou hebben . Zoo bleven zij Lien wren
lang wachten, nu eens flapend, dan lezend, dan weder van
harddraverijen, hanengevechten enz . pratend . Toen zij echter zagen, dnt de koppige man bet niet opgaf, begonnen
zij hem een voor een beurtelings met verwijten en fmeekingen to beftormen . De cen bad in naam van zijne uitgehongerde maag, de ander drong hem zijne vrouw en kinderen op bet gemoed, een derde gaf zijne knorrigheid in woorden lucht, een vierde fchold ; alles vruchteloos . De gezworene week geen haarbreed van zijn onverzettelijk peen!
Eindelijk nam de oudfe der gezworenen, als zoogenaamde
voorzitter, bet woord . „ Mijne 1-leeren," zeide hij, „reeds
van bet eerfte oogenblik fond mijne overtuiging vast, want
terfond heb ik op de vraag het ja ! gefproken . Desniettemin moec ik erkenneu, dat eene zoo hardnekkige tegenoveatuiging de mijne min of meer doet wankelen . Onze collega
moet van de onfchuld des aangeklaagden zeer gewis zijn ;
anders zou hij voorzeker onze voorfellingen en drangredenen
niet hebben kunnen wederftaan . Zulk eene zedelijke gewisheid, hoe wonderlijk zij ook mag voorkomen, behoort niet
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in den wind geflagen to worden . En wac ook kunnen wig
er tegenover ftellen ? Al bleven wij ook een jaar lang ach .
ter ons js 1 verfchanst liggen, zoo zouden wij ziju peen i
loch Wet verzetten, want bet fchijnt zoo vast to flaan als
de rotten in Schotland. Door eenftemmigheid der Jury ce
eifchen, heeft do wet aan do minderheid bet regt van vrij .
fpraak toegekend . Daar wij ons no vergeefs alle mogelijke
mneite gegeven hebben om de bevestigende eeni1emmigbeid
ce erlangen, blijft ons niets meer over dan tot do ontkes"ex .
de eenftemmigheid over to gaan, door alle elf one bij de
meening van den twaalfden to voegen . Ik denk, dit is bet
beste, wat wij doen kunnen, en dit doende zullen wij dear .
enboven bandelen in bet belang van onzen cud en van onze
ingewanden,"
Deels oft verveling, deels uit afmacting, ftemden de gezwovenen, do een voor, de ander na, in den voorflag van bun .
nen prefident, en zoo traden alle cwaalf, na elf urea opgefloten geweest to zijp, in de geregtszaal, en fpraken bun
Neen, de aangeklaagde is niet fchuldigl - Over deze uitfpraak verbaasden de aanwezigen zich nog veel meer, dan
over de ongehoord lange barensweeen, waaronder zij haar
aanwezen gekregen had .
Toen de zitting opgebeven en de gezworenen op bet punt
waren van nit elkander to gaan, verlangde de ftijfhoofd
van ben, dat zij nog eene minuut lang met hem in de raadkamer terugkeeren en er hem gehoor fchenken zouden .
„ Oho 1" riep de prefident, ,, de beer collega heeft zeker
befloten ons nit to hongeren ."
„ Ik vraag u verfchooning, mijne Heeren," zeide de gozworene hoog ernftig ; „ !It wenschte u de beweegreden mijner hardnekkigheid mede to deelen . Ik wil u bewijzen, dat
zij nit bet hart, niet uit bet hoofd voortkwam . Denkt gij
dan, dat mijn honger Met even gebiedend was als de uwe?
Maar mijn geweten is nog flerker dan mijne maag ."
Doze woorden prikkelden de nieuwsgierigheid der Jury-leden ; zonder verdere cegenfpraak volgden zij hem in do kamer .
„ Mijne Heeren," fprak no de gezworene, op een' plegtigen Loon, ,, weest indachtig, dat alwat binnen doze muren
gebeurt tot uwen ambtspligc behoort, en derhalve met hot
dieplte ftilzwijgen bedekt moet blijven . Zoo aanftonds zult
gt weten, wearom ik op doze uwe fulzwijgendbeid moot
kunnen rekenen. Zweert mij dus, van alwac g1j on llooren
nok mots to sullen openbaren I" - ZZ deden den eed.
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, Nu, hoort, waarom lk zoo hardnekkig gewelgerd heb,
G E o R G E W A U G H A M to laten veroordeelen . Ik deed zulks,
omdat G E o R G E W A U G H A M den moord niet gepleegd heeft ."
• Hoe kunt glj dit weten ?"
• Omdat - ik zelf de moordenaar ben ."
De gezworenen beefden terug, en de verhaler gang voort t
„ F R A N C r s P LET T had mij eenen boon aangedaan, dies
an jsloersch echtgenoot nimmer v ergeefc. l k allten kende
mijne fchande ; zfj was niet openbarr, en evenwel v erfcbent.
d e zfj mijn binnenle . Ik beflooc mij to wreken. Her wits
mIj bekend, dot P L E T T den 1Iden Julij zeer hat din weg
tangs moest komen . Op hem wachtende, nam ik in a
aunts Zwaa, hat avondeten . Dear heb lk op de tafel bet
mes gevonden, waarmede ik den moord begaan heb, Na de
volvoering heb ik mime handen, die bebloed wardn, tan den
zakdoek van mijn flagtofler afgeveegd . Uit vrees, dat die.
doek mij verraden mogt, wanneer ik then bij ntj hield, wlerp
1k denzelven Greg . Dit alles komt volkomen overeen met de
verklaringen van den befchuldigde . Toen ik hoorde, dat men
w A U O H A M verdacht hield , en dat men hem in beebcenis
gnomon had, was mijne eerfte gemoedsbewegiag, mij self
tan ce geven, om eenen onfchuldigen to redden . Vervolgens
echter bedacht 1k, dat, zoo ik verklaarde de dader to z# n,
men onderzoek zo+u doen naar mijne beweegredenen , en dot
mijne huwetijkseer, die mij boven aliea gear, in gevaar son
komen van openbare fmet . Ook hoopte ik, dat bet onmo,6
gelijk zijn zoo, w A U G H A M wegens eene mlsdaad to ver.
oordeelen , welke hij niet begaan h ad . l k zweeg dus . Naderhand hoorde ik , dat een voorbeeldeloos zamenereffen der
omftandigheden de veroordeeling van den ongelukkigen.
*au
fcbijnlijk maakre, en nu wilde ik fpreken . Dear verMm ik,
dot ik tot lid der Jury verkbzen was, voor welke w A v Ga A M verfchijnen moest . Nu zweeg ik, omdat ik her middel
In handen bad , om den onfchuldigen to redden , zonder den
fchtildigen aan to klagen . Gij weet, mijne Heeren, walk
middel bet geweest is . 1k heb mij daarvan, gelijk gi gezieto
hebt, met vrucht bediend . Mijne vrouw is iatusfehen ge.
itorven, en binnen drie dagen ben ik Wet nicer in Eager.
1k loop dus geen gevaar door mij san u toontdekken . Kracbtens awen end, zwijgt gijlieden drie dagen ling .
Mist eludigde hij en verliet de zaal . De geaworesen sager km fprakeloos ac
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(Vervolg en /lot van bl . 381 .)

Zoo zalig was dit tijdperk buns levens , dat zij bet voortfnellen van den tijd niec bemerkten . Reeds fpoedde eene
tweede week ten einde . Terwiji zij zich op zekeren morgen
tot een uitflapje in bet bosch gereed aaakten, kondigde een
bediende de aankomst van eenen Weener renbode, met brieven voor den Graaf, aan. Op dit berigt betoonde hij zich
zeer onthutst , en , aan A D E L A belovende dadelijk weder bij
haar to zullen zijn , gelascte hij , dat den bode zijn vertrek
zou gewezen worden . Toen hij eenige oogenblikken later
bet vertrek weder binnentrad, zag men den bode de poort
van bet kasteel uittreden, etc fpoorflags den weg naarWeenen
inflaan . De Graaf had blijkbaar onaangename tijdingen vernomen, en poogde to vergeefs zijne aandoeningen to verber .
gen . „ Geen kwaad nieuws uit Weenen , hope ik ,' zeide
bet meisje ; ,, is daar lets gebeurd, dat u kwelt?" - „ Ik
word opgeoepen," antwoordde hij haastig ; ,, ik ontvang
bevel om op to trekken, werwaarts weet ik niet, - welligt
naar Polen . 1k moet mij onverwijld bij miin regement vervoegen ." - ,, Maar gij zult bet niet doen," zeide bet eenvoudike meisje, op een' hartstogtelijken coon ; „ gij zult
niet gaan?" - „ Wat kan ik er tegen doen ?" was zijn
antwoord. - ,, Hebt gij niet meermalen verhaald, dat de
Keizer uw vriend was, dat hij veel van u hield, en u gaarne
van dienst wilde zijn ? Zou hij u geen verlof geven om afwezig to blijven ? O , indien bij naar u niet hooren wil ,
Iaat ik hem bewegen I Ik zal zelve naar Weenen gaan, ik zelve zal hem alles vertellen, hem to voet vallen, hem
fmeeken ; en indien ooit een Hongaarsch meisje genade gevonden heeft in de oogen van eenen Monarch , die haar yolk
genegen is, dan zal hij mijn verzoek niet afflaan." - „ A D EL A," zeide hij , „ fpreek niet alzoo ; ik moet gaan, - maar
ik hoop zelf verlof to erlangen . Kom , beur u op ! Gij
weet, dat gij flaac op mij kunt maken . Gij hebt mij vroeger
geloofd, - heb ik u mis!eid ? Geef mij flechts uw woord,
dat gij mij nooit zult vergeten ; dat gij dezelfde voor mij
zult zijn, wanneer ik terugkom ." - „ Dat zweer ik l"
riep zij uit, hem oln den bals vallende ; „ niecs dan de dood
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zal mij doen veranderen , indien al deze. En indien ooit
mijne gevoelens jegens u verkeeren, zult gij bet van mijne
eigene lippen vernemen . Maar , fpreken wij daarvan niet .
Gij zult komen , zult gij niet ? en wij zullen op nieuw ge .
lukkig zijn." Terwijl zij deze woorden fprak , zag zij hem
met een' weemoedigen glimlach aan, terwiji de tranen langs
hare wangen biggelden en zijnen fchouder befproelden .
Hij drukte hare hand en trachtte to vergeefs haar to troosten . Eindelijk wendde hij eene uiterfe posing aan, en,
haar aan zijne borst drukkende, kuste hij bare wangen, en
vloog, onder bet uitfpreken van een lang en Iaatst vaarwel,
buiten bet vertrek. Zijn paard fond gezadeld voor de fotpoort ; hij fprong in den zadel, en was weldra nit hetgezigt .
Alle geluk fcheen met hem, then zij lief had, geweken to
zijn. De plaatfen, welke zij, bij hunne dagelijkfche uitfapjes, gewoon geweest was met hem to bezoeken, dienden
alleen om haar bet verledene to berinneren en de tegenwoordige eenzaamheid eenzamer to maken , dan die ooit voor haar
geweest was ; en no weken vol angfige verwachcing, gedurende welke noch brieven noch eenige berigten van dean
Graaf bun toekwamen, nam hare gezondheid trapswijze of ;
bare wangen verbleekten ; bare oogen werden dof, en hare
treden wankelden ; terwijl hare fombere en holle fern boorbaar verkondigde, dat haar aardsch geluk verfoord was, en
dat al de ellende eener teleurgeftelde hoop haar folterde,
wler pad tot hiertoe alleen met bloemen beftrooid was, en
wier jeugdig hart nook de fmart gekend had . De zomer
ging in den herfst over ; de lente verving den winter ; reeds
was een andere zomer nabij , en toch kwam hij diet weder,
en reeds had de vinger der fmart haar gelaat onmiskenbaar
geteekend . Zij was niet meer, wat zij vroeger was . Haar
veranderd voorkomen wekte eindelijk de bezorgdheid van
baren vader , die hare krankheid feeds its voorbijgaande had
aangemerkt, maar zich nu op eenmaal levendig overtuigd
hield, dot zij bedenkelijk, welligt doodglijk krank was, en
met at den zielangst van iemand, die gevoelt een' gewigti ..
gen pligt to long verwaarloosd ce hebben, bet befnit nets,
niet longer to dralen, maar onverwijld naar Weenen to relzen, waar haar geneeskundige hulp kon worden toegediend,
terwijl zij , bijaldien de zachte en balfemrijke lucht van Italiegenezing kon aanbrengen , onmiddellijk verder zuidwaarts
konden trekken. Zij hoorde bet voorfei tot dezen cogt gte. .

422

ULT ZWARTE MA$IER .

heel hjdel jk aan ; to b>beldien ook al eenlge bedenkinges bij
hear tnogten zijn opgekomen, den was de gedachte, dat gij
welligt iets van baren beminde vernemen kon, juist berekend
om die alle to overwinnen , zoodat zij , v66r or vele dagen
verftreken waren, in de Oostearrjkfche hoofdftad waren aangekometf.
Weenen was op then tijd de fchouwplaats van feesten en
uitfpannipgen van allerlei card . Het Hof was juist van eenen
vittlap near Carlsbad teruggekeerd, en aile rangen en ftatt.
den, van den trotfchen Edelman of tot den nederigen burger
too, wedijverden om eeneh Monarch to vorwelkomen, die
reeds de hoogfte verwachtingen wegens zijne roemrijke regering had doen ontftaan . Bals , redoutes en alle overage vermakeliikheden maakten de bljna uitfluitende bezigheden en bet
uidluitend ouderwerp der gefprekken in de geheele itad ult .
Ue Baron en One doebter nogtans, wier gewaarwordingen
weinig ftrookten met eene vrolijkheid, die zoo fterk afflak
bjj de treurige aanleiding, welke hen had derwaarts gevoerd,
zocbten en vonden een h6tel buiten de barridres, wear zij
Qnbekend en ongeftoord konden vertoeven, zoo tang
goedvunden in de hoofdftad to blijven .
Nog clot vele dagen federt zij dit bun nieuw verbiijf betrokken badden, lokten, op zekeren morgen, bet fcboone
weder en een gevoel van aanvankelijke beterfchap bij A n E L a
bee tot eene wandeling naar bet Prater nit ; dock, daar go .
komen, vonden zij zich zeer teleurgefteld in hunne verwachting van or rustig en ongehinderd to kunnen wandelen ; want
geboel Weenen fcheen aidaar verzameld to zijn, am getuige
to wesen van once groote wapenfehouwing, welke do Kaiser in perfoon zou bijwonen . Zij befloten dus, langs denzaifden weg terug to keeren en, zoo mogelijk, de fled to
bereiken, v66r dot do troepen die verlieten . Met dit oog.
mark verhaesteden zij bunne fchreden, en badden reeds bet
open plain bereikt, weir de troepen gewooniijkmanoeuvreer .
den, teen zij godureade eenlge oagenblikken gebooid werden
door de fehoonbeid van bet tooneel ; want reeds vertoonden
zieh f}erke detschetnitnten ruiterij en arrillerij, die ilitig nit
de ojuliggeudo bosfcben to voorfchiju kwamen, en hunne
yerfebillende pofirien in de vlakte innamen . Half ongezind
©m can zoo prachtig fchouwfpel to misfen, flonden zij nogteas op bet pant am verder terug to keeren, Loon even jong
Olgcier, near do plek, waar zij ftonden, too r
ende, dap
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Baron verwittigde, dat die plaits door ten drailleur-regemaat
Blond bezel to worden, en met innemende beieefdheid ver .
socht, dat hij en zijne dochter, met eenigen zijner vrienden,
op een balkon zouden plaits nemen, van waar z4, zonder
overlast of gevaar, getuigen van de wapenfchouwing zouden
kunnen zijn . Deze minzame uitnoodiging, gepurd sin de
onmogelijkheid om de flad meer to bereiken, zonder door
bet krijgsvolk en de volksmenigte belemmerd to worden,
noopte hen daaraan to beantwoorden , en na verloop van weinige minuten waren zij op bet balkon gezeten .
De plaits was nu weldra vervuld . De eene kolonne raft .
yolk volgde de and ere, en de grond fcheen to dreunen on .
der bet gewigt der digte drommen Kurasfiers, die, met bun,
no lang if haugende witte mantels, in flatige gelederen voorbljtrokken ; -- hunne aandacht werd echter weldra afgeield
near een ander gedeelte der vlakte, waar men eau' digten
volksdrom gewaar ward, die fangs een der derwaarts gaits .
dende wegen ftroomde , en, toen dezelve bet plain benelkt
had, de lucht deed weergalmen van een verdoovend ge .
juich, dat onmlddellijk door de falvo's der nrtillerij gevolgd
werd ; -- „ de Keizerl leve de Keizerl" dus klonk bet
tilt de monden van duizenden van l o s E P H's onderdanen ;
men zag de prachtige fchabrakken en van goud fchicterende
wapenrustiug der Hongaarfche Huzaren, die de Hjfgarde fit.
maakten, haven bunne fchoone fchimmels blinken, en in bun
midden reed de Keizer in perfoon, die zich zelfs daar, under
zoo vale geoefende rijders, door de bevalligheid en vlugheid,
met welke hij zijn paard bereed, onderfcheidde .
De ruiterdrom was nu tot nan bet balkon genaderd, waar
de Baron en zljne dochter zaten ;darhieljngoebliknfa
. De Keizer fcheen zijnen groet to brengen tan
eenige hofdames, welke daar insgelijks zaten, en de vreem
detingenn waren nabij genoeg, om to zien, dat kij zijn hoofd
ontbloot bad, mane konden zijne gelaatstrekken nog niet dotdeiijk enderfcheiden . Het hart van A D E L A klopte bevig,
bl de gadachte, dat hair geliefde zich welilgt in dit oogen .
bilk onder den float kon bevinden ; want zij wist van hem.
zelven, dat hij de perfoonlijke vriend en begnnftigde Ii..
di- de - camp des Keizers was . De ruiters naderden nu lang.
aim, en hielden op eenige fchreden afftands van de plaits,
wear zij zat, wederom fill, maar werden cevens geheel voor
hear oog verborgen door bet opftaan dergenen , die TondOln hair

424

HIT ZWAR E MASKER .

haar zacen , in bet verlangen cm den Keizer to zien . Zij
fbond nu ook zelve op , en boog zich voorover, - maar
niet zoodra had zij opgezien, of zij viel, met een' luiden
gil, in de armen van haren vader in onmagt . Zoo fnel voigde dit een en ander zich op , dat de Baron zelf den Keizer
nog niet gezien had, en de bedoeling van haren uitroep flechts
ten halve vatteh konde , toen zij als levenloos op zijne borst
nederzeeg. Hij was echter in de laatfte maanden maar &l to
dikwijls getuige barer bezwijmingen geweest, om er zich nu
bijzonder over to ontrusten, en fchreef bet tegenwoordige
toeval aan de hitte en de opgewondenheid toe, die bet ge .
voig der plaatfing en der omftandigheden waren . Thins echaer gaf zij geen teeken van den terugkeer barer levensgeesten, maar bleef koud en gevoelloos liggen, omringd door
een aantal lieden, die haar, met groote bezorgdheid, hulp
en bijitand zochten toe to brengen : want niet zoodra was
men onderrigt, dat zij vreemdelingen waren, of van alle
kanten werden rijtnigen aangeboden om hen huiswaarts to
brengen, en de Baron, zich deze beleefdheid gaarne ten nut
to rnakende, verwijderde zich nit bet gewoel, en hielp bet
fchijnbaar levenlooze meisje naar een der rijtnigen dragen .
Gedurende den ganfchen togs naar zijn verblijf lag zij fprakeloos en koud in zijne armen ; zij antwoordde hem niet,
als hij haar met de teederite namen toefprak ; en eindelijk
begon hij to vreezen, dat hij nimmermeer hare flem zou
hooren, toen zij Iangzaam bare oogen opiloeg, en hem met
een' wilden en onbeftemden bilk aanftaarde ; zij ftreek hare
hand herhaalde malen langs hair voorhoofd, als zocht zij
zich een' vreefelijken droom to binnen to brengen, waarna
zij., eenige onverftaanbare geluiden uitfamelende, op nieuw
in hare vorige gevoelloosheid wegzonk .
Zoodra zij bet hotel bereikt hadden, werd er geneeskundige
hulp verfchaft ; dan, bet was maar al to zigtbaar, dat her be .
minnelijke meisje door een' plotfelijken fchok in hare verftandelijke vermogens gekrenkt was, en de artfen wisten niet,
hoe haar to behandelen . Dus lag zij gedurende twee dagen ;
en hoe groot was de vreugde des diepgefchokten en rampzadigen vaders , toen hij , des morgens van den derden dog ,
eenige fporen van terugkeerend bewustzijii befpeurde, wattneer zij zich in haar bed oprigtte, haven arm om zijnen hals
floeg, hem toelachte, hem vriendelijk naar zich toe trok!
Met welk eene verrukking van vreugde merkte hij deze tee-
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kenen van kennis op! In naauwelijks zamenhangende woorden uitte hij dan ook die verrukking, terwijl hij nederknielde
en haar k~uste . Daar haar bewustzfjn trapswijze wederkeerde, verhaalde hij haar van hare langdurige verbijstering en
zijne vaderlijke bezorgdheid . Hij deelde haar, in de overmaat zijner blijdfchap, zijn verlangen mede, dat zij, zoodra
zij geheel herfield zou zijn, in de vermakelijkheden der hoofdftad zou deelen , en voegde er zelfs bij , dat zij , indien hare
krachten zulks hadden toegelaten, hem reeds dienzelfden
avond naar een groor gemaskerd bal had kunnen vergezellen,
hetwelk de Keizer aan een gedeelte zijner onderdanen gaf.
Haar gelaat, dat tot op dat oogenblik zoo wit als marmer
geweest was, werd nu eensklaps door een' onnatuurlijketr
glued overdekt ; een half gefmoorde zuchc ontglipte haren
boezem ; de glimlach ontweek bare lippen ; hare oogen floten
zich langzaam, en de akelige doodskleur keerde op nieuw
terug . Het was flechts eene voorbijgaande fchemering van
hoop geweest . De verwachtingen des liefderijken vaders
waren vernietigd, en bet hula leverde een tooneel van wanhopige droefheid op .
Na den afloop der wapenfchouwing, bleef Weenen bet
tooneel van allerlei uitfpanningen en verftrooijingen . De
Keizer vertoonde zich dagelijks , to voet of to paard , in bet
openbaar, en fpaarde geene middelen, om zich de volksgunst, onder alle kiasfen van inwoners, to winnen . Met
dit oogmerk was ook de groote maskerade ten Hove aangelegd , bij welke geene rangen waren uitgefloten, en groot
was de vreugde der Weevers, bij dit bewijs van vorftelijke
gunsc en nederbuiging . Eindelijk brak de langgewenschte
avond aan , en niets kon den luister van dit fchitterend
fchouwfpel evenaren . De prachtige zaal van bet paleis,
door duizende gekleurde lampen verlicht, geleek een cempel
der Toovergodinnen ; terwijl geenerlei kleederdragt, van die
des bewoners der barre Noordfche ftreken, tot die der rijke
Oosterfche Vorften, tot opluistering van een zoo betoove .
rend tooneel ontbrak . Hier ftond een fiere Hoagaar, in al
den glans van zijnen geborduurden mantel en met goud geftikte laarzen ; ginds een eenvoudig gekleede Tyroljche jager,
met den krans van versch geplukte bloemen om zijne muss ;
terwijl, bier en daar, een ranke, fomber uitziende Pool de
prachtige kleederdragt ten coon fpreidde, voor welke zijne
=tie zoo beroemd is . Men zag daar groepen danfers nit
IRENGELW. 1836 . No . 9.
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Opper-Oostenrijk , en benden muzikanten uit Boherne, dat

land des gezangs . Ook de Hoffoet had, bij deze gelegenheid, de kleederdragt van verfchillende vreemde volken aangenomen . Allen zagen hunnen Souverein, en bet was hun
vergund hem toe to fpreken, terwijl de etiquette hem verpligtte zelf ohgemaskerd to blijven .
Toen bet nogtans laat in den avond geworden was, nam
hij een oogenblik waar , om de zalen to verlaten en zich en
domino to kleeden ; order welke vermomming hij , na vele
vermakelike ontmoetingen met zijne vrienden, achteloos
tegen eenen pilaar leunde, in wier nabijheid eenige Hongaarfche boeren danften . Hunne fterk uitgemonfterde kleeding
bragt hem to binnen, dat hij foortgelijke vroeger meer gezien had . De daardoor opgewekte reeks van gedachten verbande bet geheele hem omringende tooneel nit zijn gemoed ,
en de muzijk en dans behaagden hem Diet linger . Ailes bleef
door hem onopgemerkt, en, in zijne droomen verloren,
ftond hij geheel afgetrokken . Het was hem, als zag hij
zijn vroegere dagen in een gezigt , waarin zich bet beeld
mengde van eene , die hij toen vuriglijk beminde ! Hij loos,
de een' diepen zucht, en fond op bet punt van de plek to
verlaten, en alle herinnering in de verdooving van bet oogen .
blik to doen verloren gaan, toen een masker, dat hij vroe .
ger Diet had opgemerkt , hem op zijde kwam . Daar hij bet
als een der velen befchouwde, die aan de vroiijkheid en
fcherts van den avoud dell namen, wilde hij voortgaan ;
maar - er lag lets in den diepen, klagenden toon, waarop
zij bet woord tot hem rigtte, dat hem aan de plek boeide .
De gedaante was in zwaren rouw gehuld, terwijl de breede
kleederplooijex haren vorm even volkomen bedekten, als hair
gelaat onder den zwarten fluijer en bet zwarte masker verborgen was. Zij fond eenige oogenblikken fprakeloos voor
hem, en zeide toen : „ Kan bet hart van hem, wien duizenden zich verheugen den hunnen to noemen, treurig zijn
to midden van een zoo vrolijk tooneel?"
• Wit bedoelt gij ?" riep hij nit ; „ hoe kent gij mij 2"
• Hoe ik u ken!" antwoordde de gedaante, op een' zach .
ten, weemoedigen toon.
Er lag lets in de wijze, op welke deze weinige woorden
werden uitgefproken, dat hem, zonder dat hij zich zulks
verklaren konde, bet bloed in de aderen deed Pollen . Zich
echter pogende to herfellen, hernam hij, met eene gedwon .
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gene onverfehilligheld : „ Mijne gedachten zwierven ver
van hier, en ik dacht un . . . ."
• Aan diegoaen, welke gij federt tang vergeten hadc, niec
wear?" zeide bet masker .
• Hoe 1" riep hij uit, ,, wat beteekent ditI Gij hebt mn
in eene pijnlijke onzekerheid gebragt, en ik meet meet via
• weten, eer wij fcheiden."
• Dat zult gij ; maar mijne oogenblikken zijn kostetijk,
en ik wenschte met u alleen to fpreken ." Dit zeggende,
ging zij hem voor, en hij volgde in een klein kabinetje, dat
in een' der vleugels van de zaal uitkwam, en langs eenen
trap op eene der binnenplaatfen van bet paleis geleidde . Aan
den ingang van dit plein fond een rijtuig, en de gedacbte
aan de mogelijkheid, dat welligt een of andere listige aan ..
flag tegen hem beraamd werd, deed den Keizer befuiteh,
bet paleis niet to verlaten. Her masker fond nu bij eene
marmeren tafel, op welke eene kleine lamp, bet eenige
licht, dat in bet vertrek brandde . Het wendde bet hoo€d
langzaam om, als om to zien of hun gefprek beluisterd wierd .
Bemerkende, dat zij alleen waren, legde bet zachtkens de
hand op zijnen arm . Eene onverklaarbare fiddering ging hem
door de leden , teen hij deze aanraking gevoelde ; inter hij
fprak niet . Er heerschte eene flute van eenige oogenblikken .
• Ik ben gekomen om mijne belofte to vervullen," zeide bet
masker, in denzelfden fluisterenden teen, op welken bet hem
eerst had toegefproken . - „ Welke betofte hebt gij gedaan?"
zeide de Keizer ontroerd ; „ ik kan dit niet linger uithou .
den ." - „ Stil 1 blijf I" zeide bet masker geheimzinnig, en
de fem, die dit woord uitfprak, doorcrilde hem bet binnenfte ; bet was eene bekende, maar federt Lang vergetene fem .
• tk ben gekomen om eene belofte to houden . Bedenk
• w•d l : bebt gij geene fehuld van niet nagekomene geleften I
Bezit gij thans alles , wat gij ooit begeerd, molt gehoopt bebt9"
Hij zuchtte diep . ,, Helaas 1" zeide bij onwillekeurig,
• mogt mlj dit denkbeeld befpaard worden 1 Ik herinner er
mij eene ; maar . . . ."
» Hoor mij dan aan , trouwelooze I Zij , die u eens be .
minde, bemint u niet meer, -- hare eeden zijn verbroken,
gebroken als haar hart . Zij heeft hair woord gehouden, -vaarwel 1" En de fem, die deze woorden uitfprak, ftokte,
en ftierf bijna in een fil gefluister weg .
Hij fond verfeend, fprak niet, bewoog zich niec . De
Eel
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hand, die op zljnen arm gerust had, gleed nu langzaam dear
af, en bet masker maakte eene beweging, als wilde bet veraekken. , Blijf!" riep hij uit ; „niet alzoo ; gjj vertrekt niet
dus . Doe mij weten, wie gij zijt, en waarom gij hier komt 1"
En hij hief zijne hand op, om bet masker of to ligten . Maar
de gedaante trad plotfeling terug , en , hem afwijzende , zeide zij , met eene holle item : „'t Is beter , dat gij mij niet
ziet. Verg bet niet, Mijnheer! om uw zelfs wille, verg
bet niet ; dit is mijne eenigfte, mijne laatfte bede 1" En nogmaals poogde zij voorbij hem been to gaan, terwiji hij tus.
fchen haar en de kleine deur inftond , die naar bet binnen.
plein geleidde .
,, Gij gaat niet van hier, alvorens ik uw gelaat aanfchouwd
beb ," zeide hij in klimmende ontroering.
Toen floeg bet masker, met de eene hand de lamp opligtende, met de andere den fluijer op, die bet gelaat bedekte .
Hij zag haar, - hij herkende haar, - bet was zijne eigene,
verlorene, bedrogene ADELA, niet z66 als hij haar eerst
gezien had, maar bleek, - bleek als het marmer, waarbij
zij flond, met kleurlooze lippen, met een oog, dat hem dof
en koud als bet graf, waaraan zij ontvlugt fcheen, aanftaar .
d e l Het hart, dat den dood onder tallooze vormen getart
bad, ontzonk hem thans . De groote Monarch was een ellendig, verwonnen man ;
hij fidderde, duizelde, en viel
bezwijmd ter aarde .
Toen hij weder tot zichzelven kwam, floeg hij zijne oogen
wild in bet rond , als zocht hij lets , dat hij niet kon ontdekken . Hij luisterde, - alles was ftil, buiten bet verwijderd feestgedruisch en het verward geluid van vrolijke ftemmen . Bleek en afgemat verliet hij bet falon, lief een' zijner
vertrouwelingen in zijn eigen vertrek tot zich roepen, en
maakte hem deelgenoot van deze ontmoeting, met bijvoeging
van alles, wat haar was voorafgegaan . Onverwijld werden
de naauwkeurigfte nafporingen bevolen . Velen hadden bet
masker gezien, ofchoon niemand met hetzelve had gefproken, en ook niemand in ftaat was to verklaren, op welke
wljze bet verdwenen was . Eindelijk herinnerde zich de Keizer bet rijtuig, dat aan bet binnenplein geflaan bad, - ook
dit was vertrokken . Sommigen vermoedden, dat bet een
treek kon zijn, then men eenen Vorst had willen fpelen, van
wien bet algemeen gerucht zeide, dat hij de vrees niet kende. De ftraten, welke van bet paleis naar de Augustijner
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kerk en klooster leidden , werden vlijtig doorkruist, want
deze was de eenige weg, welken bet rijcuig had kunnen ne .
men, en men was nog niet zeer ver, toen bet geratel der
wielen van een langzaam terugkeerend rijtuig hudne oorea
trof ; zij luisterden, en toen bet nader kwam, ontwaarde
men, dat dit hetzelfde was, dat voor bet plein van bet paleis geftaan bad . De koetfier werd ondervraagd, van waar
hij kwam, en verhaalde, dat cen zwart masker de zeal ver .
laten, en hem gelast had, naar deAngustijner kerk to rijden,
in wier nabijhefd hij bet een naburig h6tel had zien binnentreden .
De Keizer en twee zijner vrienden wendden, vermomd,
hunne fchreden naar dit hotel. Door bet ondervragen der
bewoners overtuigde bij zich weidra, dat hij zich onder idn
dak met zijnen edelen en flecht beloonden Hongaarfchen gast .
beer en zijne beminde maar verlatene A D E L A beyond . Welnigen, hoe nederig ook van flaat, zouden zich in deze oagenblikken gaarne in de plaats des magtigen beheerfchers van
Oostenrijk en Hongar& hebben bevonden : want bet nabe.
rouw had hem als verpletterd .
„ Breng mij bij den Baron!" riep hij driftig uit, bet wlgt
der herinnering niet langer kunnende dragen .
De eigenaar van bet hotel fchudde bet hoofd . „ Mtnheer," zeide hij, „de Baron ligt krank ; federt dezen morgen heeft hij geen woord gefproken ; ik vrees, dat hij er
niet van zal opkomen ."
„ Breng mij dan bij zijne dochter ; kom, fpoedig1"
„ Helaas , Mijnheer , zij is v66r een uur geftorven I"
„ Leugenaar l ellendige flaaf!" fchreeuwde de Keizer in
eene vlaag van fmart en verbazing uit ; „ ik heb haar geen
twee uren geleden levende gezien ! Waag bet niet mij to
befpotten !"
De man zag hem ongeloovig aan, wees hem naar den
trap, nam eene lamp, en verzocht hem to volgen . Stilzwijgend leidde hij hem langs de trappen en door een' langen
gang, tot dat hij voor eene deur ftilhield, die hii zachtkens, en onder bet flaan van een kruis, opende . Hij voigde hem . Het vertrek was met waskaarfen verlicht, en aan
bet eene einde lagen twee vrouwelijke bedienden in eene
diepe fluimering verzonken . Aan bet andere einde ftond een
ledekant, welks gordijnen digtgetrokken waren, en aan welks
boofd- en voeteneinde waskaarfen brandden . De Keizer trod
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me ; wankelende fchreden nader, en trok met bevende hand
de gordtnen weg . Daar lag, op een fneeuwwit laken uitgeitrekt, bet voorwerp zijner genegenheid, en aan bare voeten
lagen bet masker, de fluijer en de dominol Hij waande,
dat zij fliep, en lispelde, op denzelfden teederen coon, door
welken hij haar jeugdig hart bet eersc innam, haren naam ;
maar -- geen antwoord! Hij greep hare hand, - deze was
kond en ontzonk aan zijne krachtelooze vingeren . Hij haar .
de haar gelaat met ftrakke blikken aan, - her was bleek,
als toen zlj, haar masker afligtende, zijne verbaasde blikken
ontmoette. Maar thans was bet geen droom : hare oogen
waren nu voor immer gefloten, haar hart bad opgehouden
to kloppen, -- nog in den dood was zij fchoon . Hare armen waxen kruifeliugs over de borst geflagen, en om hare
regterhand was de gouden keten met den zegelring des Keizers gewonden 1 - Niemand was getuige van de bittere tranen, welke geweend werden, noch van bet verfcbeurend
naberouw, dat 's Keizers borst doorvlijmde, toen hiij vopr
hot taut de verbleekte wangen aanfchouwde van een meisje, -- welligt de eenige, die hem ooit om zijns zelfs wille
bemlnd had. Zijnen rang, alles, buiten zijn eigen hart,
vergetende, knielde bij nevens de geftorvene neder, en nooit
hebben welligt tranen van opregter berouw gevloeid, dan
die van then Monarch, in deze ure van vernedering .
Jaren zijn federt voorbijgefneld . De Baron en zijne dock_
ter rusten naast elkander, op bet kerkhof van bet Augustijner klooster. De eerie liet geene kinderen na ; bij was
de laatfte van zijnen flaw, en bet oude for aan den Donau
verviel fpoedig en werd tot eene vrijplaets der nachtvogelen .
De Keizer herkreeg van lieverlede zijne opgeruimdheid , to
midden der flaatszorgen, en der verftrooijingen en vleijerijen
van bet Hof ; maar zog dikwijls bet jagtfaizoen wederkeerde,
merkten zijne Edellieden op , dat hij nimmer meer dezelfde
luchtharcige en opgeruimde jager als vroeger was . Slechts
weinigen vermoedden de oorzaak ; maar hetverband der denkbeelden was to Jerk ; hij vermogt nimmer den flrakken affcheidsblik nit zijn binnenfte to verbannen van haar, wier
vriendelijken bilk hij , als jeugdig jager, bet eersc in de don .
kere wouden van Hengarije gezien had .
Mogt dit aandoenlijk verhaal tot befcbaming en waarfchuwing ftrekken voor zoo menig jongeling, vooral nit de
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hoogere flanden , die zich niet ontziet , de rust en bet levensgeluk van onfchuldige, maar al to ligtgeloovige meisjes
tot een fpel to maken, en daarna haar to vergeten en to verwaarloozen, wier meerdere trouw haar niet zelden hr den
bloei des levens ten grave leidt !

Geen volgend leven van

roem en grootheid vermag eene zoodanige vlek ult te wisfchen ; en geen dier ligtzinnigen heeft nog de verontfchuldi-

ging voor zich van den overigens goeden, ja edelen Mo .
narch , die in dit treffend verhaal geenszins de affchuwe .
lijke rol van opzettelijken verleider fpeelt, maar eerst, zijns
ondanks, werd weggefleept door de voorkomende genegenheid
van een beminnelijk, maar onbedaehtzaam meisje, en daarna

tot ftrafbare vergetelbeid door alwat ooit den zwnkken filer.
veling kan afrrekken van bet voldoen aan bijzondere aangelegenheden of geloften des harten, welke daarom echter
geenszins haar verbindend gezag derven, of door jets ter wereld kunnen worden opgeheven .

VERHAAL DER WONDERBARE LEVENSREDDING VAN KENIGE
ZENDELINGEN OP DE BUST VAN LABRADOR .

B et volgende verhaal is getrokken nit

bet periodieke ver-

flag der Moravifche Misfifn .
Terwijl Broeder S A M U E L L I E B I S C H (thans lid der Con.

ferentie van Ouderlingen der Uniteit) met bet algemeene
roezigt over de misfien der broeders aan de kust van Labrador bekleed was, vereischten de pligten van ziju ambt,
dat hij een bezoek ging afleggen to Okkak, de noordelijkfle
onzer vestigingen , ongeveer 150 (Eng .) mjjlen verwijderd

van Nain,

op welke plaats hij zijn gewone verblijf hield .
Broeder W I L H E L M TURNER benoemd geworden zijnde om
bem to verzellen , verlieten zij Nain den llden Maart 1782,
vroeg in den morgen, bij zeer helder weder, fchijnende de
fterren met buitengewonen glans . Hunne flede werd gemend

Esquimaux M A R C U s , en eene andere
fede met Esquimaux voegde zich bij bun gezelfchap. De
twee fleden bevatteden to zamen vijf mans , eene vrouw en
door den gedoopten

een kind . Allen waren vrolijk en welgemoed ; en , daar de
uitzigten bun eene zeer voorfpoedige reis beloofden, hoopten zij Okkak binnen twee of drie dagen behouden to zulien
bereiken . De fledebaan over de toegevroren zee was in de
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besttnogelijke orde, en met gemak legden zij zes of zeven
mijlen in bet uur af. Nadat zij de eilanden in de baai van
Nain voorbij waren, hielden zij zich op aanmerkelijken afftand van de kust, zoo wel om bet voordeel van bet meet
effene ijs to hebben, als ook om de hooge rotskaap Kiglapeit voorbij to komen . Ongeveer ten acht ure ontmoetten
zij eene flede met Esquimaux, die van den zeekant terugkeerden. Na de gebruikelijke begroeting, hielden de Esquimaux, van hunne fleden geftapt, gelijk zij gewoon zijn,
eenig gefprek met elkander, in On loop van hetwelk de
vreemden eenigermate lieten blijken, dat zij bet raadzamer
voor de anderen oordeelden terug to rijden . Mar nogtans
de Zendelingen biervoor volftrekt geene reden zagen, en
vermoedden, dat de Esquimaux alleen verlangden bet gezelfchap hunner vrienden nog wat langer to genieten, reden zij
voort. Na eenigen t1jd gaven hunne eigene Esquimaux to
kennen, dat er eene zoogenaamde grondzwel onder bet ijs
vernomen werd . Zij was op dat oogenblik nog naauwelijks
to befpeuren, uitgezonderd wanneer men met bet oor digt
op bet ijs ging liggen, als wanneer men een hol, onsangenaam krasfend en loeijend geluid als 't ware nit den afgrond
hoorde opkomen . Het weder bleef helder, behalve naar bet
oosten, waar zich eene bank van ligte wolken vertoonde,
met eenige donkere firepen vermengd . Doch, daar de wind
fterk nit bet noordwesten blies, verwachtte men in geenen
deele eene plotfelinge verandering van weder. De zon bad
thans baar hoogite punt bereikt, en er was weinig of geene
verandering in bet voorkomen van den bemel ; maar de be .
weging der zee onder bet ijs was merkbaarder geworden,
zoodat de reizigers eenigzins ongerust werden, en begonnen
to denken, dat bet voorzigtiger zijn zou, trader bij land to
honden . Het ijs was op vele plaatfen geborften en had
breede fcheuren, van welke fommige kloven vormden, een
k twee voeten wijd ; doch daar deze zelfs bij den besten
ftaat van bet ijs niets ongewoons zijn, en de honden, die
de fleden trekkeh, gemakkelijk over deze openingen fpringen,
terwijl de flede zelve zonder hinder volgt, zoo zijn deze
verfchijnfels flechts fchrikwekkend voor nieuw aankomenden .
Zoodra de zon naar bet westen begon to neigen, flak de
wind beviger op , en weldra woes bet een storm ; de banken
van wolken in bet oosten begonnen op to ftijgen, en de
zwarte ftrepen tegen den wind in to bewegen . Hier en daar

VAN EENIGE ZENDELINGEN OP DE RUST VAN LABRADOR .

4 33

joegen dwarlwinden de fneeuw met geweld, zoo van bet ifs
als van de hooge bergtoppen, op, en vervulden de lucht. Ten
zelfden tijde was de grondzwel zoo zeer vermeerderd, dat
de werking daarvan op bet ijs buitengewoon en ontrustend
werd. De fleden, in plaats van gelijkmatig over eene effene
oppervlakte voort to glijden, fchoten nu eens met geweld
de honden achterna, en fchenen kort daarop met moeite ale
tegen een' rijzenden beuvel opgehaald te- worden ; want de
veerkrachtigheid van een zoo uitgeftrekt, vele mijlen breed
ijsveld, offchoon bet op fommige plaatfen drie of vier ellen
dik was, veroorzaakte op eene onituimig wordende zee eene
golvende beweging, niet ongelijk aan die van een blad papier, op een' kabbelenden ftroom gelegd. Men bootde thans
ook van vele kanten zware flagen, even als kanonfchoten,
to weeg gebragt door bet berften van bet ijs op meerderen
of minderen afftand .
De Esguimaux reden derhalve, zoo feel zij konden, naar
ftrand, met oogmerk om bun nachtkwartier sin de zuidzijde
van den Nfvak op to flaan . Doch daar bet duidelijk voornit to zien was, dat bet ijs zou opbreken en zich in de
open zee verftrooijen, zoo raadde m A R c u s , tot naar den
noordkant van den Nivak voort to rijden , vanwaar hij hoopte, dat de baan tot naar Okkak nog altijd ongebroken mogt
blijven . In dezen voorilag ftemde bet gezelfcbap ; doeh ,
toen de fleden de kust genaderd waren, werd bet gezigt,
dat zich voor hen opdeed , inderdaad fcbrikbarend . Het ijs ,
van de rotfen losgeraakt, werd door de zee op en neder
bewogen, en, fchurende tegen de klippen, in duizend ftukken vergruisd, met een alie verbeelding to boven gaand gedruiscti, dat, gevoegd bij bet huilen van den ftorm en de
jagtfneeuw, die de lucht vervulde, de reizigers bijna beroofde van bet vermogen, om lets duideljjk re hooren of
to zlen.
Het kostte wat bet wilde den wal to bereiken, was thane
de eenige hoop, die bun overbleef ; doch bet was niet dan
met de uiterfte moeite, dat men de verfchrikte honden voorwaarts drijven kon, alzoo de geheele ijsvlakte nu eens beneden bet pelt der rotfen nederzonk en dan weder tot boven
dezelve oprees . Daar bet eenig oogenblik , waarop men
linden kon, dat was , wanneer bet ijsveld zich op gelijke
hoogte ate de kuat beyond, was de onderneming uiterst hag
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chelljk , en vorderde veel behendighelds . Nogtans , Gode zij
dank . zij gelukce ; beide de fleden bereikten den oever, en
werden met veel moeite tegen bet ftrand opgefleept .
Ter naauwernood badden de reizigers tijd gehad, om, met
dankbaarheid jegens God, to befeffen, da4 zij gered waren,
of dat gedeelte van bet ijs, van hetwelk zij juist aan land
gekomen waren, borst vaneen, en bet water, van beneden
over hetzelve heengeperst, overdekte bet en begroef bet in
de diepte . In een oogenblik en als op een gegeven fein be .
gon de geheele ijskorst, die, zoo ver het oog reikce, mijlen
ver zich van den oever ui ;flrekte, to breken, en door gesveldig groote golven overftelpt se worden . Het gezigt was
ontzettend en bad eene fchrikbarende grootschheid . Mag.
;1ge ijsvelden rezen uit bet water, botften tegen elkander en
dompelden zicb in de baren, met een geweld, dat niet to befchrijven is, en een gedruisch als dat van bet losbranden der
zwaarfte bacterijen gefchut . De duisternis van den nacht,
bet loeijen van wind en zee, en bet geklots der golven en
ijsbrokken tegen de rotfbn , vervulden de reizigers met aandoeningen van ontzetting en fchrik, die bun bijna de fpraak
benamen. Zij flonden overtelpt van verbazing over hunne
wonderdadige ontkoming, en zelfs de heidenfche Esquimaux
dankten God voor bun leveimbeliouei,
De Esgsimaux begonnen ne een fneeuwen huis ;e bouwen,
ongeveer dertig fchreden van bet ftrand ; doch, avorens zij
bun werk nog voltooid hidden, bereikten de golven de
plaacs, waar men de fleden in veiligbaid meende gebragt to
bebben, en met moeite kon men beletten, dat zij door de zee
weggefpoeld werden .
Alvorens de reizigers hunne u t fneeuw gevormde mooning
binnentraden, kondetr zij zich niet eatbouden Dog eenmaal
bet gezigt naar de zee to wenden, die thins vrij van ijs
was, en zagen met ijzing de zware golven, die als geweldige bergkasteelen voor den wind naar den oever gedreven
warden, waar zij met donderend geluid op de rotfen braken
en de lucht met fchuim en fpatwatrer vervulden . Vervolgens
rain geheei bet gezelfchap bet mail, en, na een avondgezang in de taal der Esquimaux gezongen to hebben , legde
men zich om1treeks tien ure ter ruste .
In deze armzalige woning moesten de Zendellngen zeven
dagen vertoeven, gedurende welke zij, door gebrek aan
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voedfel, tot de uiterfte ellende gebragt warden. Toen eerst
klaarde bet weder op, en, eene nieuwe ijabaan ontdekt hebbende, keerden zij behouden naar hunne eigene woonplaats terug .

INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN BRITSCH IP?DIB .

In bet voortreffelijke werk van MONTGOMERY M ART I N
over de Britfche Kolonien vindt men eene Label der inkomften en uitgaven van Britsch Indie, bij bet begin van bet
nieuwe Oostindifche Charter in bet jaar 1834. Volgens die
opgaaf beloopt bet gezamenlijk bedrag der inkomften van de
drie prefidentfchappen Bengalen, Madras en Bombay 17,936,217
p . ft ., en de uitgaven, in Indie zelf, 16,868,949 p . ft .
Bij deze uitgaven komen echter nog die voor her lndisch be .
ftuur inEngeland ; zoodac de gezamenlijke nitgaven 18,673,463
p . ft . bedragen , en dus de inkomilen 737,246 p . f
t . t o boven gaan.

MIJNE OVERDENKINGEN OP PINKSTER, NA ItET BEZOEXEN VAN
VERSCHILLENDE KERKGEBOUWEN .

Overal is God ; In de vrije lucht fiaar Zijn tempel,
niet in het danker dorenbosch van godgeleerde en
wijsgeerige twisten
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieder gebed, ieder lofzang, uit het verbeterdgemoed
tot God en Christus opgezondcn , is eene verkondiging van de groote werken Gods, is aen triomflied
des Christendoms .
BORGER .

Dear doet van dom- en tempeltoren
Het flatig klokgebrom zich hooren,
En roept geheel de Christenfchaar
Tot de eerdienst op naar 't kerkaltaar ;
Hier noodt bet vroeger, elders later ;
Doch , vol van heil'gen eerbled , gnat er
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De Christen been met vromen zin,
En treedt den achtb'ren tempel In,
Om God, Zijn' naam ter eer en prijze,
Naar kerkgebruik, op eigen wijze,
Te dienen door gebed en lied , -Te dienen Hem, die van den hoogen
Met liefde en innig mededoogen
Als Vader op zijn kind'ren ziet .
Bier rolt, bij dreunende orgelkianken,
Het koorgezang, om God to danken ,
Welluidend door bet kerkgewejf
Het fchijnt als met den hemel zelv'
In zuiv're harmonie to wezen .
Daar wordt des Heeren naam geprezen ,
En ieder knielt, en buigt zich near,
Bij 't wierookplengen, Hem ter eer,
Die in geen temp'len woont, door handen
Gefticht, en wien geen koor of wanden
Bevat, maar die aan ieder oord,
Hetzij men knielt bij kruisaltaren,
Of flechts den pfalm doet opwaarts varen,
Elks eerdienst ziet, elks loflied hoort .
Dan fpreekt, ten leerftoel opgeftegen,
Het harte vol van vrede en zegen,
De priester Gods, voor ied're fchaar,
Van 't eigen kruis en zoenaltaar,
Van d' eigen Christus, die voor alien,
Naar 's Vaders raad en welgevallen,
Weer 't paradijs ontfloten heeft ;
Die zijn genade eik' zondaar geeft,
Die bij Hem troost zoekt, huip en lev6n .
Niet, omdat hij itaat opgefchreven
Bij Menno, Luther, of Calvijn :
Neen! Roomsch of Onroomsch moog' hij heeten ;
't Zijn ootmoed en een rein geweten,
Die hem van God geliefd doen zijn .
En zou Hij niet den Trooster fchenken
Aan alien, die bet feest herdenken

OF PINKSTER.

Van Christus' eer en zegeliraalI
Of zouden namen, vormen, taal
De mildheid meten van die gaven,
Die 't eens vuurvlammend konden ftaven,
Dat ied're fcheidsmnur werd vernield,
Die broed'ren nog gefcheiden hield ;
En dat geen koor of kerkaltaren,
Geen naam, geen vorm der Christenfcharen,
Geen Rome, geen Geneve, of Dordt,
Het meer- of minder zou bepalen
Van 't zielverkwikkend lichtbeftralen,
Dat eens op aard' werd uitgeftorc ?
Waarom dan 't harnas aangefchoten,
En tegen reis- en lotgenooten,
Al gaan ze een' and'ren weg dan wij ,
Gekampt met woede en razernij ?
Maakt dat tot goeddoen ons bekwamer ?
Is dat den hemel aangenamer,
Dan dat, bij pfaim of mastikrook,
Hoe in den vorm verfchillend ook,
God en bet Lam wordt aangebeden ?
Neen ! alien zijn wij , alien leden
Van 't zelfde ligchaam, kind'ren Gods .
Wie floffe op voorrang in bet ware,
Elk waan' zich de uitverkoren fchare,
Die waan is 'c kleed van eigen trots .
Waar dan de tempeltinnen rijzen,
Waar Christ'nen God aanbiddend prijzen,
'c Zijn allen kind'ren van 't gezin,
Dat met dezelfde Vadermin
Bij 't lofgezang wordt gageflagen .
Al wordt er 't kruis bij rondgedragen,
Al zwaait men er bet wierookvat,
Of opent men er 't Bijbelblad
Tot zielsverhefling, ftichting, leering,
Tot kracht en tot geloofsvermedring ;
Als 't hart zich flechts verheft van de aard',
In liefde en dank voor God ontitoken,
Dan is, wat offers ftatig rooken,
Die eerdlenst Hem bet meeste waard .
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Gelijk der bloemen kleurfieraden
In vorm , in dos , in toot en bladen
Verfchillen , toch uit de aard' heft elk
Den ftengel op, om blad en kelk
Te koest'ren in dezelfde ftralen ,
Die van den hemel nederdalen ;
En zoo als de aard' ze kweekt en voedt,
De z-on ze koestert door haar' gloed ,
Zoo worden, hoe door dienst of namen
Gefcheiden, alle Christ'nen zamen
Gedrenkt nit de eigen levensbron ;
Elk heft van de aard' bet hart naar boven ,
En wordt, bij 't bidden, danken, loven,
Vertroost door aller Licht Irn Zon .
Veroordeel' nimmer de een dan d' ander ;
Verdragen wij in liefde elkander :
Wat zeggen ftelfels, menfchenleer?
Het woord van Christus, alter Heer,
Zij aller gids, zij aller regel l
Wat eed een kerkleer ook bezegel',
Of waar bet onverftand ook woed',
Het ftreelt verteed'rend ons gemoed .
Geen mensch, God, wijst in 't ftofgewemel
Elk' fterv'ling op denzelfden hemel,
Elk' Christen op hetzelfde kruis ;
En, Wat verwijd'ren moge of fcheiden,
Dezelfde hand zal alien leiden
In 't zelfde vaderlijke huis .
O toekomst! waar wij 't oog op rigten,
De Pinkfterzon zal elk verlichten ;
Het eens ontftoken Pinkflervuur
Vlamt krachtvol nog, tot op dit uur,
Voor alien, die den Cbristus eeren,
Die nit Zijn lesfen wijsheid leeren.
O tQekomst, die de ziel verblijdt !
Waar tempels pralen, wijd en zijd,
Eens zal heel de aard' de tempel wezen,
Waar God, gehuldigd en geprezen,
Elks eer en lof ontvangen zal ;
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43 9

Eens , eens verdwijnen vormen , namen
Dan zegt de ganfche menschheid amen
Op 't eigen lied en lofgefchal .

Rotterdam .

J.

VAN HARDERWIJK, RZ .

AAN DE GESNEUVELDE VERDEDIGERS DER CITADEL VAN
ANTWERPEN .

(Zangjukje, op bekende wijs .)
Bet eikenloof fiert wel der helden fapen,
Als eerekraus , door dapperheid behaald ;
Niet echter 't graf van hen, wier blinkend wapen
Ons glorie kocht, duur met hun bloed betaald !
Maar , rust bij ons uwe asch niet en gebeente,
Met praalgefteent' van marmer overwelfd,
• Helden ! die zoo roemrijk liet uw leven ,
Het Hollandsch hart blijft altijd voor u flaan1 his .
Met leeuwenmoed hebt gij den frijd geftreden,
Toen ge, eereloos befprongen door den Ga1,
Stondt, als ons voorgeflacht in 't grootsch verleden,
Voor Vaderland en voor Oranje pal .
In vuur en damp hieldt gij de viag gehefcben,
Die, Albion 1 u fidd'ren deed weleer !
• Helden! enz .
De donder klonk in digten kogelregen,
Die van rondom op u kwam nedrgefpat .
Gij zondt uw donders ook den vijand tegen,
Maar uit geen moordtuig als de Gauler had !
Wat monjler dreigend u mogt tegengapen,
Met eerlijk wapen vocht gij fechts voor de eer .
• Helden ! enz .
De wereld door words thans uw moed geprezen ;
De fchelle faam feeg op van 's Vijfhoeks puin,
En, op dat puin door haar trompet gewezen,
Gunt ieder yolk u zuilen van arduin .
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Uw ondergang prijkt eens, ale overwinnlng,
In gouden lett'ren op 't historieblad .
• Helden I enz .
Ais Neerland eens haar zegepraal mag vieren ,
Niet gene parel blinkt er dan zoo fchoon,
Van alle, die haar luisterrijk verfieren,
Als die door u gehecht werd aan haar kroon ;
En 't laatst geflacht, wanneer bet die ziet pralen,
Zings, u ter eer, op d'eigen dankb'ren coon :
• Helden I enz.

HOMOOPATHISCH OF ALLOOPATHISCH ?

'k was onlangs krank ; en de arts, een echt Homoopaath,
Beval een foepje, fchraal en gonder fmaak of geuren,
Een luttel vochts , dat voor geen zuigeling volflaat
Min liefjen, aan mijn zijde, om mij wat op to beuren,
Verleende 't fmaak en geur door eenen warmen kus ;
Een' kus , zoo als geen kok een foep vermag to kruiden 1
Op d' eigen ffond was ik herfleld . - De vraag is dus
(El, zegt bet mij, gii wijze en hooggeleerde luiden!)
Of 't foepjen een Homoopathisch wonder was,
Dan of de kus Alloopathisch mij genas?
Naar bet Hoogduitsch .

IJ.

HERINNERDE WELDADEN .

wien gl 66ns hebt wel gedaan, roept gij 't tienmaal in 't
geweten
Doe hem negenmaal nog wel, en de reekning is gekweten .

GOEDKOOPE SCHOOL.

Aan 't vreemde doek leert seder ligt en liefst de fnede,
En brengt zijne eigen fchaar daarbij nog gaarne mede .

ME N G ELWERK .
DE UITVINDING VAN HET LETTERSCHRYpT .

Door
N . S WART .

Onze aardbodem biedt thans een menschdom aan, dat,

op weinige uitzonderingen na , hen geheel , van onderling verbondene volken en geflachten , oplevert . Europa , bet voorname middelpunt geworden , beflaat zelve
kennelijk uit eene groote gemeenfchap , als 't ware eene
Republiek van Staten , in gedurige levendige betrekking
van handel, letteren, wetenfchap , en zorg voor wederkeerig belang en veiligheid . Het oude flzii fluit zich ,
door middel van bet RusJfche, Turkfche en Perzifche
rijk , van China en Japan, benevens onze en andere
Oosterfche bezittingen, daarbij aan . Terwijl Egypte,
de Barbar:Zfche Staten , de Kaap en de Goudkust voor
't minst punten van aanraking met bet heete 4frika opleveren, 4merika door Europeanen bevolkt en haar
als eene dochter is , en bet vijfde Werelddeel desgelijks
begint door fcheepvaart en handel , door Godsdienst en
zeden, vooral met Engeland en de Vereenigde Staten,
meer en meet verbonden to worden .
Deze alien brengen elkander , in grootere of geringere
mate , de fchatten van hunnen grond en hunner nijverheid. De thee van den Jziaat en Mokka's geurig vocht,
de tabak, rijst en fuiker van bet Westen, kostbaar bont,
zijde en cachemir, edele metalen, juweelen en gloeijende verwen , fpecerijen en geneesmiddelen, gij vooral, onfchatbare kina , en , wat ik niet vergeten mag , veel gebezigde , veel verwerkte en gezochte katoen - alles , alles herinnert ons de groote broederfchap der menfchen ,
hunne gemeenfchappelijke woonftede en onderlinge hulp,
verzorging en verkwikking . Onze zeelieden bevaren, op.
MENCELW . 1836 . NO . 10 .
F f

442

DE UITVINDING

ze reizige{s bezoeken , onze aardrijkskundigen befchrijven
deze verfchillende landftreken en kusten , waar menigmaal een bont gewemel der menfchen van alle kleur en
taal , dragt en leefwijze , de bedoelde gemeenfchap , in
het klein, op treffende wijze daarftelt . Ja, vane het
ook moeijelijk , de zandwoestijnen van flfrika door to
dringen, of zelfs de fporen van den alouden karavanenhandel ten einde toe terug to vinden, de dag breekt aan,
dat er geen onbekend land meer zijn zal . Ep mogen de
wenfchen der braven en verlichten, de pogingen der menfchenvrienden en ijverige Evangelieverkondigers met een'
gelukkigen uitflag bekroond worden, dan zullen die alles
omvattende banden Reeds vaster en zachter, evenrediger
en billijker worden, en de aarde inderdaad naar een groot
vaderhuis gelijken , dat in z1jne vele woningen niet dan
broeders en zusters telt .
Dit is niet altijd zoo geweest, G . T. De menfchen
betoonden zich niet immer zulke vriendfchappelijke, naauw
verbondene wezens , die, nit ddnen ftam gefproten , en
zich langzamerhand over de aarde hebbende uitgebreid ,
elkander de hand waren blijven reiken , om maar gene
keten van redemagtige bewoners , heerfchappijvoerders
en eigenaars der fchepping uit to maken . Integendeel,
waar wij , na de allereerfle, armoedige oorkonden eener
vroegere wereld, de gefchiedenis opflaan, daar vinden
wij meest altijd een yolk, dat zich tegen anderen met
moeite verdedigt of dezelve met geweld overheert ; char
vinden wij ons tot eene wat uitgebreider of bepaalder
plek verwezen, en hooren van meer afgelegene werelddeelen en wijdverfpreide natien ffechts als van fabelachtige voorwerpen der overlevering, van monfters en verfchroeide of bevrozene woestijnen fpreken . En wat in
later tijd ook medewerkte, om landen en volken nader
to verbinden ; wat de veroveraars nit vroegere en latere
dagen hieraan mogen hebben toegebragt ; wat de zeetogten, de volkplantingen , de handelsondernemingen hebben gedaan en nog immer voortgaan bij Mat ontdekte
volksftammen , op eilanden in de zee en in de woestijn
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to doen - dit alles verklaart ons de opgemerkte veran .
dering flechts zeer gebrekkig . De oorlog van Barbaren
is meer gefchikt om to verwoesten en alle banden to verbreken, dan dezelve aan to halen . En ook de zeetogten
der zulken doelen flechts op rooverij . Ja , alwat , van
bet opgenoemde, eensgezindheid en zamenwerking, befchaving en menfchelijkheid bevordert , dat vooronderftelt reeds eene mate derzelve .
Deze befchaving zelve dus, deze humaniteit, gelijk
de Romeinen bet zoo juist noemen, door gelukkige omftandigheden in een' kleinen kring begunfl:igd en van geflachte tot geflachte meer aangekweekt en uitgebreid ,
moet en kan ook gemakkelijk de grond der opgemerkte
Zij fchonk haren bezitters
verandering zijn geweest .
de meerderheid op andere ftammen , die welhaast , hetzij
met geweld veroverd, hetzij door onmerkbaren invloed
medegefleept , tot vrienden en bondgenooten werden . En
zegepraalde ook al eens de woestheid van magtige vijanden, en wierp bet opgetrokken gebouw van orde , benevens ontluikende kunst en wetenfchap omver, zoo gingen toch de bouwfloffen niet verloren, maar verwon de
overwonneling doorgaans op zijne beurt , en werd bet
blijkbare doel der Voorzienigheid flechts langs een' anderen weg bereikt . Wij zien dit , onder anderen , in
de bekende gefchiedenis van Griekenland en Rome , bet
eerfte flechts magtig door zijne befchaving, en toen her,
als een to ondergebragte flaaf , de vanell van A L E X A ND E a. den Grooten door heel bet Oosten ixoest volgen ,
ja toen het, in zijne afhankelijkheid van Rome, de
fchoolmeester van dezen werelddwingenden reus werd,
nogtans diegene , welke taal en zeden aan allerlei Barbaren fchonk , bet middelpunt der nieuwere wijsheid werd,
en voor de leer der zaligheid den weg tot alle volken
baande .
Maar -- want bet wordt tijd, dat wij tot ons oogmerk naderen -- gelijk er aan geene ontwikkeling onzer
redelijke natuur zonder dat vermogen to denken is , bet.
geen in onze en andere bekende talen zelf Rede beet,
Ff 2
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en met bet denkvermogen als vereenzelvigd wordt , bet
vermogen der fpraak , zoo konden zich wederom geene
afgelegene volken zoo naauw verbinden , bet eene op
bet andere zoo krachtig werken en allerlei voordeelige
betrekkingen met elkander onderhouden, zonder bet fchrift
-- noch ware Europa waarfchijnlijk ooit geworden
wat bet is , het brandpunt aller bekwaamheid , de heerfcheres of de weldoenfter van andere magtiger werelddeelen, die, hoe meer zij hare wetten en zeden overnemen , meestal to beter en to gelukkiger worden , zonder
de drukkunst , die alle kundigheden gemakkelijk verfpreidt en door wisfeling en wrijving deeds meer volmaakt . De railing onzer gedachten , zonder woorden
zelfs niet behoorlijk gevormd en ontwikkeld, de bewaring en verfpreiding onzer wetenfchap , van geflacht tot
geflacht overgevoerd en tot grooter volkomenheid gebragt , ziet daar wat den mensch tot mensch maakt ; en
hoe meer hij vordert in deze kunst, hoe meer de menfchelijke natuur in alien wordt tot rijpheid gebragt, en alien
hunne naauwe verwantfchap en beftemming tot onderlinge hulp en liefde beter gevoelen .
Wij zien bet , drie trappen worden in deze algemeene
bekwaamheid der mededeeling van gedachten onderfcheiden, -- fpreken, fchrwen, drukken . Doch geen van
dezen verdient , mijns achtens , zoo zeer onze bewondering , en is ten aanzien van haren oorfprong zoo zeer
ten raadfel gebleven , als de fchrzjfkunst . Behalve dat
de Bijbel ons aanleiding geeft , om de fpraak als van
Goddelijken oorfprong to befchouwen, daar wij lezen,
dat God de dieren tot A D A m bragt , opdat hij ze namen gave, en wij hem bovendien met den Fleer zely'
en met anderen fprekende aantreffen , zoo laat zich de
uitvinding dezer kunst, zelfs als cen uitvloeifel der natuur, gemakkelijk verbeelden . Of zou niet, even als
nog bij de kinderen, bet geluid, door onderfcheidene
dieren gegeven, ja ook door andere verfchijnfels to weeg
gebragt, tot een herinnerings- en kenteeken derzelven
zijn geworden ? Immers nog bezitteri alle talen zooda+

VAN 11ET LETTERSCHRIFT .

445

nige woorden , als dezen oorfprong to kennen geven .
Behoef ik van den kievit en den koekoek , van den ruifchenden Broom of her zuchten en zwoegen to reppen ,
om u zulks to doen opinerken ? Ja , beftaat er niet ook
tusfchen bloot zigtbare voorwerpen en bepaalde geluiden
cene zekere overeenftemming , van dof en levendig b . v. ,
van helder , bard, wild, fterk en omgekeerd , waardoor
zekere blinde genoeg van de roode kleur meende gehoord
to hebben , om zich dezelve als bet geluid der trompet
voor to f'ellen ? Bovendien drong de nood tot fpreken . De mensch , zoo hulpeloos en ellendig, waar hij
aan zichzelven is overgelaten , zoo geheel beftemd voor
gezellige zamenwoning , en meer , dan eenig dier , door
eendragt magtig , moest wel eene fpraak uitvinden . En
was die in den beginne ook hoogst gebrekkig ; moesten
de toonen , ons , even als alle levende fchepfels , door
de natuur zelve verieend , om gewaarwordingen uit to
drukken, moest zelfs het gebarenfpel hieraan to hulp
komen ; ja bevinden wij ons , door onbekendheid met
deze toonen en gebaren , bij bet gefchrevene , vooral in
de oudfte , eenvoudigfle talen , niet zelden onzeker omtrent den zin ; de fpraak werd toclh welhaast bet voorname middel der mededeeling . Wij zien bet aan den
doofftommen, die, hoe vol uitdrukking zijne oogen en
handen ook mogen zijn, zijne gedachten echter flechts
zeer gebrekkig to kennen geeft . En hoe meer zamenwoning en zamenwerking , hoe meer huifelijk en maatfchappelijk leven , hoe volkomener taalgebruik ; fchoon
bet verfchil der gekozene klanken en toonen beide die
taal , al fpoedig , zoo wel tot eenen muur van affcheiding voor vreemdelingen , als tot eenen band van vereeniging voor land- en geflachtgenooten maakte .
Kunnen wij ons dus den oorfprong der taal en fpraak
ligt verbeelden , niet minder gemakkelijk valt bet, zich
den overgang van fchrijven tot drukken voor to ftellen .
Ja, bet is bijna onbegrijpelijk, hoe deze kunst, althans
datgene , wat . wij thans Jtereoiyp noemen en als eene
nieuwe uitvinding befchouwen , bet drukken met vaste,
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gegraveerde platen , eenige duizend jaren onbekend kon
blijven . De Ouden kenden toch reeds , en wel in geene
geringe mate, bet zegelfnijden , zoo wel als bet graveren van opfchriften , wetten en herinneringen in allerlei
metaal . Ja , zelfs in bet boek job, doorgaans voor bet
alleroudfte gehouden, lezen wij 's mans volgenden wensch
en betuiging : „ Och of nu mijne woorden toch opgefchreven wierden , och of ze in een boek ook wierden
ingeteekend , dat ze met eene ijzeren griffie en lood in
eene rots gehouwen wierden !" Hoe gemakkelijk toch
was de overgang van zegelen op drukken, de in plaatsftelling van woord en tekst voor beeld en ander teeken !
De voorname reden dezer achterlijkheid van K 0 s T E A's
kunst fchijnt dan ook vooral in de mindere behoefte aan
dezelve gelegen to zijn geweest . Het onderfcheid van
ftanden was bij de meeste vroegere volken grooter, dan
bij ons ; de kunst van lezen en fchrijven bepaalde zich
tot een veel kleiner aantal menfchen ; de gemeene burger
gevoelde weinig behoefte aan uitbreiding zijner kundigheden, en de aanzienlijke verfchafte zich, door middel
van daartoe afgerigte flaven , gemakkelijk de noodige
boeken . Ja, hetzelfde beletfel zou welligt ook in later
tijd hebben beftaan, en Haarlems fchrandere burger alle
aanmoediging, hetzij ter daarftelling, hetzij ter latere
volmaking en uitbreiding zijner kunst , door de Duitfchers daarna met nieuwen ijver opgevat, ligt geheel
onthouden hebben . Voor de geleerden beftonden er boekerijen bij kloosters en Hoogefchoolen, en zij ontzagen
2ich niet, gelijk verfcheidene onzer landgenooten bewijzen , heel Europa door to reizen , om de noodige kennis op to zamelen. De Lat%/nfche taal, die destijds de
eenige wetenfchappelijke was , maakte bet ganfche befchaafde werelddeel tot hun vaderland . Doch er ontftond
omftreeks then tijd een nieuw belang, dat menfchen van
allerlei ftand betrof , en den meest verdrukten in de wereld niet zelden bet meest ter harte gaat . Dit was bet
godsdienftig belang, de zorg voor cen ander leven en
eeuwige behoudenis . Het Christendom berust op ge-
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fchrevene oorkonden . En had men van dezelve een tijd
lang geen werk gemaakt ; had men zich ten aanzien van
godsdienftige waarheid op bet woord der verkondigers
verlaten ; hielden deze zelve zich aan de onderwijzende
kerk , de hergebragte formulieren , gebruiken en inzettingen - dat vertrouwen was federt eenigen tijd gefchokt ; er ontflonden hier en daar allerlei nieuwe begrippen en befchuldigingen van ontrouw tegen de priesterfchap ; bet woord Gods kwam wederom, en meet
algemeen , ter fprake ; velen werden begeerig hetzelve
to bezitten ; er kwam eene foort van boekhandel in gewijde en ongewijde fchriften tot ftand , en de wensch
naar eene meer gemakkelijke , min kostbare wijze j om
de handfchriften to vermenigvuldigen, kon niet wel achterblijven . De nood , M . G . , de hevige begeerte en
belangrelling is de uitvindfter van alle kunften .
Deze nood, wie ziet bet niet, beflond veel vroeger
ten aanzien van bet fcbrijven . Gebeurde zaken in geheugenis to houden, vastgeftelde wetten en verbonden
op to teekenen, fpreuken der wijzen en liederen voor de
vergetelheid to bewaren , ja ook eigene afkomst en room
der vaderen in geflachtboeken to lezen, was bijna van
den beginne of behoefte voor den mensch . En , hij
mogt hieraan to hulp komen door opgerigte gedenkteekenen , door volksgezangen , blootelijk aan bet geheugen
bevolen , door gebrekkig fchilderwerk en nog andere
middelen in oude gefchiedenisfen en nieuwe reisverhalen,
bij Joden , Schotten, Mexicanen , en wie niet al , veelvuldig aangewezen - dit alles kon flechts voor een gedeelte aan de begeerte voldoen . En toen er uitgebreide
rijken ontfl :onden , toen bet Hoofd van den Staat geheime bevelen of naauwkeurige lastgevingen ter kennisfe
zijner landvoogden en heirvoerders moest brengen maar vooral, toen er wereldhandel ontftond, toen de
Pheniciers al de kusten der Middellandfche Zee bezocly .
ten, ja naar Noord en Zuid nog verder doordrongen ,
en overal hunne gemagtigden , hunne kantoren , hunne
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volkplantingen begonnen to hebben, en zoo door deze ,
als onmiddellijk met de inwoners , tot diep in de binnenlanden , betrekkingen aanknoopten - toen werd bet
middel , om , zonder tusfchenkomst van anderen , met
de meest afgelegenen to fpreken , inderdaad onontbeerlijk ; en bet is zoo opmerkelijk als natuurlijk , dat deze
handeldrijvende Staten voor de uitvinders der fchrijfkunst worden gehouden . Vandaar verfpreidde zij zich
naar Egypte,, naar Palestina, naar Klein-Azie en Griekenland ; landftreken , aan welke wij zoo veel to danken
hebben , vanwaar onze verftandelijke en zedelijke befchaving, onze wetenfchap en kunst, ja onze hope des eeuwigen levens Karen eerften oorfprong nam .
Maar, hoe ontfond deze kunst? -- De gemakkelijke
aanleiding tot hare ontdekking loopt ons, zoo als bij bet
fpreken en drukken, voorwaar, niet in bet oog . Wel
denkt men ligt aan bet afbeelden der taken zelve, welke
iemand wilde aanduiden , of aan zinnebeelden , die een
meer onzigtbaar bell aan , eene handeling of een afgetrokken denkbeeld - zoo als deugd, warmte, fnelheid
- daarftellen . En bet heeft inderdaad aan dezulken niet
ontbroken , die bet fchrijven uit dergelijk beeldfchrift ,
al meer en meer vereenvoudigd en tot beknopte teekenen
teruggebragt , meenden to moeten afleiden . Het Chinefche
letterfchrift wordt door velen geacht niets anders to zijn .
En ook onze cijferteekenen beduiden meer eene zaak, dan
eenen naam . Elke Europeer verftaat dezelve, en drukt
ze, hetzij in bet Fransch, hetzij in bet Hoogduitsch,
naar zijne tale uit .
Doch dit is bet geval met ons letterfchrift geenszins .
Geene zaken of handelingen, maar bloote geluiden, worden door A, B , C aangeduid, en de klank, nit eenigen
der vierentwintig letters zaamgefteld en woord genoemd,
wordt flechts door hem op eene zaak toegepast , die de
taal verftaat , en alzoo geleerd heeft , dat dit woord die
beteekenis heeft. Ook bier hebben wij wel met onze
Europefche medebroeders dezelfde letterteekenen, en elk
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tlwer b . v . , fchoon hij Been Lattyn verflaat, zal een'
fchrijver in die taal bijna even goed en gemakkelijk lezen
als ik , doch war her gelezene wij zeggen , blijft hem
onbekend ; hij fpreekt en vertelt mij ligt de belangrijkfle
zaken , doch weet her zelf niet . Wonderbare en heerlijke kunst , G . T . ! De onzigtbare adem der lippen
molt als 't ware tot cen zigtbaar iets .
Her vliegende
woord words vastgehouden, de gedachte van een ligchaam voorzien en op her papier nedergelegd . En was
er in iemands binnenfle omging , was zijn geest dacht
en zijn hart gevoelde , was hij zich herinnert en bij verbeelding voorfielt , her words niet flechts naar buiten
gebragt en aan den vriend en makker, den land- en tijdgenoot medegedeeld ; her wordt opgelegd, verzonden en
bewaard ; her flrekt tot licht en vreugd , tot aanwijzing
en bemoediging voor duizenden .
Wij zien nu wel vrij duidelijk in, vooronderflel ik, was
fchrijven en lezen zij . Men had opgemerkt, dat al war
er gefproken wordt uit een bepaald aantal klanken beflaat , welker bijeenvoeging en zamen(lelling die duizenderlei woorden vormen, met welke wij alle onze gedachten weten uit to drukken . Maar, hoe kwam men tot
deze opmerking, tot deze ontleding, in zoo verre dat
flechts vierentwintig grondgeluiden befpeurd werden bij
al die wisfeling to worden voortgebragt, met welke de
gedachtenflroom van den redenaar, even als her drokke
gefprek van een opgewonden gezelfchap, zich over duizend zaken op duizend wijzen laat hooren ? In her afgetrokkend befchouwd , laat zich zoo iets inderdaad bijna
niet denken . En wie beginnen wilde met zulk eene ontleding , ten einde daarna een zigtbaar teeken voor elken
klank uit to vinden , die zou hierin bezwaarlijk flagen .
Er is er echter , die de zaak op deze wijze fchijnen to
willen voorflellen . En de manier, op welke zij her ontilaan onzer letterteekens verkiaren , is inderdaad uiterst
vernuftig . Her is onze groote B I L D E R D IJ K, die dit
ftelfel tot de meeste volmaaktheid fchijnt gebragt to hdb-
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ben . (*) En gij zult mij wel willen vergunnen, u hetzelve met korte woorden aan to duiden .
Er beftaat , volgens dit denkbeeld , maar ddn alphabet. Het onderfcheid, dat wij thans tusfchen Italiaarafche, Griekfche, Hebreeuwfche en alle andere letters
waarnemen , zijn bloote verbasteringen , bier eene verkorting, daar een toegevoegd fieraad, cene aangenomene
manier , en wat dies meer zij . Om dit to bewijzen ,
ftelt hij verf'cheidene bekende a, b , c's naast elkander ,
en wijst bet karaktermatige , de eigenlijke klankaanduiding in iedere letter aan . En dit teeken , zegt hij , is
niets anders dan de afbeelding van hetgeen onze fpraakdeelen vertoonen , wanneer zij den aangeduiden klank
uitbrengen . Om de zaak door enkcle voorbeelden op to
helderen - de kapitale T , (want de kleine letters zijn
flechts bekortingen) eene ftreep , waarop eene andere
horizontaal rust , verbeeldt bet drukken der tong tegen
de tanden ; de groote B , aan welke men de achterfle
ftreep , als niet tot bet wezen der letter behoorende,
moet ontnemen , duidt de op elkander gellotene lippen
aan ; de K , eigenlijk flechts cene C , met de ftreep ,
even als bij de B , daarachter, verbeeldt de voile holligheid des monds ; de L , eene bloote ftreep , toont ons
de tong , en de R , van welke een golvend lijntje bet
karakter is, de tong in beweging ; de S is met deze,
zoo als de P met de B verwant, en de G met de U ;
de M doet de lip -pen van voren zien , en zoo vervolgens . Wat de klinkletters aangaat, die worden in de
oudfte alphabets geheel niet gevonden , en beftaan alien,
met klein verfchil , uit eene figuur , die de opening van
mond en lippen doet kennen.

(*) Pan het .Letterfchrift , door Mr.

W I L L E M B I L D E R-

Wat hiervan vroeger beflond , blijkt voornamelijk uit
een Engelsch prachtwerk, zoo ik meen, van den Beer AS TI.EZ, waar men inzonderheid de verfchillende alphabets keurig afgeteekend en nevens elkander geplaatst ziet . Het werd
mij , v66r jaren, verflrekt uit de rijke verzameling van nu
wijlen den Heer D . V E R S T E E G .
D IJ K .
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Ik herhaal bet , M . H . , zeer vernuftig is dit ftelfel ,
en bet betoog der gegrondheid, in den vorm der letters
aangewezen, in eene zoo moeijelijke zaak, bij de groote
veranderingen , door deze figuren natuurlijk ondergaan,
niet verwerpelijk . Er moge hier en daar, in deze verklaring , al wat willekeurigs worden aangetroffen , bij
verfcheidene letters laat zij zich inderdaad wonder wel
hooren . Doch de zwarigheid, vroeger door ons aangevoerd , dat men alzoo , vooraf, bet kleine aantal der
noodige grondklanken, tot zamenftelling der geheele fpraak,
zou hebben opgemerkt, zoo wel als de opmerkzaamheid
op den juisten fland der fpraakdeelen en de afteekening
daarvan , om elken klank aan to duiden , fchijnen mij
toe met de eenvoudigheid en den natuurlijken gang eener
uitvinding kwalijk to ftrooken . Hoe fraai bet een en
ander is ; wie zegt, dat bet voor de hand ligt, dat men
van achteren althans gemakkelijk begrijpt, hoe iemand
op dit denkbeeld kon vallen, zou uwe toetfemming waarfchijnlijk niet erlangen . Hadden wij reden, om de fchrijfkunst , even als die der fprake , nit het Paradijs of to
leiden, en hetzij van God zelven geleerd, hetzij door
den mensch , in een' volmaakter' toeftand van kennis en
begrip , daargefteld to achten , de zaak was van anderen
aard . Maar de gefchiedenis is althans aan dit gevoelen
niet gunftig , bet natuurlijk oordeel over zoo vroege behoefte aan dit vermogen even min . En bet komt mij
voor, dat wij thans ten minfle gemakkelijker weg gevonden hebben, om de zaak voldoende to verklaren .
Ziet hier wat wij bedoelen . Het was federt lang opgemerkt, dat in bet Hebreeuwsch, gewis eene der oudfte
fchrijftalen, verfcheidene letters gevonden worden, die
eene bepaalde zaak beteekenen en to gelijk die zaak vrij
kennelijk afbeelden . De be b . v. wordt daar Beth uit-,
gefproken, hetgeen een huis beteekent , en de gedaante
dezer letter duidt inderdaad eenigzins een huis of fchuilplaats aan n ; zoo beet weer eene andere kameel, en de
hals en kop van dit dier zijn in derzelver figuur gemakkelijk op to merken ' ; eene derde moet eene dear aan-
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duiden '1 . Vele geleerden waren dan ook immer van
gedachten, dat de letterteekens van allerlei bekende voorwerpen , die men dagelijks voor oogen bad, waren ontleend . En zeker, waar befchaafde menfchen zijie, daar
zijn huizen . En wat is den Oosterling veelal meer dierbaar en gemeenzaam, dan de kameel? Verder nogtans,
dan tot deze gedachte, fchijnt de gemaakte opmerking
niet gevoerd to hebben . Bet gemakkelijkite zoo wel als
minst belangrijke der zaak was daarmede gevonden ;
doch, waar bet op aankomt, bet geheele denkbeeld van
letters en fchrift lag nog evenzeer in bet donker .
Sedert korte jaren echter heeft er eene ontdekking
plaats gehad , die meerder licht over alles fchijnt to
moeten verfpreiden . Veel werd er immer gefproken van
bet Egyptifche beeldfchrift . Men vond daarvan melding
bij oude Griekfche fchrijvers, als van een geheimzinnig
middel , door de priesterfchap gebezigd , om hare wetenfchap , voor anderen bedekt , onderling uit to breiden
en voort to planten . In later tijd vonden geleerde reizigers , op gebouwen en andere voorwerpen , als parkementen boekrollen , en ook op windfels , waarmede vele
mumien bedekt waren, zoodanige aaneengefchakelde afbeeldfels van allerlei zaken , dieren , planten en zoo
meer, als men meende voor het oude beeldfchrift to
moeten houden . Onuitfprekelijke moeite werd er befteed
om hetzelve to ontcijferen . Zinnebeeldig moest bet zijn
-- dit fprak, meende men, van zelve . De leeuw b . v.
moest kracht en moed of dergelijke beteekenen ; de clang
was een beeld van list en behendigheid, de roos van
ichoonheid, weer een ander gewas of infekt van vergankelijkheid , enz . Doch, zoo men al met oneindig veel
moeite eenigen zin uit bet geheel meende to hebben getrokken, dan bleek bet echter welhaast, dat een ander,
met even zoo veel regt , geheel iets anders Wt bet gedenkfchrift las . Eindelijk kwam een Fransch geleerde,
de Heer C H A DI P o L L 1 0 N, door een gelukkig toeval, op
de gedachte , dat deze figuren bloote letterteekens waren , elk then klank to kennen gevende, met welken bet
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afgebeelde voorwerp begon . Hij beproefde dit denkbeeld, natuurlijk volgens de Egyptifche taal . En nu
bleek bet inderdaad welhaast, dat b . v . de leeuw flechts
eene l , de clang eene s , de roos eene r , de for eene
t to kennen gaf , en hij las , tot zijne verbazing , zoo
wel ftukken, die voor jaarduizenden oud gehouden waren, dock nu bleken uit later tijd to zijn, als wezenlijk
aloude gedenkfchriften van Egypte, zelfs den tijd van
m o z E s voorafgaande . (*)
Hoe eenvoudig , M . G . ! \Vie denkt hierbij niet aan
bet vroegere gebruik, om den kinderen gemakkelijk en
al fpelende bet lezen to leeren ? Immers ook daartoe
maakte -men afbeelcifels en zette er enl el de letter naast,
waarmede bet afgebeelde voorwerp begon , en bet a .
aardbei , b . broodje , c . citroen , en wat dies meer zij ,
klonk welhaast door bet huis . Ja ook , wat wij de
jongelieden op bet nageregt , bij een vriendenmaal, vaak
met zoo veel ijver zien behartigen, is bet niet ten deele
hetzelfde ? Is bet niet , alsof de kunst , om hieroglyphen to ontcijferen , juist dddr in zijne geboorte was ,
waar eene gedaante nu eens de zaak zelve , dan enkel
den klank afbeeldt , door zin en zamenhang gevorderd ?
Inderdaad, M . T . , bet begrip van de uitvinding der
fchrijfkunst , reeds zoo vroeg onder de menfchen in gebruik , komt mij voor op deze wijze oneindig gemakkelijker to worden . Wij zagen reeds , dat de behoefte
aan dergelijk iets , inzonderheid bij de uitbreiding van
handelgemeenfchap met afgelegene natien, zich al fpoedig moest openbaren . Het kan zijn , dat bet beeldfchrift
eerst beproefd is . En is bet Chineesch inderdaad niets
anders dan dit, door bet gebruik tot eene zekere beknoptheid en volmaaktheid gebragt, dan is dit misfchien
de oudfte dochter der voorzeide behoefte . Maar, wit
(*) Ik moet bekennen omtrenc deze ontdekking voornamelijk onderrigt to zijn door eene Voorlezing des Hoogleeraars D . J . V A N L E N N E P , van welke ik niet weet , of en
waar zij gedrukt is . De zaak zelve, trouwens, is wereld .
kundig .
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de latere opvoeding ook moge hebben gedaan , om deze
eerfleling regt to befchaven , zij is , naar bet berigt van
deskundigen , immer zeer onhandig en onhandelbaar gebleven ; zoodat bet groote geleerdheid vereischt , om
zich van dezelve , over allerlei flof en voorwerpen , met
gemak to bedienen . Kunnen wij ons dan niet verbeelden, dat een fchrander vernuft , dit gebrek inziende , en
wenfchende met zijne afgelegene betrekkingen to fpreken,
op bet denkbeeld kwam, om door de voorwerpen de
klanken aan to duiden ? Vooronderflellen wij eens , dat
twee van elkander fcheidende vrienden de affpraak maakten, de een den ander van hetgeen hij wenschte, op
die wijze, al ware bet ook maar met een of tweewoorden, to onderrigten . Immers , hij kon zulk een berigt,
openlijk op een bord geteekend , gerust aan ieder toevertrouwen , die even min, als zoo vele geleerden van
later tijd , in eene reeks van jaren , dit geheim zou hebben ontfluijerd . Was echter de eerfle flap gedaan , dan
was inderdaad de baan geopend . Men leerde nu welhaast de teeker_s bekorten , enkel den kop van iceuw of
kameel , enkel den Heel , van boven gebogen , voor de
roos to teekenen, en eindelijk alles zoo kort en beknopt
to maken , dat bet oorfpronkelijke beeld geheel niet meer
to herkennen was . Dit behoefde nu ook niet langer ;
men kende de teekenen , die, hoe fchijnbaar willekeurig
ook, den bedoelden klank bepaaldelijk to kennen gaven .
In onze nieuwere alphabets beflaat inderdaad niets dergelijks :- want, ontleende ik ook de voorbeelden van den
leeuw , die de I, of de roos , die de r zou beduiden ,
bet fpreekt van zelve , dat dit flechts duidelijkheidshalve
gefchiedde , en dat onze letters aan andere en oudere talen
zijn ontleend, ja dat er misfchien maar een oorfpronke .
lijk a b c beflaat .
Ziet daar, M . H . , wat ik gewaagd heb u voor to
dragen. Mogelijk heb ik dezen niets nieuws, then niets
gezegd, waarin hij bijzonder belang flelt . Deze zal bet
welligt droog, die onduidelijk, flecht betoogd of wet
geheel ongegrond achten . Elk heeft zijnen mmaak, elk
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zijne mate van kennis . Wat mij betreft, is in groote
zaken de poging reeds loffelijk to noemen, dan meen ik
bij u we'1 verdiend to hebben . Altijd fcheen mij de
fchrijfkunst eene bewonderenswaardige uitvinding to zijn,
zoo wel om hare nuttigheid, als om bet vernuft, dat
in dezelve doorftraalt . En der verklaring, hoe dit geheim reeds zoo vroeg ontdekt Iron worden, als de gefchiedenis ons leert, eenigzins nader to komen, fchijnt
mij de aandacht en infpanning van veel grooter vernuft ,
dan ik mij verbeelde to zijn, rijkelijk to verdienen .
Ja, de drukkunst moge eene edele en fchoone uitvinding zijn ; ons vaderland , om zijnen uitgebreiden handel en zeevaart fomtijds bij Phenicie vergeleken , drage
er roem op , den fchat zijner voorgang(ter zoo rijkelijk
op woeker to hebben gefteld ; en de algemeene verbreiding van licht en wetenfchap in onze dagen make dezen
laatften flap, op de baan alleen door bet redelijk fchepfel bewandeld , thans inderdaad onontbeerlijk , - neen ,
zij ftaat met do oudere zuster niet gelijk . V66r haar
hadden wij boeken en boekerijen, geleerden en kweekhoven der geleerdheid . Wij hadden m o z E s en de Profeten , C H R I S T U S en de Apostelen , zoo wel als de
Griekfche en Romeinfche bronnen van bet ware en
fchoone . Ja, bet morgenrood eener nieuwe befchaving
was over Europa doorgebroken , eer K O S T E R zijne
letters uit beukenfchors had vervaardigd .
Maar, wat waren wij zonder de fchrijfkunst ? waar
was de gefchiedenis ? hoe was de Godsdienst zelve ,
eenmaal verbasterd of betwijfeld , ooit tot zuiverheid en
zekerheid to herftellen geweest ? waar was eenig ondierwijs, dan bij den ouden van dagen , to vinden , die zijne
ervarenis , en wat hij van nog ouderen in eigen geheu .
gen bewaard had , ligt nog wel gebrekkig aan anderen
mededeelde ? waar was de letterkunde , tenzij in de heldenliederen en treurzangen van eenige Barden , die met
moeite fommige flaauwe herinneringen tot de nakomelingfchap overbragten ? waar was uw wereldhandel,
A. ? waar onze wetgeving en geheele befchaving ? Neen,
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Barbaren zijn ze , tot wie deze kunst niet is doorgedrongen. Gelijk de fpraak bet redelijk wezen, zoo onderfcheidt bet fchrift den befchaafden mensch , den burger eener geregelde maatfchappij . Jammer , dat wij den
ontdekker van dit edele vermogen niet met zekerheid weten aan to wijzen ! Maar, hetzij hij T O T , T E U T heete,
hetzij hij een' anderen naam voere , zeker behoorde hij
tot de grootfte weldoeners des menschdoms .
Wij begonnen met u op bet naauwe verband to doen
letten , waarin alle volken des aardbodems tot elkander
ftaan . Wij deden u opmerken , dat , even als de fpraak
menfchen aan menfchen bindt en dezelve tot huisgezinnen en maatfchappijen vereenigt, om bet licht der wetenfchap en kennis , den gloed der befchaving en menfchelijkheid al meer en meer to doen toenemen , bet
fchrift dat alles in nog veel grootere mate bevordert,
en de druk daaraan de kroone opzet . We] dan , verheugen wij ons in bet voorregt, dat wij genieten ! Voeden
wij ont , geli k met de voortbrengfels van allerlei grond,
met de kundigheden , met de ontdekkingen van alle natien ! En pogen wij inderdaad meer en meer mensch to
worclen , meer en meer boven bet ftommme vee uit to
munten ! Breke de dag aan , dat 66n geflacht van kinderen Gods de aarde bewoont ! En bidden wij dagelijks
met vertrouwen : „ Uw koningrijk kome, o Vader !
Uw wil gefchiede, op aarde als in den hemel !"
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y y einige lezers , voorzeker, zullen er gevonden worden, die niet bekend zijn met de ifoute en ijzingwekkende wijs , op welke de bewoners der Schotfche bergkusten , maar vooral die der Hebridifche en der nog
noordelijker gelegene Shetlgnd- en Fcrroe-gilanden, zich
bet dons verfchaffen, hetwelk aan de weelderige bewoners van minder barre ireken eene zoo zacbte rustplaats
leveit. Ondertusfclten verdient de gevaarlijke jagtananier
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dezer onverfchrokken vogelvangers en vederverzatnelanrs
wet in derzelver nadere bijzonderheden bekend to worden . Wij willen thans , uit een onlangs in bet licht
gekomen Engelsch tijdfchrift , de wijze bel'chrijven,, op
welke zij geoefend wordt door de inwoners van St . Kilda , een eilandje , zijnde de westelijkfte bewoonde plek
der Hebriden, in den grooten dtlantifshen Oceaan . (Nog
westelijker dan bet atmost Kilda, gelijk z s o M s o N
bet noemt, ligt een kleiner naaldvormig rotseiland, Rockall geheeten.; doch dit is onbewoond .) De weinige
ingezetenen van St. Kilda, -van kindschheid of aan
ifeilten en afgronden gewoon, zweven van de eene rotspunt naar de andere , met. even weinig vrees als de vogels zelven, die zlj vervolgen . Ilunne voornaamife hulp
en toeverlaat hierbij is tweederlei foort van touwen, de
eene van huiden gemaakt, de andere van bet haar uit
de ftaarten der runderen , loch beide van dezelfde dikte .
De eer(te touwen zijn van de vmeg(fe tijden in gebruik,
en worden nog (feeds bet meest in achting gehouden ,
omdat zij fterker zijn dan de andere, en minder h1dotilaan voor llijten, of voor, in bet wrijven langs fcherpe
rotskanten , doorfneden to worden . Deze touwen zijn
van onderkheiden lengte , verfchillende van negentig tot
honderdentwintig , ja dikwijls bijna tweehonderd voeten,
en hebben eene dikte van drie duimen in den omtrek .
Die uit leder beftaan, worden van koe- en fchapenhuid,
ondereen vermengd , vervaardigd . De fchapenbuid, na
in fmalle riemen gefneden te • zijn, words met een' breederen reep van koehuid omwoeld . Twee dier touwen
worden vervolgens met elkander zaamgetwijnd, zoodat
bet tow-, wanner men bet loswikkelt, bevonden wordt
uit twee deelen to be(faan, waarvan elk eene zaamgevoegde lengte van fchaapslederen ribmen bent, cover •
dekt met koehuid . Voor de beste dezer touwen vragen
zij ongeveer dertien (Eng.) l'uivers de vadem, hetwelk
de prijs is , waarvoor zij dezelve onderling tan elkander
verkoopen . Van zoo veel waarde zijn deze touwen "or
M&NOZLW. 1836. NO . 10.
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de eilanders , dat een derzelven het gewone huwelijksgoed van een Kildasch meisje uitmaakt ; en inderdaad
heeft, voor deze als van de wereld gefcheidene menfcheo, bij welke geldrijkdom bijna onbekend is, een
ding, van hetwelk fomwijlen het leven zelf, en Reeds
in meerdere of mindere mate deszelfs behoeften en genoegens afhangen, oneindig grootere waarde dan goud
of juweelen .
Dc plaats , waar het zeegevogelte en vooral de olierijke fulmars zich bij voorkeur ophouden, is eene ontzettende fteiite, ongeveer dertienhonderd voeten hoog,
en gevormd door het fcherp afgefneden uiteinde van
Conachan, den hoogften berg van het eiland, een kaap,
zoo men meent de verhevenfte rotswand van gelftD
Grootbrittanje . Het neerzien van deze {teilte is zoo
fchrikwekkend, dat zeker iemand, anders gewoon zoo .,
danige tooneelen met onverfchilligheid to befchouwen,
zich onverzeld niet tot aan den rand durfde wagers ;
door twee eilanders vastgehouden, waagde hij het,
over den rotskant heen to kijken . Hit zag neder by
hetgeen men eene wereld van rollende newels en ftrjdende wolken zou kunnen noemen ! Wanneer dezee van
tijd tot tijd br-eken, of door den wind uiteenged?even
worden, ontdekt men daar beneden den Oceaan, maar
in zoo groot eene diepte , dat zelfs het bulderen van
deszelfs branding, die zich met woede op de rotfen
breekt en de door haar uitgefletene holen ntet dondaend
geluid binnenitormt, op deze ontzettende hoogte nier
meet hoorbaar is . De rand is nat en flibberig ; de rot.
fen zijn nagenoeg loodregt van den top tot aan den voet . ;
en echter naderen de inwoners van St. Kilda die verraderlijke oppervlakte onbezorgd, en zetten zich neder
op den uiteriten kant ; de jongften onder hen kruipen
of glijden zelfs een eindweegs van den top naar bene,
den, om eijeren to zoeken of vogels to vangen, die in
de hoogere ftreken nestelen, en welke zij in memigte
veritrikken door middel van een' dunnen ftok gelijk eene
hengelroede, aan welker punt zij een' ftrop van koehaar
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hechten , aan bet eene einde uitgehouden door eene veder van de folan-gans .
Doch deze fpeelfche jagtkunften van bet jongere gegacht zijn niets , vergeleken met de ijzingwekkende bedrijven der meer bejaarde en meer ervarene beoefenaars .
Men begint met ver(cheidene touwen van leder en koehaar aan elkander to knoopen, -ten einde zich zoo veel
dieper to kunnen nederiaten . Hot eene uiteinde dezer
dus vereenigde touwen is van leder , en wordt als een
gprdel ow de middel van den klimmer vastgehecht . Vervolgens werpt de avonturier zelf, terwijl hij op den
rand der rots ftaat, bet andere eind van de hoogte naar
beneden , en laat bet tot eene aanmerkeiijke diepte langs
de fteilte afzakken . Aisdan geeft htj bet midden van
bet tou w aan een ander man, om vast to houden, en
daalt naar onderen, Reeds een deel van bet touw vasthoudende, terwijl hij zich fangs bet andere aflaat . De
man, die boven bet tonw vastheeft, hecht hetzelve
nergens aan zijn lijf, maar houdt bet alleen met de handen, ja fomwijlen zelfs in ddne hand alleen, terwijl hij
daarbij, zonder eenigen fteun om zijne voeten fchrap to
zetten, over den rotsrand henen kijkt, en met zijnen
makker, lien hij tot de diepte van ongeveer vierhonderd
voeten aflaat, een praatje houdt . Ben vogelvanger, zich
midden onder de nesten der fulmars bevindende, ving
er vier, en wist echter, met twee dier vogels in elke
band, langs bet touw op to klimmen ; terwijl hij, onder dit opklimmen, nu en dan zijne voeten tegen de
rotfen zette, met een' fprong zich van dezelve verwijderde, bij bet terugvallen andermaal eenen fprong nam,
en dus, al fpringende, flingerende en juichende, duizend
kuren bedreef (*) . Hoe vree£elijk echter zulk eene ver(*) Het is anders meestal niet uit bloote verlustiging,
meat om rotspunten to ontwij .ken, en to beletten dat bet tout
zich sap dezelve hechte of befchadige, dat deze vogelvangers zich dus van den rotswand opwerpen ; zij hebben ook
wel eens, om zich voort to werken en in de rotsfpleten vat
to krijgen, een' flok met een haakje bij zich .
Gg 2
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tooning fchijnen mag voor hen , die aan dezelve niet
gewoon zijn , zoo zijn met dat al de ongelukken zeer
zeldzaam, en de Kildaers befchouwen de mogelijkheid,
om daarbij bet leven to verliezen , als iets , dat bijna
niet in aanmerking komen kan .
Het is inderdaad verbazend , in welk eene mate gewoonte en oefening , gepaard aan vaste zenuwen , bet
gevaar kunnen verminderen . Van bet eiland SouthStack , in 4nglefea , ziet men fomwijlen knapen , of
alleen , of door een paar kleine jongens van gelijken oitderdoni gehouden , zich van de fchilderachtiige fleilte
tegenover bet eiland nederlaten aan een eind touw , zoo
dun en fchijnbaar zoo verfeten , dat bet een wonder
is , hoe bet niet bij de eerfte fpanning aan fluk fpringt .
En evenwel, zonder een' zweem van vrees , aan geene
mogelijke gevolgen denkende , flingeren zij zich aan hetzelve tot op eene rotsrigchel , naauwelijks breed ge .
noeg ow tot fleunpunt voor den voet eener geit to
dienen , en klauteren van daar , met of zonder de huip
van hun touw, verder, om bet nest eener meeuw to
plunderen, die, zoo zij hare eigene krachten kende,
hen met een' flag barer wieken hals over hoofd naar
beneden kon doen tuimelen .
Ook bier , even als to St . Kilda , zegt men, dat ongelukken zeer zeldzaam gebeuren , offchoon zij natuurlijk fomwijlen -moeten plaats hebben ; doch voorbeelden
van ontkoming aan gevaren, ijfelijk genoeg, om, >sij
bet bloote verhaal daarvan, bet bloed in de aderen to
doen flollen, zijn menigvuldig genoeg .
Het eerfle, waarvan wij fpreken zuilen, had plaats
ongeveer twee mijlen van South-Stack , aan de rotfige
kust van Rhoscolin . Eene dame , die niet ver van daar
hare woning had , zond eenen knaap om famphire to
zoeken , (faintpierre , eene zeeplant) hem door eenen
knecht , op wien zij zich verlaten kon , doende verzellen , om op den top der rotfen bet touw vast to houden .
Terwijl de knaap midden tusfchen hemel en zee hing to
bengelen , gevoelde de knecht , wien dit werk ongewoon
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was, hetzij ten gevolge van plotfelijke duizeling, hem
overkomen door bet benedenwaarts kljken naar de bewegingen van den jongen , hetzij uit twijfel of hij wel
in ftaat zou zijn den knaap to houden , cene koude , van
walging verzelde, huivering hem door de leden kruipen , gepaard met bet bewustzijn , dat -hij in zwijm zou
vallen . Hij had nog befef genoeg over , om to begrijpen , dat bet onvermijdelijk gevoig hiervan de zekere
dood van den knaap zou wezen, en hoogstwaarfchijnlijk
ook zijn eigen, naardien hij bij bet flaauwworden, naar
alle vermoeden , voorover vallen, en touw en knaap
over den rand der fteilte volgen zou . In deze verlegenheid gaf hij een' luiden, wanhopigen fchreeuw, die getukkiglijk door eene vrouw , welke niet ver van daar op
eenen akker werkte , gehoord werd ; zij fnelde naar boven, en kwam nog juist bij tijds om bet touw to grijpen, toen de bezwijmende man, zijne bewustheid verliezende, voor hare voeten nederviel .
Wij willen bier nog twee gevallen bijvoegen, in welke bet gevaar niet minder groot , en een derde , van
hetwelk de uitkomst noodlottig was .
Velen der vogelvangers gaan op deze jagten uit, zonder eenigen medgezel, die bet touw vasthoudt . Het was
op zulk een' eenzamen togt, dat een man, na zijn touw
boven aan eenen flaak vastgebecht to hebben, zich, diep
naar beneden liet , en in zijne drift, om vogels , en eijeren to verzamelen , den loop van eene rotsrigchel tot be.
neden een' klomp van overhangenden rotsileen volgde .
Ongelukkiglijk had hij de gewone voorzorg verzuimd
van bet touw om zijne middel vast to maken, maar
hield bet , op niets kwaads verdacht , losjes in de hand .
In een noodlottig oogenbiik, terwijl hij druk bezig wag
een vogelnest to plunderen, flipte bet touw hem uit de
vingeren, en, na drie- of viermaal voor- en achterwaarts getlingerd to hebben, zonder dat het daarbij binnen zijn bereik kwam, bleef bet onbewegelijk over de
rotsrigchel hangen, en liet den vogelvanger, zoo bet
fcheen , beroofd van alle uitzigt om to ontkomen ; want
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zonder touw tegen de fteilte op to klauteren , was onmogelijk, en niemand in de nabijheid, die zijn gefchreeuw
hooren of hem bijitand brengen kon . Wat moest hij beginnen ? De dood grimde hem aan . Na eenige oogenblikken bedenkens had hij zijn befluit genomen . Er was
mogelijkheid , om , met een' wanhopigen fprong, bet
touw to bereiken ; doch miste hij , (en op den afftand ,
waar bet touw hing, was de kans hem tegen) aisdan
was zijn verderf onmisbaar, want diep, diep beneden
ban dreigden puntige klippen , over welke de zee zich
fchuimend brak . Derhalve, al zijne krachten verzamekode , met uitgefpreide armen , (prong hij van de rots ,
en heeft naderhand bet gebeurde kunnen verhalen want hij greep bet touw !
Bet andere geval had to St . Kilda plaats , alwaar ,
onder andere wijzen om bet zeegevogelte to vangen, ook
het ftrikkenzetten in gebruik is . Men plaatst dezelve
overal , waar de vogels zich bet meest laten vinden . In
een' dier ftrikken, op eene rotsrigchel, honderdentwintig
voeten boven de zee gefpannen , verwikkelde eels vogetvanger zijnen voet , en, dit op bet oogenblik niet besnerkende , geraakte hij bij bet voortgaan van de been ,
itortte over den rand , en bleef hanger . Ook hij had,
even als in bet vorige geval , geenen jagtmakker ; en ,
om de maat van zijn ongeluk vol to meten , was de
avond op hand, en hij had weinig uitzigt, v66r den
volgenden morgen ontdekt to zullen worden . Vergeefs
beproefde hij , zich zoo ver opwaarts to buigen , dat hrj
den ftrik bereiken of den rotskant grijpen kon . Na
eenige vruchtelooze pogingen waren zijne krachten uitgeput, en in lien vreefelijken toeftand, daarbij elk oogenbllk verwachtende dat de ftrik bezwijken zou, brags hij
een' langen nacht door . Bij bet aanbreken van den dag
werd gelukkiglijk zijn fchreeuwen door eenen nabuur gehoord, die hem uit zijn gevaar verloste.
Bet laatfte voorbeeld, hetwelk wij thans verhalen
zullen , eindigde op eene akelige wijs . Een vader en
desaelfs twee zonen waren to zamen lit , en , hun touw
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op den top eener fleilte zoo hecht mogelijk vastgemaakt
hebbende , daalden zij langs hetzelve af, om hun gewoon bedrijf to oefenen . Na zoo vela "gels en eijeren , his zij dragen kondeli , verzameld to hebbdn , waten zij bezig langs bet touw weder op to klimmen -- de
oudfle der zoons vooraan - zijn broeder een paar vademen onder hem , en de vader bet laatst . Zij waren
reeds een goed find wegs opgeflegen , toen de ondile
zoon , naar boven kijkende , zag , hoe de flrengen van
bet touw tegen een' fcherpen rotswand vijlden , en de
eene na de andere doorfneden werden . ©ogenblikkelijk
gaf hij van de ontrustende daaclzaak kennis . „ Kan bet
houden tot wij boven zijn ?" vroeg de vader. - „ Het
houdt geen minuut langer ," was bet antwoord : „ bet
gewigt van ons drieen fcheurt bet fuel aan flukken." -„ Kan bet ddn mensch houden ?" riep de vader weder.
- „ Dat is aiwat bet doers kan, en daaraan twijfel ik
nog ." - „ Dan is er toch kans , dat d6n van ons gered worde ; trek uw mes, en fnijd bet touw onder u
door!" was bet koelbloedig en onverfchrokken bevel des
vaders. „ Kom , haast u - gij ltuht nog ontkomen en
uwer moeder ten troost zijn !" Tijd tot woordenflrijd
of langer aarzelen was er niet . De zoon keek nog eenmaal naar boven , maar de rots korf al dieper en dieper
in bet touw ; bet was bijna door. Het mes werd dus
getrokken , bet touw doorfneden, en zijn vader en broesier gingen de eeuwigheid in !
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is een rij2ig en fchoon
man, met regeltnatige wezenstrekken, gebogen neus, langwerpig aangezigt en donkerbruin haar . Hij is niet ouder dan
35 jaren ; en men zegt, dat zijn letterkundige arbeid hem
jaarlijks 1200 a 1500 pond (14 k 18000 gulden Holl .) op.
brengt. Zijne redevderingen in het Parlement werkt hij fleeds
zorgvuldig nit, en prent dezelve in zijn geheugen . Zijne taal
is even zoo gekunfkeld en gemaakt als zijn toilet en zijn geEDWARD L Y T T O N B U L W E R
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heel perfoonljjk voorkomen. Hij is een van de beste ksrlanten der Londenfche kleedermakers en kappers, daar bij
hem hear en gewaad Reeds naar de laatfe mode ingerigt moeten zijn. De wijs en manier, waarop bij zich uitdrukt, is
uiterst omflageig en als op Relten gaande . Zijne item,
hoezeer zwak, is welluidend, en hij fpreekt Reeds met veel
gemakkelljkheid en flux de bouche . Zijn parlementair parade .
ituk is reeds lang de opheffing der zegelbelasting op de
nleuwipapieren geweest, over welk onderwerp hij gewoon
is in elke jearazitting een voorfel to doen . Bij Bat alles
fchijnt hij bet niet erniig daarmede to meenen, sangemetkt
hij verieden jaar san de verzoeken der vrienden van den Heer
a PR I N G R ICE gehoor gaf, en naliet zijne motie door to
zetten .
O'c o N N ELL is van eene groote, athletifche gefalte,
naar geese en ligchaam de Rerkfte man in bet Lagerhuis .
Rij fcbijnt Reeds opgeruimd en vrolijk, en ziet er nooit nedrAagtig of bekommerd uit . Ook onder de ongunfligfe tijds .
omilandigheden geeft hij de hoop Wet op , om de zaak van
regt en menfchelijkheid , naar zijne inzigten , vroeg of last
to zien zegevieren . In zijne gebaren heeft bij lets zeer on .
bevalligs en plomps . Hij blijft geen oogenblik op dezelfde
plaats , en altijd is zijne houding onnatuurlijk en ongepast .
Nu eens kromt hij nek en rug als een boog, en ffrekt den
regter arm ver voor zich uit ; dan weder haalt hij bet hoofd
geheel terug, en zet de hand in de zijde . Terfond daarop
rekt bij den bale in de boogie, en maakt een zoo lang en
klagelijk gezigt, alsof hem bet hoofd voor de voeten gelegd
moest word en . Somwijlen ook heft hij beide de armen to
gelijk in de hoogte , en pakt zich bij de paruik, alsof hij
dezelve in duizend fukken wilde rukken . In 1834 rukte hij
zich werkelik, to midden zijner fchitterende redevoering
over bet intrekken der Unie, de das van den bats en legde
haar nevens sick neder, zonder daardoor in den Rroom zij •
ner welfprekendheid gefoord to worden. Ook al is hij geheel onvoorbereid, heeft hij zijn onderwerp volkomen in z ij .
n e magt . Spreekt hij van Ierlands rampen, dan is zijne
fchildering zoo krachtig, zijne rede zoo wegflepend, dat
men tranen in veler oogen ziet glinferen . Plotfeling echter
fpringt de redenaar, met eene kluchtige wending, qp lets
anders over, en zijne fcherts words door een laid gelack
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gevolgd . Men weet niec, of hij meer door aandoening den
door fpot en boon invloed op zijne toehoorders oefent en
derzelver gemoederen beheerscht . De fttji zijner rede is noch
befcbaafd noch fierlijk, maar krachtig en treffend . Zijne
item is fterk, vol en tot alle buigingen in flaat, naar mate
zijne luim zulks medebrengt . En deze man is reeds 6i jaren
oud, hoezeer hij er uitziet als een veerciger. Hij hoopt nog
wel 30 jaren to leven, omdac, zegt hij, de meesten zijner
voorvaders bins bonderd jaren oud geworden zijn .
Wegens een onbezonnen jongensftreek (vermeldt Psof .
w o L P F, te,Tena) werd a P I N D I. E R, alsknp,toSrasbug,
wear zijn vader Orcbestmeester was, voor bec, geregc
gedagvaard, en, na een kort verb oar, in eene gevangenis
geworpen, wear bet gezelfchap der volilagenfte booswichten
hem ten deel viel . De wet fprak tegen hem, en, naar de
Franfche regcspleging, wachtte hem eene geftrenge ftraf. Tot
zijn geluk, bewees een Advocaat, dat hij de jaren der ver.
antwoordelijkheid nog niet berelkt had . Te midden van bet
gejuich des yolks werd hij vrijgefproken, en in zegepraai
buiswaarts gedragen . - Later ftudeerde S P I N D L E,a in de
Regcen, wear veriiet dezelve, om Komediant to wordenl
Te then tijde fchreef htj, under bezwaarde omftandigheden,
zijnen Bastaard. Reeds gehuwd en der armoede ter prooije,
zond hij bet handfchrift aan eenen vriend in Zwitferlond,
met verzoek, betzelve tot elken prijs aan den man to hel .
pen . Deze ftelde bet in handen van den ouden o R E L L, to
Zurich, maar lies, nit onbedachtzaamheid, s P I N D LE R's
brief aan hem daarin liggen, waarult bleek, dat bet werk
voor een prjjsje to bekomen was . Van eifcben kon dus g ee.
n e vraag meer zijn . S P I N D L E R moest lang wacbten, eer
zich OR ELL bij den onderbandelaar aanmeldde, en, na vruch .
teloos bij dezen om eene prijsbepaling to hebben aangebou .
den, hem een' wisfel van 2000 florijnen , als honorarium
voor den fchrijver, toefchikte . „ De Roman," dus fchreef
de waardige Boekhandelaar, ,, is wel geen meesterituk, maar
van den maker kan iets worden . " Er is van S P I N D L E R ,
ook naar bet uitwendige, inderdaad 'lets geworden I Hij bewoont thans, als een welgeftcld man, een eigen huis to
Bade+r-Baden.
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Hsstories are more full of examples of the fidelity
of dogs than of friends,
Pops .
De navolgende als echt gewaarborgde Anecdoten sijo getrokken nit eene in 1835 in bet licht gekomene nieuwe ver .
ratneling, behoorende tot de Gleanings in Natural History ;
eei werk , door den Heer E . J E S S E , Parkopziener van -den
ironing van Engeland, uitgegeven, hetwelk vein bijdragen
levert tot den reeds zoo rijken fchat van merkwaardtge voorbeelden des verftandelijken vermogens van den fond .
Eetl mijner bekenden (zegt de Heer j E s s E) fchoot teens
eenen hags aan , die, zich gekwetst voelende , door een gat

troop , hetwelk hij aan den voet van eenen muur vond.
Een oude fpoorhond , lien men hem achterna zond, prong
over, ving den haas, en keerde met denzelven tot bij den
tnunr erug. Herhaalde malen beproefde hij nu , met zljnen
last weder over den muur to fpringen, doch teikens mislukte
iiet hem ; eindelijk fchoof hij den haas , zoo ver hij konde,
door bet gat , fprong toen over , trok den bass aan de andere

zijde er uit, en bragt dien aan zijnen heer. - Een tegehftuk, van foortgeiijken card als bovenftlrand geval, is bet
volgende. Twee jagers hadden, Op de eendenjagt, een'
fchranderen Newfoundlandfchen bond bij zich : aan den buY-

tenzoom van bet riet, langs den oever eener rivier, legdeb
zij hunne 'hoeden af, en flopen vervolgens near den waterkant . Kort daarna geboden zij den bond hunne hoeden tb
gaan halen , waarvan de een grooter was dan de ander . Nh
verfcheidene vruchtelooze pogingen, om belde to gelijk met

den bek op to vatten, zette de bond den kleineren hoed In
den grooteren, drukte dien met zijn' poot naar beneden, en
bragt ze toen beide .

Het Britfche fregat Leander, hetwelk gedurende den jongften oorlog bij Halifax in Nieuw-Schotland post Weld, had
een' ouden Newfoundlander aan boord , en men vertelde elkander op bet (chip niet weinige trekken van deszelfs uitnemende fchranderbeid ; onder anderen bielden al de matrozen ftijf en fterk ftaande, dat de bond alles verftond, wat
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men fprak, en, to oordeelen naar bet volgende voorvai,
zou men dit inderdaad bijna moeten gelooven . Hij Bond
in blakende gunst bij de manfchap, en was to allen tijde
zeer goed behandeld geworden ; maar op zekeren dag, terwijl hij joist op bet verdek lag, zet de Kapitein : „ Het
valt mij bard, maar ik zal Neptunus moeten doen doodfchieten, want hij wordc oud en zwak ." Verfiond de bond dep
woorden, of verfchrikte hem 1lechts de coon, waarop zij
gefproken werden? Ik weer bet Met ; maar oogenblikkelijk

daarna (prong hij over boord, en zwom naar een (chip, dat
nevens den Leander lag . Hij werd er aangenomen, en bleef
er tot aan zijnen dood . Niets was In ftaat, hem to bewegen
op den Leander terug to keeren ; was hij aan wal, een iemand
der manfchap van zijn vorig (chip kwam hem nabij, zoo
liep hij weg zoo fuel hij kon .

Zeer opmerkenswaardig is bet, op welk een' grooten-af.
!land honden, aan booed van een (chip, bet land ruiken .

Lang v66r eenig mensch nog een (poor van land ontdekt
heeft, geven de honden op de ondubbelzlnnigfte wijze to
kennen , dat zij van deszelfs nabijheid een voorgevoel hebben .
Het is algemeen bekend , dat de honden , ten minfle vele
rasfen derzelven , zich , alvorens to gaan liggen , meermalen
in bet rond draaijen . Nu weet men ook, dat vele wilde die-

ren tot bun leger bij voorkeur bet lange gras bpzoeken,
hetwelk zij ne&rdrukken en voor hunne ligging gemakkelij .
ker pogen to maken, door er zich verfcheidene malen in om
to draaijen . De gewoonte van onzen huisbond fchijnt dus
inderdaad nog een overblijffel to zijn uit zijnen wilden toeftand ; en dit is zeer merkwaardig, als een bewijs, hoe bet
naiuurinftinkt van een dier hetzelve, ook na duizendjarige

tamwordlng van zljn ge1lacht, nog blijft aankleven .
finder verfcheidene nieuwere voorbeelden, van welke groote afftanden en op welke bijna onbegrijpelljke wijs honden
den weg naar hula weten to vinden , willen wij icier bet

volgende vermelden . Een Engelschman was Wt Northumberlahd naar fAnerika gereisd, en had eenen patrijsbond
met zich genomen, doch denzelven kort na zijne 4nding y

op de jagt, in den omtrek van Baltimore verloren . Eenigen
tijd daarna words de broeder van den reiziger, in Northumberland, door bet blaffen en janken van eenen bond in zij-

nen flap geltoord ; men laat bet dier binnen, en herkent in
hetzelve den bond, die de 4merihaan(che reis gedaan bad.
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Een jaar daarna kwam de eigenaar terug, en werd door den
bond met vreugdegehuil verwelkomd . Men heeft niet to
weten kunnen komen , op welk fchip de bond de tertigvaart
gedaan, nocjt wear hij in Engeland aan wal gek nen was .
Het volgende geval bewijst, dat de bond ook als 't ware
eene tijdmaat hebbep moet . Een Londensch huisgezin was
federt jaren gewoon, de kersdagen (een der vrolijkst gevierde jaarfeesten in Engeland) bij vrienden to Guildford door
to brengen ; zij kwamen regelmatig den dag v66r kersmis
tegen etenstijd, en hadden altijd een' grooten wachtelhend
bij zicb, die bij beide de gezinnen in bijzondere gunstfton&
Na ongeveer zeven jaren onttiond er tusfchen de twee vriendenhuizen een misverftand, en de uitnoodiging tegen kerstijd
bleef achter. Daags v66r kersmis , omtrent een uur v66r
bet middagmaal, ftaat de man van bet huis to Guildford aan
bet venfter ; op 8ens roept hij zijne vrouw toe : „ Zie, de
Londeners hebben zich bedacht, en komen toch, al hebben
wij hen ditmaal niet gevraagd ; daar is Cefar reeds ." Als
near gewoonte liep de bond de kamer binnen ; de vrouw
van den huize maakte de logeerbedden gereed ; men wachtte een uur met bet eten , maar - er verfchenen geene gasten . Cefar bleef juist zoo veel dagen als hij gewoon was,
en nam vervolgens den terugweg aan . De briefwisfeling,
tot welke dit voorval aanleiding gaf, had de verzoening der
beide familien ten gevolge, en Cefar bleef, zoo lang hij
leefde, in gezelfchap zijner meesters , bet jaarlijkfche bezoek
afleggen .
Een landhoevenaar, wiens woning mijlen ver in bet rond
door geene andere omringd werd, kwam dikwerf in verfcbeldene dagen niet near huis, zoodat de zijnen des nachts nimmer op hem wachteden . In zekeren nacht werden z1j door
een vreefelijk blaffen van den huishond, die altijd in de ken .
ken lag, met fchrik nit hunnen Nap gewekt. Men wilde
bem tot ftilte brengen ; maar dear hij, gedurig al klagelijker
huilende, aan de dear krabde, liet men hem near buiten.
Na verloop van een uur kwam de man van den huize ., en
de bond met hem . Hij verhaalde, dat hij , een weinig be .
fchonken zijnde, door de fcherpe buitenlucht bevangen, van
bet paard en tot aan den hats toe in eene gracht gevallen
was . Onvermogend zicb er nit to helpen , had hij zich aan
den kant vastgehouden, tot dat hij van de koude - bet was
in januarij - nagenoeg zijn bewustzijn verloren bad . Hij
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berinnerde zich, dat hij luide om huip geroepen had ; de
bond was bij hem gekomen, en had hem bij den kraag gepakt en nit bet water gehaald . De plaats, waar dit gebeur .
de, lag ongeveer eene (Eng .) mijl van zijn huis, en de
bond, die in hetzelve op den grond lag, moer, bij de ftilte
van den nacht , bet help I - roepen van zijnen beer gehoord
hebben .
De bond toont eene 1terke gehechtbeid aan den mensch .
Dit dier is vatbaar voor eene zoo geheel onbaatzuchtige
toegenegenheid, en deszelfs verwonderlijke natuurdrifc fchijnt
fours zoo nabij bet redelijk verftand to komen, dat men
v.eelal met belangltelling daarvan hoort vertellen . De vol.
gende gevallen zijn allezins opmerkelijk .
Kapiteln n A u c s nam nit China een' aldaar geboren' bond
mede naar Engeland. Toen zijn fchip op den Theems voor
anker lag, beaelde hij eene koets, ging met den bond daarin, en reed naer zijne woonplaats in Surrey . Des nachts
daarop ., toen men bet anker ligtte, ow in bet dok binnen ce
balen, hoorde een der matrozen een luid geblaf in bet geboomte aan den oever, en riep certlond aan zijne makkers
toe, dat bet Bonner was - zoo heette de bond . Anderen
meenden, dat bet onmogelijk was, dewiji de Kapitein hem
daags to voren had medegenomen . De man bield vol, dat
hij zich niet vergiste . Eindelijk zette men eene boot uic,
en de bond in de ftruiken was geen andere dan Banner.
Hier vOnd this een bond, die nit een ver en vreemd land
medegenomen en van bet fchip ruim twintig mijlen land .
waarts in gevoerd was, den terugweg door een gewest, wear
alles anders is, dan in zijn land -- grond, luchtgeftel, yolk,
gebouwen enz .
Ben geacht Zuid-dmerikaansch koopman reisde met eenen
gids door bet Andes-gebergte . Zij verdwaalden, en ontdekten, na lang omloopen a eene but in de verte. Toen zij op
dezelve toegingen, fprongen twee honden voor den dag, die
geweldig blaften, en den toegang febenen to willen beletten .
Zij moesten dezelve met fleenen verjagen. Bij de but gekomen zijnde, hoorden zij de item van eenen mensch, die
Spaansch fprak, en dringend fmeekte, dar men Loch zijnen
bond en geen leed mogt doen . Zij vonden een zeer verzwakc
oud man, die bun verzekerde, dat bij reeds lang van honger omgekomen zou zijn, zoo niec zijne honden op de jagt
gingen en hem geregeld een gedeelce van de vangst to hula
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bragten . Hij was een weggeloopen flaaf, die zich io deze
eenzame plaats verborgen had.
Ben ongehuwd oud Heer, die met zijne zuster woonde,
had eenen lievelingshond, welke Wet van zijne zijde week .
HI was gewoon, eer hij zijne eetkamer verliet, zijnen wijn
op to f uiten , en den den fleutelbos op den grond to warpen ; de bond droeg hem alzoo de fleutels in bet woonvertrek na . Deze gewoonte hield Eland tot aan den dood van
den ouden Heer . De bond to.onde zich ten uiterfte sees .
tlagtig . Om hem nu bij de oude gewoonte to laten, wer&
de wijn, even als to voren , opgeflocen, en de tleutelbos op
den grond geworpen ; maar nooit kon men bet dier bewegen, om denzelven weder op to nemen . Sterker en to gelijk teederder bewijs van gehechtbeid aan den overledenen
kon at niet gegeven worden .
Iemand had een' voortreffelijken Newfoundlander, een'
bond, die, als' men hem niet bevel to huis to bkitven, op
ttraat deeds voor de vrouw en dochter uit liep, dock alleen
din, wanneer zij niet onder geleide van eenen Heer zich
beveaden . Kwam hem iemand tegen, then bedpidde hij,
door een' fprekenden blik of door een dreigend knorren,
pints to maken ; doch was er een Heer bij de vrouwen,
zoo votgde hij bet gezelfchap . Met dezen bond waren zb
bij dig en nacht veilig ; want zijn moed evenaarde zijne
fchranderheid .
Ben mijner vrienden nam eenen Newfoundlander en een'
klcinen patrijsbond in eene boot, roeide op bet ntiidden van
den Theems, en wierp ze beiden in bet water. De honden
zwotnmen near verfchillende kanten ; mast de pstrijshond
geraakte in den flerken maaltlroom, kampte eenigen tijd met
bet water, en was weldra op bet punt van to verdrinken .
Neapwelijks bemerkte de Newfoundlander bet gevear van zijn'
asakker, of hij keerde om, zwom near hem toe, pakte hem
m zijnen mull, en bragt hem behouden aan den oever .
Ben Boer nit een dorp in Kent bleef des avonds lair op
de aerkt to Maidjione . Near huis gaande, bezocht hij nog
tens eene kroeg in Aylesford, en, gelijk bet in zulke ge .
vallen maar al to dikwijls gebeurt, de man dronk meet, den
hem nuttig was , en bij vertrok eindelijk met een' duchtigen
tees. De weg near zijn dorp is in bet beste jaargerijde voor
ten drunken mensch allezins moeijelijk ; doch shins lag er
dupe fneeuw, en bet was vinnig koud . Hij geraakte daq
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ook van den weg af, viel in de fneeuw neder, en bleef dear,
in een' der koudlie nachten, bewusteloos op den rug liggen .
Maar nu krabde zijn getrouwe hopd ., welke niee van zijde
zijde was geweken, fneeuw bijeen, am .eene foort van wet
ter befchutting van zijnen meestek to vormen, en legde zichzelven op diem borsc neder, ten einde met zijne rtiige harem
de geduchte koude of to weren. Den voigenden morgen
kwam een jager fangs dien weg, bemerkte bet zonderlinge
verfchijnfel, en ging naar de plaats toe. Thans rigtte de
bond zkb op, frhudde de fneeuw af, en drukte door teekeneis zijn verlangen uit, dat de jager zijnen naeester to huip
mogt komen . Dezelve veegde bet u s van bet aangezigt des
verf ijfden, en herkende terfiond den man . Men fchafre an
fpoedig huip uit bet dorp, en de verongelukte boer word
weder cot bet leven tefuggebragt . Uit dankbaarbeid voor
zijde wonderbare redding, liet deze, tot een attijddurend
aandenken, een' zilveren halsband voor den bond maken .
Ten beta eens tien guinjes voor dien bond geboden werden,
zelde hij, dat, zoolang hij nog ddn kluifje en Idne korst
brood son bebben, hij die met den getrouwen vrknd wilde
deeled . Zoo ienig overtuigd was hij, dat de warmte van
den jtrist over de sdeille deelen iiggenden bond bet bloed
voor gebeele verftijving had bewaard .
kemnnd ha4 eetien dashond, welken hij menignserf aange .
bonden hield. Nu en dan werd de haisband vermist . Bin .,
delijk bemerkte hij, dat bet dier dien in zijn' belt wegdroeg,
qm denzelven to verbergen . Nog meet opmerkelijk is ech .
ter, hetgeen salt ennen buffel op de Zoological farm in Kings .
ton-Hill werd waargenomen . Dit diet is ongemeen wild ;
deswege werd hetzelve, om bet des noods to kunnen bedwinge>l, eon flerke ijzeren ring, waaraan eene keteg ter
lengte van twee voet was vastgemaakt , door bet knarsbeenig
gedeelte van den neus gefloken . Aan bet andere einde was
een tweede ring van vier duim middellijjn . Bij bet grazen
moest de buffel op dezen ring treden, en als hij dan den k9p
opftak, veroorzaakte dat aanrukken hem zeer gevoelige pljn .
Om dit to vermtjden , was hij zoo, flim, daa helj den eenen
boorn door den ring wrist to fleken . Haj deed zulks met veel
overlegs . Hij legde den kop op zijde, fchoaf den hoorn doom
den ring, en fchudde dan den kop, tot dat de ring fonder
aim den hoorn vastzat.
Die eigenfchap of natuurdrift (gewoanluk in jfitact genoemd),
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waardoor de dieren foms op eenen affland van honderden
m#len den terugweg near tie pleats vinden, uit welke ze
gekomen ;ijn, is hoogst merkwaardig . Bat de reden dear.
van niet enkel in den reuk gezocht moet warden, is ontwij .
felbaar, Ides reeds vermelde geval van den Chieef?then bond
bewijst zulks genoeg . GALL verhaalt de gefchledenis van
eenen bond, die uic Weenen near Engeland gebragt was geworden, wegliep, aan de haven kwam, op eeq fchip sloop,
en werkelijk weder in Weenen verfeheen . Hlerbij moet een
bijzonder vermogen werkzaam zijn, waarvan wij echter oiet
bet minfte begrip hebben . Maar even zoo goed, als trekvogels en fommige zoogdieren, weten ook de Wilden van
de eene plaits near de andere op zeer grooten afftand in
eene regte lijn den weg ce vinden . Zeker man, die ver .
fcheidene jaren in AuffraUt doorbragt , verdwftalde eens op
rein in bet binnenfte gedeelte des lands , en zou misfchlen
noon den terugweg gevonden hebben zonder eenen inboorling, die bij hem was . Deze had zich in zijn ganfbhe leven
noon. meer den 15 of 20 mijien van zijne woonpiasts verw jderd, dewiji hij vijandige ftammen vreesde, filet welke
de zijne in gedurigen krijg leefde. Desniettegenftsande bragt
hid -den reiziger over de honderd mijlen in eene regte rigting
near bet punt, wear dezelve zijn wilde . De zon mogt fchU .
non of Met fchijnen , hij f apse Reeds met hetz#fde vercrou.
wen voorwaarts. En de reiziger heeft verzekerd, dat zlj'n
leadsman niet zag near fchors of takken van boomen . Hi
foheen enkel zekere onverklaarbare natuurdrift to volgen,
even als de duiven, die brieven overbrengen .

DE EER$TR VERTOONING VAN EEAUMARCHAIS *DILOVT
VAN FIGARO.

Eene historifche Schets .

De

jongite nieuwspapieren nit Parijs verhalen bijna onge .
loofegjke dingen van den toeloop der nieuwsgierigen, om
Is E ;j E R s E t nis jongfte Opera de Hugenoten to zien. Zij
verzekeren, dat de prljs der lootjes voor de pluLfen in bak
en loges boons met ieder uur klom ; 's morgens betaalde men
daarvoor 80 francs, des middags 100, en des avows waren
da prijzen tot een* fchier fabelachtige hoogte geftegen.

DE EERSTE VERTOONING DER BRUILOFT VAN FIGARO .

473

Reeds des ochtends ten 10 ure verdrongen eene menigre
menfchen elkander an den ingang van bet gebouw, en
tnoesten er dus negen voile uren wachten, eer de deur ge .
opend werd . De bij'val , welken bet ftuk vond, was zonder voorbeeld ; alle aanwezigen verzekeren, nimmer zulk
eene geestdrifc bij eenlge tooneelvertooning gezien ce hebben .
Met dweepende vereering noemde mien M E IJ E R B E E R'S
naam ; bet geroep om hem to zien, toen bet ftuk ten einde
was, fcheen niet to zullen ophouden , en dezen dag, als ook
de volgenden, fprak geheel Paris van niets anders dan van
de Hugenoten, gelijk bet nu onlangs van niets anders dan
van NINA L A S S A V E en vroeger nog van P I E S C H I gefproken had .
Zulk eene geestvervoering is ondertnsfchen in de jaarboeken van bet Franfche tooneel niet zonder voorbeeld ; is,
hetgeen wij than gezien hebben, is, reeds vijfcig jaren ge .
leden, door een foortgelijk fchouwfpel van onftuimige en
algemeene toejuiching, nog overtroffen geworden ; een fchouwfpel, waaraan bet bedoelde berigt wegens de eerfte vertooning
der Hugenoten op den 291ten Februarij 1 .1. in meer dan ddn op.
zigt berinnert . Wij meenen de eerfte voorf1eiling van B E A UM A R C H A I S' folle Journie , of Bruiloft van Figaro , op den
271ten April 1784, die sevens, als eene dier gebeurcenisfen ,
welke de voorbeduidfelen der Franfche omwenteling waxen,
eene ftaatknndige belangrijkheid verkregen heeft , gelijk die,
welke, in onze dagen , A U B E R'S fprakeloos Meisje van Portici op den 30ften Augustus 1830 verkreeg . Op then avond
toch vercoonde zich in den fchouwburg to Brusfel de eertle
bewegingen van bet- oproer, dat eene der flecbtfte omwentelingen, welke de gefchiedenis kent, die van bet People
Beige, ten gevolge had ; terwijl kort daarna de vertooning
dier zelfde Opera ook re, Milaan zoodanige gevolgen had
kunnen hebben, zoo niet bet kloek beraad van Graaf W A L LM O D E N zulks , door een santal Hongaarfche grenadiers op
bet tooneel to plaatfen , verhinderd had . Her blijfpet van.
B E A U M A R C H A I S heeft echter , zonder onmiddellijk door
zoo oproerige uitwerkfelen verzeld geworden to zijn , eenen
biijvenden invloed op de betrekkingen van dat tijdsgewricht
geoefend, en verdient, daar bet meet dan een nieuws van
den dag is, en niet alleen opzien gebaard, maar ook gevolgen gehad heeft, (waardoor alleen zich in bet hedendaagfche Parijs bet nieuwe aanbeveelt) nog Reeds onze opmerk .
H h
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zaamheid . Ook behoort M O Z A R T's Opera van then naam
nag altijd onder de geliefkoosde fiukken, waaraan bet theaterpubliek oor en eog komt weiden . Eene gefchiedenis, ge .
lijk bet fluk van BEAU M A R C H A I s heeft , bezit wel geen
ander drama . Belangrijk en leerzaam voor den ftaat van bet
tooneel, en deszelfs invloed op den openbaren geest, in bet
jaar 1784, is de uitvoerige befchrijving der eerfte voorflelling, welke ons de tooneelfpeler F L E U R Y in zijne Gedenkfehriften (*) geleverd heeft . F L E U R Y is geen acteur van
hot gewone flag ; hij is de medgezel en kunstbroeder van
eenen MOLg, PREVILLE, DAZINCOURT, LEEAIN
en andere eerfte lichten van bet Thedtre Frangais ; zijne too .
neelloopbaan omvat tweeenzestig jaren . Zij begins in den
laatften tijd der regering van L o n E W I,1 a XV, flingert zich,
onder L 0 D E W IJ K XV I , door de voorflellingen in den vertrouwden kring van Koningin M A R I A A N T 0 I N E T T A to
Trianon, valt in bet tijdvak, toen NAPOLEON Op zijn
hoogfte toppunt van glorie was, en eindigt eindelijk onder
de restauratie, ten tijde toen de Tartufe door den Aartsbisfchoppelijken floel van Parijs in den ban gedaan werd en
de Hertog D E c A Z E s voor Figaro fidderde . En nu, zon .
der verdere inleiding, ter take .
Genoemde B E A U M A R C H A I S (geboren to Parijs oms
fireeks bet einde des jaars 1729) behoort tot de merkwaardigite zonderlingheden zijner aan zonderlinge zaken zoo rijke
eeuw . Het eerst toonde hij zijn genie in het beroep z4ns
vaders , eenen horologiemaker ; vervolgens wendde zich zijn
geest op andere ftudien, inzonderbeid op de muzijk, en hij
wist, door zijue fraaije geflalte, zijn levendig oog, zijn gelaat vol geest en vrolijkheid en zijn vernuft, bet Hof en
geheel de voorname wereld voor zich in to nemen ; mast
de treffende flagen van dat vernuft en zijne openbare onbefcheidenheid meende men den zoon van eenen horologiemaker niet to mogen veroorloven : hij werd benijd, gehaat,
vervolgd, terwijl middelerwijl zijn vermogen door rijke huwelijken en handelsfpeculatien geftegen was ; tot dat eindelijk, in bet jear 1770, bij een erfenisproces met den Graaf
D E B L A C A S , de geheele tot nog toe in bet geheim fmeulende baat zijner vijanden losbrak . B E A U M ARCH A I S dOif
(*) litemoires de F L E UP, Y de la Comidie Franfaife, 1757
-18W . Prfcld2s d'une Introduction. T. 1, II. Paris 1835 .
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bet onderfpit ; de uitfj3raak van bet Parlement verklaarde
hem voor eerloos , en weinig ontbrak er aan, of bij xna
veroordeeld geworden zijn om door beulshand gebrandmerkt
to worden . Maar, op denzelfden dag reed de Prins nE coNT I met hem door de ftraten van Par'js ; -- een ander ge .
regtshof verklaarde bet eerst gevelde vonnis vodr nletig ; ja
BEAUMARCHAIS beleefde de zegepraal, dat geheel h&C
befchaafde Europa aan zijn geding aandeel nam, en dat ge .
heel Parj s wedijverde, om den nog zoo kort geleden gelasterden en gehacen man to vereeren en to prijzen . Want
men zag in zijne veroordeeling eene bulging van het regt
ten behoeve van eene magtige hofpartij ; en tegen deze trad
nu de afkeer even levendig to voorfchijn, als later bij de
veroordeeling van den Kardinaal D E R OH A N In de beruchte
gefchiedenis van bet collier.
Gedurende dit regcsgeding en ondanks bet hem dreigende
gevaar had B E A U M A R C H A I S zoo fchitterende begaafdheden als fchrijver aan den dag gelegd, dat v o L T A I RE zelf
niec zonder eenige aandoening van afgunst bleef. Maar
B E A U M A' R C H A I S' room it eeg nog veel hooger, toen hij in
twee gedenkfchriften den gang zijner regtszaak openlijk bekend maakte . Beide zijn gefehriften vol geest, vernufc en fa .
tyre, waarin de fijnite redeneerkracht en fcherpzinnigheid
met de naiffte komieke trekken afwisfelt ; zij zijn vol van
leven , beweging en vuur, en. derhalve geheel dramatisch,
daar de verwachting naar de uitkomst gedurig hooger gefpannen wordt, hoe meer de eer en bet geluk van eenen zoo
belangrijk geworden fchrijver op bet feel ftonden . Daarbij
had hij zijne lezers niec blootelijk voor den fchrijver weten
in to semen ; ook de mensch moest aan tedrgevoelige barren
dierbaar worden, inzonderheid door de epifode zijner refs
naar Spanje, tot welke hem broederliefde bewogen, en
waarbij hij de eer zijner beleedigde familie ridderlijk gewroken had . Her is bijna overbodig to vermelden, dat G 6 T H E
de ftof tot zijnen Clavigo nit dic gedenkfchrift genomen, en
daarbij bet voornaamite tooneel, als ook de eigenlijke cheatrale voordragt, woordelijk vertaaid heeft ; flechts bet flat
wijkt af, en is nit eene Engelfche ballade ontleend (*) .
De grooce bijval, then B E A U MARCH A I S 'Zich in deze foort van litteratuur verworven had , wees hem de
(*) G 6 7

H R's

Dichtung and JFahrheit, B . XV , S . 350 f.
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fpheer aan, waarin zijn talent bet luisterrijkst fchitterde,
het dlchten namelijk van komifche intrigueftukken, in welke,
terwiji hij hoorder of lezer door den levendigen gang der
bandeling wegfleepte, hij tevens den ruimen teugel aan zijn
hekelend vernuft kon vieren over den toenmaligen ftaat van
Frankrijk . Voor zulke uitbaridngen der ontevredenheid over
de maacregelen der regering, over de belemmeringen der fi .
nantien, over den gedrukten toeftand van burger en landman, was in het laatfte derde deel der vorige eeuw de
fcbouwburg in Frankrijk de gefchiktfte plaats . De Parijzenaars klapten in de handen, bij alle daarop betrekkelijke uitdrtlkkingen ; Ministers en hovelingen lachten zelve mede,
zonder den norm vooruic to zien, die aliengskens boven
hunne hoofden zamentrok, even gelijk men omitreeks denzelfden tijd met geestdrift de zaak der Amerikanen verdedigde, zonder to bedenken, dat men eerst in bet eigen vaderland menigvuldige verkeerdheden to verbeteren had, alvorens zich over vreemde volken to bekommeren. Met betrekking hiertoe vond, v66r 1775, eene Aristophanifche
fpotklucht van D 0 R V I G N Y : les battus payent l'amende,
ombegrensde toejuiching . Een zekere V 0 L A N G E vervulde
daarin de hoofdrol, die van Jeannot, zoo zeer ten genoegen
van bet publiek , dat geheel Parijs naar den •fchouwburg,
waar hij fpeelde, heenftroomde, en de meesterftukken van
M o L I i R E en R A C I N E in bet Thddtre Fran fads
onbezocht bleven, terwijl gemelde klucht honderd-en-twaalfmaal
achter elkander gegeven werd . Jeannot was de held van
den dag, de John Bull der Parijzenaars ; want men zag in
hem eene gedurige zinfpeling op den gedrukten toeftand van
den landman in Frankrijk , die Reeds geven en betalen moest,
zonder zelf eenig genot to hebben van betgeen hij won .
Ja, zoo ver ging de verblinding, dat de Berfte Minister van
L O D E W IJ K XVI zelven, de Graaf D E M A U R E P A S, de
vleijerij zich liet aanleunen, alsof hij zelf de vervaardiger
van bet ftuk geweest was, en flechts niet openlijk genoemd
wilde zijn. De aanzienlijkite dames lieten dagelijks naar den
welftand van haren cher Jeannot vernemen ; voorname mannen oordeelden bet niet beneden bunne waardigheid, hem to
hezoeken ; Jeannot's borstbeelden van porfelein of biscuit
verdrongen at de Chinefche pagoden van de fchoorfteenmantels ; men gaf ze elkander weerkeerig ten gefchenke, ja zelfs
de Koningin M A R I A A N T 0 1 N E T T A deelde ze aan hare
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guuftelingen uit . Onmiddellijk daarna (1775) deed B E A UM A R C If A I S zijnen Barbier de Seville, ou la prieaution
inutile, met ongewonen bijval ten tooneele voeren, nadat
hij alvorens eenen harden flrijd met de tooneelisten der Comedie Franfaife over de regcen van dramatifche fchrijvers
had moeten voeren. Ook aan dezen firijd nam bet befchaafde publiek van Parijs weder bet levendigile aandeel ; en
n E-A U M A R C H A 1 S dwong de acteurs , zich naar zijnen wil
to voegen, ja had zelfs de voldoening, dat deze getrouwe
voorvechters van den Franfchen klasfieken fmaak aan de fchouwburgen der boulevards derzelver D o R V IG rr Y ontvoerden,
en een van diens fiukken, les Noces houfardes, op bet Thidtre
Francais ten tooneele bragten .
De kunst fchikte zich hoe langer hoe meer naar den fmaak
der menigte . Men wilde de fijne blijfpelen van eenen mo .
LIkRE, REGNARD, LESAGE, DESTOUCHES niet meer
zien ; men verlangde ftechts vaudevilles en plaatfelijke kluchten, grappen en bouffonnerien . Te dezen tijde nu (omareeks
bet einde van 1782) hoorde men in de Parijze cercles veel
van een nieuw blijfpel fpreken, hetwelk B E A U M ARCH AIS,
die middelerwijl door zeer gelukkige fpeculatien in den Ame.
rikaanfchen oorlog, en door bet derwaarts voeren van wapenen en ammunicie, Inillioenen gewonnen had, onder den
citel : la folle dournde, ou le Mariage de FYgaro, vervaardigd had . Ht zelf was gewoon in gezelfchappen zijn ituk
voor to lezen, en bet geluk hem to molten hooren werd zoo
ijverig gezocht, de zalen waren fleed .s zoo fiikkend vol menfchen , dat bet flechts aan bet geringfte gedeelte derzelven
gelukte alles to verftaan . Ondertusfchen vernam men toch
zoo veel, dat de zegepraal van bekwaamheid over rang en
hooge geboorte, de vernedering der grooten onder bet fchit .
terende genie der minderen, de met bitterheid ontworpene
fchildering der maatfchappij gelijk zij destijds was, de werkelijke of ingebeelde gebreken van bet f1aatsbeftuur den
hoofdinhoud van bet fluk uitmaakten, en dat dit alles met
even groote behendigheid als bijtende fcherts en ongehoorde
fioutheid, in betrekking tot de bastille, de policie, de wetten op de drukpers en de cenfuur behandeld was . De ten
tooneele voering van bet fiuk werd algemeen gewenscht.
De geheele gezelfchapskring der Hertogin D E P 0 L I G N A C,
die destijds hart en gunst der Koningin bezac, bezigde zijnen
invloed, om bet verlof tot de voorfielling van bet fluk op
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bet Thddtre Franfais to verkrijgen. L o D E W >I K XVI vetlangde derhalve bet manufcript van L E N o i R, bet hoofd der
Parijfche Policie, en liet zich dit gefchrift, in tegenwoordigheid zijner gemalin, door derzelver vertrouwde femme de
chambre , Madame CAM P A N , voorlezen. Gedurende deze
voorlezing prees en laakte de Koring, vond over bet algeineen bet fluk geenszins voortreffelijk , en verklaarde zich ,
toen hij de beruchte alleenfpraak, (3de bedrijf, 3de tooneel)
waarin verfcheidene takken van bet beftuur vinnig aangegrepen worden, gehoord had , zeer flellig tegen den fchrijver,
die, zeide hij, immers met alles, wat in een • welgeordenden Staat heilig behoorde to zijn , openbaar den fpot dreef .
Het fluk , verklaarde hij , bij het eind der voorlezing , aan
zijne gemalin,, mogt volflrekt niet gefpeeld worden (*) .
Deze koninklijke uitfpraak werd, wel is waar, in Parts
bekend ; maar de lust, om Figaro's Bruiloft to zien, daardoor niet verminderd . B E a U M A 11 C H A I S zelf moet gezegd hebben, dat hij zich nog meer moeijelijkheden en vijanden wensehte ; hij zou die dan wel weten to overwinnen .
En inderdaad olltvingen de acteurs van het Thddtre Franyais
in April 1783 beval, om bet flak Van BE A U M A R C H A 1 s
voor den fcbouwburg to Verfailles to befluderen ; waaruit
men befloo;, dat of de boven vermelde koninklijke uitfpraak
niec zoo ernflig gemeend geweest moest z4n ., of dat B i; A 0% ,& It o lI A I S zeif in gewigtige verandertogen bewilligd bad.
Er, werden hierop ieesproeven gehouden ; B E A u m ARC Il A I s
verdeelde de rollen , met overleg van de beroemde en beminnelij to actrice C 0 N T A T . Zij zelve kreeg die van Su .
fanna, M o L i - den Graaf Almaviva, s A I N V A L de Gravin,
o h i v i E R den Page Cherubin, D A Z I N C o U R T Figaro ; de
uitmuntende tooneelfpeler E R It V I L LR vergenoegde zich met
de rol van Brideoiforf . Van zulk eene rolbezetting lief zich
eene onverbeteriijke voorflelling verwachten ; maar nog Heeds
bleef bet een geheim , waar en wanneer dezelve zou plaats
bebben . Nu eens zou bet in de binnenvertrekken van bet
kasteel, dan op de lustverblijven to Choify of Bagatelle, dan
weder op bet clot van den Graaf D E P R o v& N C E to Brunoy
gefchieden. Dertig repetiden werden to Parijs op bet Thedtre des Menus-Plaifirs, eerst zeer in bet geheim, daarna bijna
(*) Mdmotres fur la vie privde de
par Mad. C A M P A N, Chap . II .
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openlijk gehouden . Het verlof hiertoe had de Graaf v A N
ART 0 I S (later Koning K A R E L X) gegeven, ten gevalle
van den gezelfchapskring der Koningin, en inzonderheid van
den Graaf D E V A U D R E U I L, die een der ijverigfte befchermers van B E A U M A R C H A I S was en grooten invloed had op
de Hertogin D E P O L I G N A c. Hiermede verliep de maand
Mei, en plotfeling werd de werkelijke voorftelling op den
13den Junij bepaaid . Hof en lad gewaagden er van ; B E A UM A R C II A I s had daartoe reeds zeer fierlijke biljetten (taillds en
lofange, rayds d la Marlborough) doen ronddeelen ; maar nog
had de Koning, even min als de Directeur der Policie van Parijs, daartoe geen verlof gegeven . Ten een ure na den middag ontvingen de tooneelfpelers een koninklijit bevel , dat
hun verbood , Figaro's BrPiloft ten tooneele to voeren ; en
des avonds , toen de zaal reeds vol aanfchouwers was , toen
in de ftraten rondom den fchouwburg rijtuig op rijtuig volgde ,
moest aan alien verklaard worden, dat bet zoo vurig en zoo
lang verwachte blijfpel niet vertoond mogt worden
(Het vervolg en flot hierna.)

DE TIENDAAGSCHE VELDTOGT .

Koor vase Garden.

Zing, Barden I zingt den roem van 't V'aderland
Verheft den lof van Lien onfterfelijke dagen!
Srrooit palmtak en laurier voor Nasfau's gloriewagen !
vermeldt der Belgen fchand'!
Verheft zijne eer!
Een Bard.

Daar ligt de Leeuw neast Hollands Schildinaagd neder ;
Hij kromt den flaart en toont zijn' forfchen tand .
De Schelde riep hem eens ; zij roept help thans niet weder ;,
Hij zwijgt en treurt
met hem Oud-Nederland .
BARDENZANG .

Eerie Koor .

Wat ramp is 't Vaderland befchoren ?
Wat wacht bet van den zwaai van 't lot?
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Geen kreet des aanvals doet zich hooren,
Maar 't hoongelach van fmaad en fpot .
Tweede Koor.

Vergeefs is 't angfiig boezemhijgen ;
De List reikt aan 't Verraad de hand ;
De Seine doet de Schelde zwijgen ;
De Theems legt Maas en Rhijn aan band.
Derde Koor.

Dvf role van fchans en vestingmuren
't Eentoonig wachtwoord of,
En rondom onze legervuren
Waart ftilte, als die van 't graf .
Vierde Koor .

Wat boat den held bet eerlijli wapen ,
Waar nook de moed den palm verkrijgt?
Treurt, kroost der dapp'ren I wakk're knapen t
Treur , Nederland 1 Oranje zwijgt.
Een Bard.

Wit wil die item ? Zij dreunt longs woud en velden ;
Zoo flatig role de donder neer 1
De Koning fpreekt. Oranje roept zijn helden
Het : , voorwaarts 1" toe, op 't fchitt'rend fpoor der eer.
BARDENZAN'G.

Eerfle Koor.

De Koning fpreekt ; bet voorwaarts klinkt,
En hoog waait Nasfau's vain ;
De glans van zwaard en rusting blinkt ;
De dag der wraak breekt aan .
Brul, Hollands Leeuw, uw' wellust nit
Longs Bato's roemrijk ftrand I
De zege lacht u toe, als buit
En kroon voor 't Vaderland .
Tweede Koor .

Wie praalt aan 'c hoofd der heldenfloet ?
't Is Maurits' Wapenzoon .
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Wien ltraalt de bilk van oorlogsmoed?
's Is de Erfgenaam der kroon .
Wie blinkt, naast hem, in 't krijgsgeweer,
Begroet met vreugdgefchal?
't Is hij , wien Fredrik Hendrik's eer
De kruin omfchitt'ren zal .
Derde Koor .
: „ God met ons !" zij de oorlogskreet,
Bet

Die luid ten Hemel dringt,
Waar trouw, die van geen wank'len weet,
't Verraad de zege ontwringt .
De Koning fpreekt ; het voorwaarts klinkt,
En hoog waait Nasfau's vaan ;
De glans van zwaard en rusting blinkt ;
De dag der wraak breekt aan .

Ben Bard.
Hoor, het rumoer van den flrijd en den klank der trompetten !
Trommen en horens weerkiinken.
Hoor, het gedonder vangt aan!
Zie, als de fchichten des blikfems, zoo vlamt het en ftraalt het!
Zie, hoe het ros met zijn' ruiter naar't flagveld vooruit vliegt 1
Zie, hoe de ftandaard van Nasfau roemruchtlgclear heentrektI
Dav'rend weergaimt nog het : „ voorwaarts I"
Juichend het : „God met ons !"
BARDENZANG .

EerJle Koor.

Almagt, hoor ons ! -- 't Strijden zal beginnen ;
Strijd en dood -verdelging, woest en wild .
Eon in wil, en d n van ziel en zin en!
Vader! zal ons kroost met U verwinnen :
Gij zijt ons ten wapen - Gij ons fchild.
Tweede Koor.
Wij, verraden, diep gefmaad, bedrogen,
Snood verguisd voor aller volken oog,
Rusten niet op eigen krachtvermogen
God des refits! Gij zult ons regt verhoogen ;
Gij beurt ons , nit onzen val, omhoog.
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Derde Koor .
Almagt, boor ons! - Niet op zwaard of lanfen
Steunt de hoop, die 't hart met moed vervult .
Op uw wenken keeren de oorlogskanfen ;
Nederlaag en overwinningsglanfen
Zijn van U, die met ons flrijden zult .
Een Bard.
Wie zich .aan Land en Koning wijdt,
Sta pal in nood en doodsgevaren!Geen heldenzoon ontwijk' den frijd,
Maar blijv' zijn' vasten hand bewaren !
Zoo faat een rots in 'i hart der baren ,
En tart bet woen van form en did.
BARDENZANG.

Eerfle Koor.
Moed gehouden, dapp're krijgersl
Leeuwen vlieden nooit voor tijgers .
Deugd wekt moed en kracht .
Tweede Koor .
Voorwaarts ! voorwaarts, heldenfcharen 1
Blijfc Oud-Hollands roem bewaren !
Denkt aan 't voorgefacht l
Derde Koor.
Nasfau zal u 't eerfpoor banen ;
't Is bij 't wapp'ren van zijn vanen ,
Dat de roem u wacht .
Ben Bard.
Een neveldamp dekk' Febus' held'ren gloor ;
De God des dags Mjgt, op zijn fchitt'rend (poor,
Naar hooger tranfen ;
Daar bliktn
zijn oog, dat over 't licht gebiedt,
Op 't aardrijk near ; de digte nevel vliedt
Voor reine glanfen.
Koor van Barden .
Zoo vlugten de Belgen . Stroolt bloemen en palmen !
De irijd Is gewonnen ; de Python geveld !
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De Schelde, de Demer en Nethe wedrgalmen
De glorie der braven op 't muitend geweld .

Een Bard .
Hasfelt tulgt van onze dapp'ren ;
Ravels van bun zwaard ;
Leuven ziet den liebaard wapp'ren,
Bato's kroost zoo waard .
Waterloo en Vierfprong zamen
Zien bet wonder aan ;
Zien bun wijdberoemde namen
Thans nog hooger ftaan .

Koor van Barden .
Belgen , ziet uw' trots verzinken !
Zinken , wat nooit roem bezat .
Hoort ons zegelied weerklinken 1
Ziet bet zwaard der dapp'ren blinken ,
Met uw bloed befpat l
BARDENZANG .

Eerffe Koor.
Trlomf! ons is de glorie wear
Op vloed en oorlogsveld !
De fmaad van fnoodaards kleeft niec meer
Op 'c rein gewaad van Hollands eer,
In vroeger fchoon herfield .

Tweede Koor .
Triomf1 wat roem de Tijd vergrijst,
Ons rest de roem der Faam .
Waar Hasfelt flaat en Leuven rijst,
Wedrklinkt bet lied, dat Holland prijst,
En huldigt Nedriands naana .

Een Bard.
Daar wentelt de Seine haar baren, die de Acheron voortfluwt!
Daar fchenkc bet Geweld aan 't Verraad en de Muitzucht
befcherming !
Nasfau Oranje aanfchouwt bet , en keert van bet flagveld
Hem is de roem, en den vijand de fchand' van den bloodaard .
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Eerfle Koor .

Roem zij onzen wakk're ftrijders l
Lof en dank bun toegebragtI
Broeders, vlecht hen burgerkroonen!
Vaders, moeders, fiert uw zonen,
W acrd' den roenr van 't voorgef acht !
Tweede Koor.

Maagden 1 itrooit nu lijkcipresfen
Op der dooden roemrijk graf l
Wat die ed'len, was die braven
Ons als hellig erfgoed gaven,
Staat Oud-Neerland nimmer af .
Een Bard.

Voelen wij, wear dierbare offers vielen,
Treurend, dat bet hart ons hooger fast!
Als wij voor bet graf van Ruyter knielen,
Broedersi moet bet denkbeeld ons bezielen,
Dat de roem der helden nooit vergaat 1
BARDENZANG.

Eerfte Koor.

U, dien alle bem'len loven,
Schepper van der tijden nachtl
U , die leeft en heerscht bier boven,
Vader, dien we eerbiedig loven,
U zij bulde en dank gebragtI
Tweede Koor.

Dank zij U, met ziel en zinnen,
U, Befchikker van den ftrijd 1
Gij deeds Regt en Deugd verwinnen,
En van onze tempeltinnen
Klinkt de lofzang, U gewijd .
Derde Koor.

In bet fchrikgeweld der flagen,
In 't gevaar van faal en lood
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I-lebt Ge ons kroost op d'arm gedragen

Deeds Gij 'c licht der glorie dagen .
God f uw trouw is eind'loos groot .
Verde Koor.
Ros en ruiter mogen ftrijden,
Bij 't gedonder van 't metaal ;

Helden aan den dood zich wijden ;
Dapp'ren 't Vaderland bevrijden
Gij fchonkt ons de zegepraal .
Slotkoor van Barden .

Triomf ! ons is de glorie weer !
Na tien onfterfelijke dagen

Beftaat der Belgen magc Met weer,
En is 'c verraad de zege' oncdragen .
Aan God zlj dank - aan Nasfau eer 1

Zinkt, Belgen, in een'nacht van fchaamte en fchand'!
Een dag van roem omfchittert Nederland .
Aug . 1832.

W. H. W .4RNSINCK, BZ .

DE BIUILOFTSGIFT .

Een Verhaal.
JBlijdfchap en vreugdebedrijf heerschten in bet Engetfche
dorpje Ifley, want een van deszelfs fraaifte meisjes zou then
dag door een van deszelfs braaffte jongens naar bet huwelijksaltaar geleid worden . Het was thans voor de landlieden

de tusfchenpoos van kortftondige rust en angtHge hoop ,
tusfchen den hoof- en den koren-oogst ; misfchien een der
belangrijkfte tijdperken van bet jaar . Twee of drie groepen
der flu naar evenredigheid werkelooze dorpelingen flonden
op bet kerkhof met vrolijk ongeduld de aankomst van bruid

en bruidegom ce wachcen . Hunne Iagchende tronien ftem-

den overeen met de algemeene helderheid van bet hen omringende landcooneel . De Theems, die bier nog weinig weer
is din een beekje, glinflerde in den onbenevelden zonnefchijn,
of fpiegelde op zijn watervlak de weinige voorbijdrijvende
wolkjes van den liefelijken zomerochtend ; het rundvee graas-

de in de groenende weilanden, die thaws onbeperkc voor des-
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zelfs genieting openftonden ; een zacht windje (reek over
bet rijpende koren , en boog bet met de fierlijkst golvende
beweging . Achtbaar verhief zich de oude Sakfifche kerk
tusfchen de graven van twintig menfchengeflachten, als, een
prachtig gedenkteeken van de godsvrucht der voorvaderen .
Meer bejaarde inwoners zaten onder bet ruime kerkportaal,
en zagen in hunnen geest terug op den tijd , toen hunne
hoop op geluk nog even vurig was als die .van bet jonge
paar, dat thans naderde, om denzelfden loop van huifelijk
genoegen to beginnen, als zij zelven in den ochtendftond
huns levens gezocht hadden ; fommigen flaakten een' zuchc
over teleurgeftelde verwachtingen, en fommigen fchreiden
over verlorene levensgezellen . Het jonge yolk middelerwiji
fprong over de groene grafheuvels, welker lesfen op dat
oogenblik vergeten waren ; zij dachten flechts aan bet leven,
als aan een' langen zomerfchen dag, en befchouwden bet
geluk, waarvan zij thans getuigen ftonden to zijn, als iets,
dat als bij uitfuiting zou vrijwaren van de wolken en ftormen der rijpere jaren . De nadering van den predikanc maakte
aan bet fpel hunner verbeelding een einde.
ALICE H O L v en JAMES W E B B hadden hunne geloften
afgelegd ; de klokken in den ouden kerktoren deden de mu .
zijk hooren, die onder zulke omftandigbeden feeds zoo liefelijk klinkt ; de juichende fpeelnooten hadden hunnen weg
met bloemen beflrooid, en de goedhartige leeraar had een'
bartelijken heilwensch over hen uitgefproken, toen, op hunnen gang buiswaarts, eensklaps een vreemdeling van een
acbtbaar voorkomen voor hen ftond, en Gods zegen .over
hen inriep. De jonge lieden gaven hem zijnen groet met
ongekunftelde beleefdheid terug, en noodigden hem, om ann
bun nederig bruiloftsmaal deel to komen nemen . In geheel
bet uiterlijke van den vreemdeling was iets eerbiedwekkends .
Zijn gewaad was zeer eenvoudig, maar daarbij uiterst net ;
de fnede was ouderwetsch , doch bet fcheen alsof eene meer
nieuwmodifche kleeding den drager kwalijk gepast zou hebben . Zijne lange grijze haarlokken krulden op zijne ongebogene fchouders, en zijn wandelflaf fcheen eer de medgezel
van een krachtig dan de fteun van een afgeleefd man to wezen. De vreemdeling nam de hem gedane uitnoodiging aan,
en plaatfte zich aan den bruiloftsdisch, zonder verlegenheid
to veroorzaken of to ondervinden .
Nadat de drinkbeker vrolijk in bet rood gegaan was, on-
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der bet uitbrengen der landelijke heilwenfchen, zoo veel op .
regrer dan de pligtplegingen van luisterrijker feestmalen,
rees de vreemdeling op , om op zijne beurt een' toast in to

ilellen . Zijne taal doende overeenflemmen met de knnflelooze omkleeding, waarin de overige gasten hun gevoel uicgedrukt hadden, riep hij met nadruk uit : ,, Moge Heeds
de eene dienst de andere waard blijven !" De toast ging
rond ; maar de vreemdeling zette zich niet neder . „ Mijne
vrienden," vervolgde hij, ,, ik ben heden hier gekomen, om
eene fchuld to betalen . De fchuld is oud, maar de verplig-

ting tot betalen daarom niet minder flellig. Dertig jaren
geleden woonde ik in dit dorp . 1k zou iets kunnen zeg .
gen, waaraan die goede oude man, daar in den hoek onder

den fchoorfleen, mij zou herkennen ; maar dit heb ik met
hem alleen to verhandelen . 1k was winkelier -- mijne middelen waren gering -- er kwamen ongelukken . Ik verkocht
alles, en, Gode zij dank, ik betaalde alles, wat 1k fcbuldig
was . Zonder een' gulden in de wereld, nam ik het befluit, om huitenslands to gaan . Spoedig bragt ik mijn voornemen ten iiitvoer, dat ik aan niemand medegedeeld had,

dan aan den vader der bruid . Op den ochtend van mijn
vertrek kwam hij aan gindfchen molen bij mij. Hij was de
beste vriend , dien ik immer had . Als een kind fchreide hij ,
toen ik affcheid nam, en - vergeef, dat ook ik mijnetranen
niet bedwingen kan - hij drukte mij eene bears in de hand,
die, geloof ik, alles bevatce, wat hij in zijn geheele leven
bad overgelegd . Lang kancte 1k mij tegen bet aannemen van

zijn gefchenk ; doch hij wilde van geen weigeren hooren .
Mine behoeften, zeide hij, zijn weinig, en met weinig vol .
daan . Een flag werkens meer maakc mij fpoedig zoo rijk als
ik was ; doch dat gij , over zee, naar een vreemd land wilt
reizen, en Been' fluiver in den zak zult hebben, om u fat .
foenlijk to doen behandelen, dit is iets, dat 1k diet verdragen
kan. Zoo gij immer als een rijk man naar huffs keert, betaal
mij dan : vindt gij , dat ik er niet meer ben, misfchien beb

ik dan vrouw of kind achtergelaten, aan welke gij dit geld
terug kunt geven ."
Een diep flilzwijgen heerschte door geheel bet gezelfchap,

en de bruid fmolt in tranen . „ A LICE," vervolgde de
vreemdeling, „ denk niet, dat ik uwe bruiloftsvreugd kom

ftoren, daar ik de gedachtenis bij u oproep van den liefde .
rijkflen man, dien ik immer gekend heb ! Tranen , als die
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gij nu fort, zijn zoet, en gij zijt ze aan zulk eenen vader
verffhuldigd . Hecht gegrondvest en echt is dat geluk, hetwelk niet fchroomt bet oor to leenen aan betgeen waarheid
en gevoel van hetzelve vorderen . Doch, om mijn verhaal
voort to zetten . Uw vader lief honderdtwintig gulden in
mijne handen, en ik legde bij mijzelven de gelofte af, dat
geene verlokking tot luiheid of dwaasheden mij verhinderen
zou, zijn voorfchot op goeden interest to plaatfen . Ik verkreeg
bet transport naar eene van onze kolonien . Ik had een zeer
nederig dienstvak aangenomen ; maar allengskens befpaarde
ik eenig geld. Ik rees in bet vertrouwen van mijnen meester, en hij vermeerderde mijne bezoldiging . Vervolgens ver .
wierf ik een klein aandeel in zijne zaken . Thans fpande ik
mine krachten zoo zeer in, dat 1k, na eenige jaren, als
deelhebber in de heeft der winfen toegelaten werd . Min
compagnon fierf, en ik trad op in de plants van bem ,
die een vermogend Engedsch koopman was geworden . Eindelijk ben ik naar huis gekeerd, bezitter van meer dan ik
verdien . Maar mijn goed fortuin is bet werk geweest van
eens anders liefdadigheid, en ik befchouw mij nu ook als
rentmeester voor mijne medemenfchen . A L I C E , bier is bet
bedrag, met de verfchuldigde rente, van hetgeen uw vader mij
geleend heeft, - bet kon op geen gepaster tijd terug betaald worden . Jonge man," vervolgde hij , zich tot den
bruidegom wendende, „ ik heb vernomen, dat gij eerlijk,
vlijtig en godvruchtig zijt . Uwe vrouw heeft hears vaders
wezenstrekken, en ik vertrouw ook haars vaders hart . De
thans door mij betaalde fchuld moge baar tot eene huwelijksgift verfrekken , die niet minder aangenaam zijn zal omdat
zij onverwacht komt. Zij kan dienen, om eene hoeve
van bet noodige to voorzien ; fpaarzaamheid en beleid kunnen haar tot den grondllag uwer welvaart maken ."
ALICE en haar man fonden op, om hunnen dank to
flamelen ; - bet papier, 't welk de vreemdeling aan de
bruid overhandigd had, was eene banknoot van duizend pond
(f 12000) . De verbaasde gasten rezen met hen op, als door
gemeenfchappelijke aandrift - maar de vreemdeling was verdwenen .
De bruiloftsgift was aan geene onwaardigen befteed . J AM E S
en A L I C E lieten zich door bun goed geluk niet bedwelmen .
Zij hadden een ruim befaan, en nog lets over voor behoeftigen .
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De Heeren Phrenologen hebben zich, bij bet onderzoek
van F I E S c g I's bekkeneel , weder droevig teleurgetleld gezien . Volgens hunne eigene verklaring, bezat die verfokte
booswicht de organen van goedhartigheid en neiging tot vroomheld I Deze uitfpraak herinnert , wel is waar, onwillekeurig
aan F I E S C HI's eigene woorden, toen hij , In een oogenblik, waarin de hardheid van zijn gemoed zich kortftondig
verzaakte, aan de genen , die met zijn lot begun waren, in
den kerker de belijdenis deed, dat bet toch jammer was, dat
hij geen geestelijke geworden was, want dat hij oorfpronkelijk in zich eerie roeping gevoeld had, om then ftand to omhelzen . Hij was op dat oogenblik verre verwijderd van geestig of een zonderling to willen fchijnen, offchoon hij bet
werkelijk meer was dan op de tijdfippetl, wanneer hij er
zich opzettelijk op toelegde . Met dat al feat bet met
de Phrenologie ilecht . Toen men G o T R A's fchedel onderzocht, beyond men, dat hij een zeer gewoon mensch geweest moest zijn . Evenzeer toonde w I E L A N D's herfenpan
niets, dat van den gewonen regel afweek, Men zoekt namelijk naar zulk eene afwijking, Ws uiterli}k kenmerk der
innerlijke grootheid, en dit is verkeerd . Waarfchijnlijk words
innerlijke grootheid veel meer binnen eene regelmatig zaamgeftelde buitenfchaal gevonden, den in bet tegenovergefelde
geval. Den hardfen foot echter ontving de Schedelleer onmiddellijk na den dood van G A L L, herea fl3chter. Zijn oudfe leerling en vriend haastte zioh,, vol gcesadrift, den fchedei
van zijnen overleden meester to onderzoeken, om aan hem .
zelven de bevestiging zijner leer to vinden. Bij een, naar
al de regelen van then meester, volkoaaen conhquent getrokken befuit, vond men echter, det c s L L een zeer dom
mensch moest geweest zijn. Iioada Man *R GALL voor
eenen fchranderen kop, zoo is zijne leer dom ; houdt men
de leer voor wijs , zoo is de meestet , volgens al de kenteekenen van zijnen fchedel, dons gewfeet. Ben leelijk dilemma!
NAGELNIEUW EFFEKT IN DE SCHILDERKUNST.

Order de vele middelmatlge en fechte fchilderfukken, die
aan de Commisfie van Onderzoek voor de jongfte Tegtoon1i
MENGELW . 1836. rto. 10 .
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felling to Parsjs werden toegezonden, beyond zich een landfchap met een' zonnefchijn, die zoo fchitterend was , dat hi;
de oogen verblindde en men er bijna niet tegen kon opzien .
Niemand begreep, hoe er met kleuren zoo geweldig een
effekt to weeg gebragt kon worden . Men onderzocbt de
zaak naauwkeuriger, en vond, in het middelpunt der zonneitralen, den kop van een' nieuwen koperen nagel , die
uiterst glad gepoliist was, en then de fchilder er in geprak .
tifeerd had . Hoe vindingrijk I
NATUUR

BOVEN

KUNST .

(By het verwisfelen der Stad met het Land.)

Arles rept de vlugge handetr,
IJv'rig, lustig in de weer .
Kisten, koffers, doozen, manden,
Linen, huisraad grof en tear, Levenlooze zelfs krijgt beenen ;
'c Rustig hula weargalmt er van ;
leder pakt , of draagt iets henen ,
Schikt en vtijt zoo veel hij kma.
't

Zelfs ons hondje voelt de weelde,
"t Opgerulmd gemoed bereid ;
Of het beest den voorfmaak decide
Van hetgeen ons wear verbeidt I
Ja , w'lj gun de Lente tegen . . . .
Neen, wq fnellen haar vooruit, (*)
Dankbur voor Gods milden zegen,
Dk ens 'c blijdst verfchiet onttluit .

It,

wl pan de Stad begeven,
Wear verzadlgd van haar guest :
Want Natuurs verjongde leven
Gaat ons boven doode Kunst .
(*) Zij heeft zich dit jaar lang laten wachten ; of liever ,
z1j is in 't geheel niet verfchenen, en wij tellers een faizoen
to min .

NATUUR BOVEN KUNST .

Wat toch treft ons in haar verwen,
Wit Loch in haar maatgeluid ?
Dilt flechts , wat ons doet verwerven
't Beeld van 't geen g%j ons ondluit, --Gij , Natuur, die oor en oogen,
Met uw wond're fchepping ftreelt,
Noolt door fchijn nog hebt bedrogen ,
Noch met d'armen fterv'ling fpeelt!
Wie dan zal naar fchaduw tasten,
Die, waar ziel en zin genies,
Zich op 't wezen kin vergasten,
Dat gij zoo volop ons biedt 2
Menig dweept met kunsttaf'reelen,
Menig fpilt er fchatten aan,
Die , hoe dwaas I met zelfvervelen
't Schoon Oorfpronk'lijk' gd zal flaan .
Doe uw voordeel met dier dwazen
Mildheid, Schilder, wie gij zijt,
Die door Haar werd aangeblazen ,
Wie ge uw kunst hebt toegewijd f
'k Weet, gij zult het gut belijden
Zielverheffend is uw doel ;
Maar, wie ook uw gaaf benijden,
Arm blijft de ultdruk van 't gevoel .
Ain uw hand wensch ik to treden
In den lusthof der Natuur• :
O ! verzel, bepaal mijn fchreden,
En vervul mij met uw vuur
Maar, to midden van die weelde,
Voelt ge 't, met mij, innig, flerk :
Hij , die z66 Natuur bedeelde,
Onnavolgbaar is Zijn werk 1
Ja, gij kunt de Lente malen,
't Zigtbaar fchoon, dat zij ons biedt ;
Maar hair koor van nachtegalen
En hair zachte zefirs niet !
Ii 2
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Ja, gjy kunt ons 't Landfchap geven ;
Maar zijn wisf lend koloriet,
Man then groei , dien bloei, dot leven ,
Schilder , neen, dat kunt gjj Wet !
't Licht der ton fielt ge ons voor oogen ;
Meat hair luister, maar hair gloed
Spotten met nw kunstverinogen,
Als zij 't aardrijk zeegneud groet !
Main en Starren, ja, verfchijnen,
Op een' wenk, in uw gebied ;
Maar hair tooverachcig kwijnen,
Mear hair tint'ling maalt ge ons Wet]
Bloemen maalt ge ons met haar kleuren,
Beken met hair rein kristal ;
Maar uw doek fchenkt die geen geuren,
Dees geen' murmelenden val !
Pluimgedierte, fraai van veder,
Op den tak of in bit riet ,
Geeft ge ons, near bet leven, weder ;
Maar - uw vogels hupp'len niet I
Liefde, met hair zoete Just* ,
Tuiga fret Paartje, dat go ons biedt ;
Maar --- fk boor bun ceed're kusjes,
Hun veriiefde zuchtjes niet !
G4, Natuur, aileen, gij roert ons,
Hoe de Kunst ook itijg' ten top ;
Gij, ly1atutnr, aileen, glj voert one
Regtftreeks naar uw' Oorfprong op
Dearom willen we u begeven,
Stad, hoe mild ook met uw gunst !
Want Natuurs verrukkend leven
Overtreft u, doode Kunst
April, 1836 .
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MENGELWERK .
DANKREDE, BJJ GELEGENHEID VAN VIJFTIGJARIGE
PREDIKDIENST .

Door
FREERK HOEKSTRA,

11

Doopsgezind Leeraar to Harlingen .

uim vijfenzeventig jaren heb ik geleefd, en van die
jaren nu vijftig in de Evangelifche bediening onafgebroken doorgebragt . Eene openbare werkzaamheid van zoo
langen duur in denzelfden post, waartoe zoo wel gezonde ligchaamskrachten als ongekrenkte zielsvermogens
vereischt worden , is voorzeker een zeldzaam geluk , dat
f echts weinigen van mijne Ambtgenooten to beurt mag
vallen . Merkwaardig genoeg althans is het, daarbij met
een' nadenkenden geest en hoogen ernst ftil to [laan . Dit
to doen, is voor mij eene behoefte des harten . En gij,
mijne Broeders en Zusters ! onder welke ik nagenoeg al
lien tijd de dienst heb waargenomen, en anderen alhier
tegenwoordig, gij zult , bij deze weinig voorkomende
gelegenheid, de mededeeling van mijne veelvuldige herinneringen en gewaarwordingen niet zonder belangftelling,
misfchien wel niet zonder eene buitengewone belangftelling, aanhooren .
Veel zal ik van mijzelven moeten fpreken, en ook
veel van geluk , niet om to roemen, maar om to danken .
In plaats van Leerrede, heb ik daarom ook Dankrede
aan mijne tegenwoordige voordragt ten opfchrift gegeven .
Wilt gij, M. H ., eene j ulster bepaling van den tijd
mijner Ambtsbekleeding, dan moet ik den 18den Junij
1786 noemen, op welken dag, nu eene halve eeuw geleden , ik op mijne eerfte ftandplaats mijne Intrede als
gewoon Leeraar gedaan heb . Te gelijk komt u heden bij
MENGELW . 1836 . NO . 11 .
K k
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deze dagteekening een gedenkdag van eene geheel andere
natuur , van een veel grooter en algemeer%er belang voor
den geest, welken wij federt de laatfle jaren bij herhaling
plegtig gevierd hebben . Wij zullen denzelven ook nn
niet ongedacht laten voorbijgaan, onder de verheerlijkende
aantoeping van .den naam des Allerhoogf{en , (*) die het
opperbellaur van de openbare zoo wel als bijzondere lotgevallen der flervelingen op aarde in handen heeft .
***
.Nu laat Gij, Heere! uwen Dienstknecht
guan in vrede , agar uw woord. Want
mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien .

Luc. II : 29, 30 .

Bij de aannadering van dezen dag telkens de hoop grooter wordende, dat ik denzelven misfchien wet zou kunnen beleven , ben ik begonnen van tijd tot tijd eenige
alsdan bruikbare tekllen aan to teekenen , die mij vooi
de hand kwamen. Of ik nu de gefchiktfle heb uitgekozen , durf ik niet beflisfen ; maar in denzelven liggen genoeg denkbeelden opgefloten , die met de tegenwootdige
gelegenheidsrede dvereenflemmen, om daarbij mijne keuze
to bepalen. De tekstwoorden zullen weinige of geene
opheldering noodig hebben , daar gij dezelve , A . H . ,
meermalen gehoord hebt bij het jaarlijksch geboortefeest
van den Heiland der wereld . Z1J maken den aanhef uit
van eenen Lofzang, in welken s i iri E o N zijne verrukte
gewaarwordingen uitflortte , toen hij , als door eene bijzondere aandrift naar den Tempel gedreven, aldaar nI AR I A met het Kind j E z u a vond , om , naar de voorfchriften der wer , hetzelve den Heere voor to flellen c
en de gewone offers op to dragon . Deze s i ivi n o N was
een van de genen , die de verttoosting fsraels, de komst
namelijk van den beloofden Mesfias , met een reikhalzend
verlangen to gemoet zagen . Van hem wordt daarenbo(*) In het Nagebed, hier, even als het Voorgebed ,
kortheidsbalve achterwege gelaten .
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ven gezegd, dat hij cen regtvaardig en godvreezend man
was, wonende to Jeruzalem, en misfcbien als Priester
aan de Tempeldienst verbonden . Uit hoofde van zijn
achtingwaardig karakter, zijn heilig leven en opregt geloof, rustte de geest Gods op hem, werd hij met bijM
zondere openbaringen begunftigd, en met de gave der
Profetie, althans met een fchrander doorzigt in bet be.
loop van zaken betreffende bet Rijk van c H R I S T U S,
den pasgeboren Zaligmaker der wereld , zoo als uit bet
volgende verhaal blijkt . Onder anderen had hij de belofte ontvangen , dat nog v66r zijnen dood die verheven
en lang bcloofde Perfoon, naar welken hij met geheel
Israel zoo vurig verlangd had, ter wereld zou komen .
Dezen zijnen hoogten wensch zag hij nu vervuld .
De vrome s I M E o N , toen hij in den Tempel bet Kind
E z u s aanfchouwde, fcheen in zijne ziel van een heilig
gevoel doorftroomd to worden bij dit gezigt . Maar met
bet bloot aanfchouwen van hetzelve op den fchoot deer
Moeder kon hij zich niet vergenoegen . Hij neemt bet
Kind ap zijne armen, en , in voile verrukking gebragt ,
baoezemt hij den Lofzang uit , van welken wij bet begin in den tekst lezen .
Schoon men wel heeft willen beweren, dat men zonder voldoend bewijs s I M E 0 N onder de oude lieden teit,
is eecbter bet tegendeel nog veel minder bewijsbaar,. Zeer
zeker was bat een man van eon gevestigd karakter, en
daarom vau gevorderde jaren . En d>aarenboven past ,
toon van fpreken , inzonderheid dat heengaan in vreA,.
(eene gewone manier van zeggen in de H . S. om den
dood to beteekenen a of bet ontflag van den waargenomen post op aarde) veel beter in den mond van een oud
man, dan van jongeren, die gewoonlijk niet zoo gemeen e
zaam en zoo geheel bereid over bet verlaten der wereld
detiken en fpreken . De ganfche houdung van bet verhaal
leidt ons natuurlijk tot bet vermoeden, dat bet een man
van jaren en ondervinding was, zoo al niet van een'
hoogen ouderdom . Bij de volgende uitbreiding of omfchrijving der woorden, vertrouwen wij , M. H . , zult
lU 2
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g1j dit met ons gevoelen : „ Nu is er voor mij nets
meer op de wereld , waarom ik zou wenfchen langer to
leven. Mijnen hoogflen wensch, dank zij U, o Heere !
hebt Gij genadig vervuld, zoo als Gij beloofd hadt . In
vollen vrede kan ik nu ten grave dalen , als het U behagen mogt, mij van mijnen post in dit ondermaanfche
to ontflaan. Ik ben bereid heen to gaan . Gerust en
blijmoedig kan ik eene wereld verlaten , waarop ik een'
zoo langen tijd in uwe dienst geftaan heb, zoo veel heb
iien op- en ondergaan , en eindelijk ook nog (wat ik
zoo vurig verlangde , maar naauwelijks durfde verwachten) den dageraad zien aanbreken tot verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid van het huis Israels . Want
mine oogen hebben uwe zaligheid gezien . lk heb zoo
lang geleefd , dat ik de grootfle zaligheid , die den flervelingen ten deel kon vallen , die van U alleen afkomftig, de uwe, uw liefdewerk mag genoemd worden, aanfchouwen mogt in het Kind, dat ik hier in mijne armen
druk. Zoo hebt Gij dan , o Heere 1 mij het toppunt
mijner wenfchen laten bereiken ." Op gelijke wijze riep
Vader J A It o B uit , toen hij eindelijk zijnen j o z E F
wederzag : Dat ik nu fterve , nadat ik uw aangezigt
gezien heb , dat gq nog leeft I
Hoe weinig ik anders, M . H . , mij vergelijken kan
bij cenen hoogverlichten S I NI E O N , vlei ik mij nogtans,
dat ik van zijne woorden, bij de gedachtenisviering van
mijne vijftigjarige Predikdienst, vervolgens een gepast
gebruik zal kunnen maken .
Mijne levensgefchiedefiis bevat weinig of nets bijzonder merkwaardigs in zich . Evenwel kan ik niet naiaten,
T. T. , een kort verflag van dezelvi: u mede to deelen,
zal ik eenigzins naar eisch van dezen gedenkdag, misfchien ook van uwe verwachting , althans naar het gevoel mijns harten, in dit cur tot u fpreken . Niet alles
van het meer of min belangrijke, daarin voorkomendh,
zal , hoop ik , uwer aandacht geheel onwaardig geacht
worden.
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Van mijne vroegfte jeugd of fchijn ik wel eenigen aanleg tot letteroefeningen gehad to hebben . En mijne goede
Ouders , deze neiging volgende, hebben mij daartoe opgeleid , in de hoop van eenmaal mij met bet Leeraarsambt bekleed to zien , in hun oog een zeer nuttige en
wezenlijk eerwaardige (land in de maatfchappij . - Het
eerfle onderwijs heb ik to Dokkum, mijne geboorteplaats,
ontvangen, gelijk mede aldaar bet onderwijs in de beide
hoofdtalen der Ouden . De vorderingen, welke ik daarin
mogt hebben gemaakt , heb ik voornamelijk to danken
aan den taalkundigen N o D E L L, Rector der Latijnfche
Scholen to dier ftede. De groote bedrevenheid in de
oude letterkunde , de vaardigheid in bet fpreken van Latijn en Grieksch , en de gelekkige gave , die hij bezat ,
van de mededeeling zijner kundigheden, waardoor hij bij
zijne leerlingen lust en fmaak voor de klasfieke Dichters
en Schrijvers der oudheid wist op to wekken, inzonderheid door menigvuldige aanhalingen van treffende plaat.
fen en voorbeelden uit dezelven , zoo op de fchool , als
in bet afzonderlijk onderwijs , dat ik aan zijn huis genoten heb , - dit een en ander heeft altoos een' levendigen indruk bij mij achtergelaten, en mij met dankbare
hoogachting aan den Man doen denken , die zich vervolgens elders door uitgegevene fchriften en als Hoogleeraar to Franeker bij de geletterde wereld met roem
heeft bekend gemaakt . Schoon nog in mijnen tijd door
den in zijn vak niet minder vermaard geworden' VAN
o M M E R E N to Dokkum opgevolgd, was dit echter voor
mij to laat , daar bet kort daarna beflist werd , om tot
hooger onderwijs over to gaan .
In deze beflisfing gingen mijne Ouders , behalve met
mijne Leermeesters, to rade met eenen Vriend, die aanbeval , dat ik mij vooraf nog eens moest laten examineren door den alom beroemden s T I N S T R A, destijds
Leeraar bij doze Gemeente, zijnde de Oom van den
toenmaligen Hoogleeraar aan onze Kweekfchool to dmf erdam , geloovende, gelijk hij onder anderen ter onderlleuning van zijnen raad er bijvoegde, dat zulk een exa-
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men , indien bet wel uitviel , grootelijks to mijnen voordeele zou kunnen ftrekken . Ondertusfchen zag ik hiertegen op, als tegen eenen berg. Maar mijne zwarigheden konden niet opwegen tegen de welfprekendheid van
den Wend en den aandrang mijl1er Ouders . A moest
mij onderwerpen . Nadat bet berigt was ingekomen, dat
Do . S T I N S T It A op een' bepaalden dag mij zou verwachten , ging ik herwaarts op reis , en liet mij ter beftemde ure aan bet huis van den eerwaardigen Leeraar
aanmelden, die mij in zijn woonvertrek ontving . Uit
den aard bedeesd en fchroomvallig in mijnen jongen tijd,
daarenboven reeds vooraf met een diep ontzag voor een'
Geleerde van zoo grooten naam vervuld, en nog dieper
door bet achtbaar voorkoren van den Man , in wiens
tegenwoordigheid ik mij beyond, was op dat tijdf'ip
verre van mij eene opgeruimde en geruste gemoedsaemming . De ftilzwijgendheid der eerfla oogenblikken werd
flechts nu en dan door eenige vragen en antwoorden over
onverfchillige dingen afgebroken, tot dat bet examen een'
aanvang nam uit eenige boeken , die op tafel lagen . En
bij bet einde bleek mij niet onduidelijk, dat mijn Examinator over de ontvangene proeven wPl voldaan was .
Na nog eenige ondervragingen nam ik mijn affcheid .
Veel opgeruimder verliet ik bet huis , dan ik hetzelve
was binnengetreden, weinig denkende, dat ik nog eenmaal hier ter plaatfe onder de opvolgers van den bejaarden Leeraar, voor welken ik als jongeling met eene hui-,
verende befchroomdheid mijn examen had afgelegd, geteld zou worden . - Gij zult u, M . H . , niet verwonderen , dat zulk een indrukmakend voorval , bij bet
herdenken van mijnen levensloop, zich naar boven drong
en niet onaangeroerd kon blijven . Vergeeft mij echter,
zoo ik to lang-uwe aandacht daarmede bezig gehouden heb
Stellig werd dan nu mijn vertrek naar 11m/lerdam befloten, om mijne fudie voort to zetten Bij mijne komst
aldaar befpeurde ik duidelijk , dat de eerwaardige S T I NS T R A van mijn' perfoon en vorderingen geen ongunftig
getuigenis gegeven had, en ik wel reden had van ach-
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teren mij to verheugen over bet gemelde voorloopig onderzoek, w$arvan ik vooraf rnij zoo gaarne ontfagen
had gezien .
Uit eene kleine, weinig geachte of wel verachte
Vrirefche landftad werd ik nu overgebragt in de groote
wereldfad, daar mij alles nieuw en vreemd was . Onbekend verkeerde ik aldaar in bet eerst onder onbekenden . Genoegzaam geheel onafhankelijk fond ik daar
alleen op mijzelven, met eenig Latijn en Grieksch in
bet hoofd en jeugdig vuur in de borst , zonder menfchen- en wereldkennis van eenig aanbelang . Meermalen
heb ik naderhand dezen toefand als zeer verleidelijk en
gevaarlijk befchouwd . Net fudentenleven heeft , in de
gewone fchatting, tweederlei zeer verfchillende beteekenisfen . De eene en eigenlijke beteekenis felt ons een' ftaat
van infpanning en oefening, van goeden fmaak en befchaafde zeden voor, ter bekwaammaking in de uitgekozene vakken van fraaije letteren en wetenfchappen ; de
andere lien van losbollen, ijdele vermaken najagende en
zelfs baldadigheden plegende , als fchijncnde onder den
naam van fluderen niets anders to begrijpen , dan bet
verrigten van geruchtmakende aardigheden . Veel, zeer veel
hangt er voor den nicuwen aankomeling van af, welke
van beide foorten de meest heerfchende is, of aan welke
hij zich bet meest bij de eerfe ontmoeting aanfluit . Gelukkig voor mij, dat ik onder mijne medeleerlingen
een good getal jongelingen aantrof, die tot de eerfte
foort behoorden , en voorbeelden waren van vlijtige oefeningslust, bekwaamheid en eene geregelde leefwijze .
Maar bovenal gelukkig, dat ik in onzen Hoogleeraar
H E E R E o o S T E R B A A N een' vaderlijken Wend vond ,
wiens huis voor mij openfond , alwaar ik menigvuldige
vriendfchapsblijken genieten mogt, gelijk die even brave
als geleerde Man de Vriend zoo wel als de Leermeester
van alle zijne kweekelingen was, zoo als gij hem nit
mijne gehouden en gedrukte L! krede hebt leeren kennen .
Eerzucht en naijver fpoorden mij aan to zorgen, dat deze
gunfige omfandigheden niet vruchteloos voor mij ver-
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loren gingen ; en inzonderheid ftrekte mij ten prikkel ,
dat ik de zorg en kosten, door mijne gelief4e en vrome
Ouders aan mij befteed, niet onbeloond liet, noch in
hunne hoop en verwachting hen to leer ftelde .
In de voorbereidende wetenfchappen konden onze 11udenten, door eene gunftige fchikking van Curatoren, behalve bij den gewonen Hoogleeraar der Kweekfchool,
kosteloos de lesfen bijwonen van de Profesforen aan bet
Illustre Athenaeum der ftad, gelijk mede die van bet
Remonftrantsch Gymnaftum . Ik herinner mij nog levendig, hoe, voor de eerfte maal op bet Collegie komende
van den toenmaligen Profesfor in de Litteratuur, den beroemden T o L L I U S, mijne aandacht bijzonder getroffen
werd door bet voorkamen van eenen j ongeling , welken
ongemeene fchranderheid to gelijk met bevallige goedaardigheid uit de oogen ftraalde, fchoon anders de kleinheid
van zijne geftalte hem een zeker onnoozel en kinderlijk
aanzien gaf; en hoe ik daardoor des to meer verrast
wend , toen ik hem op de vragen van den Profesfor hoorde antwoorden met die vaardigheid en uitvoerigheid, waarin geen zijner medeleerlingen , zelfs niet de oudften en
meest geoefenden, hem op verre na konde evenaren . .En
wie was bet? P I E T E R N I E U W LAND , dat fchielijk
opkomend wonderlicht onzer eeuw , maar to fchielijk ,
helaas ! na een' korten tijd in vollen glans aan den letterkundigen horizon zich vertoond to hebben , weder
verdwenen .
Verder volgetgs de gewone orde onderfcheidene wetenfchappelijke vakken beoefend hebbende, voltrok ik mijne ftudien met bet onderwijs in de Godgeleerdheid , wordende , na cen vijf- of zesjarig verblijf aan de Kweekfchool , tot Proponent onder de Dbopsgezinden aangefteld. Na vooraf eene enkele maal to dm/lerdam en
Haarlem als zoodanig in 't openbaar gepredikt to hebben,
kreeg ik welhaast nevens anderen eene zending naar de
vacante Gemeente to lhinterswyk, een groot dorp in bet
Graafl'chap Zutphen, aan de grenzen van Mun/lerland.
De kleine Gemeente aldaar beftond uit eenige aanzien-
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lijke familien ,, die zich grootelijks onderfcheidden van de
overige inwoners der plaats, zoo door bedrijf, kleeding en
leefwijze , als door befchaafdheid en fmaak in fraaije
kunften en wetenfchappen. Met het grootfte genoegen
heb ik onder hen een veertien dagen doorgebragt , die nog
zeer aangename en dankbare herinneringen bij mij hebben
achtergelaten . Ook werd mij aldaar het beroep als gewoon Leeraar aangeboden ; en ik zou niet geaarzeld hebben hetzelve aan to nemen , ware niet gelijktijdig de beroeping to Holwerd op mijn' perfoon gevallen, in de
nabijheid van mijne naaste betrekkingen , en meer in 't
midden van onze Broederfchap , dan het zoo ver of gelegen Jhinterswffk . Aan de laatstgemelde beroeping gaf
ik, om gemelde redenen, de voorkeur . -- Te Holwerd
heb ik dan v66r vijftig jaren, op den reeds genoemden
dag, het openbaar Leeraarsambt aanvaard, en tot onderling genoegen ruim vijf jaren waargenomen . Schoon
onder dorpelingen verkeerende , meerendeels wel eenvoudige, maar destijds alien welvarende landbouwers, wier
eenvoudigheid tevens met gezond veritand , en bij velen
met eene verlichte denkwijze en geene geringe kundigheden in onderfcheidene opzigten gepaard ging , ontbrak
het mij niet aan gezelligen, nuttigen, zoo wel als genoegelijken omgang . Gansch niet ongelukkig zpu ik mij geacht hebben, al had mijn verblijf aldaar van langer duur
geweest . Maar, na tusfchenbeiden een- en andermaal
voor eene beroeping naar elders bedankt to hebhen, vond
ik het ongeraden langer to weigeren , toen het beroep to
Zaandam mij werd opgedragen, wilde ik niet onveranderlijk verbonden biijven aan eene combinatie van drie ,
op cen' aanmerkelijken afftand van elkander gelegene plaatfen . Met moeite nogtans rukte ik mij los van eene bloeijende Gemeente , wier achting en liefde ik bezat , gelijk
zij de mijne .
Met dankbaarheid moet ik ook erkennen de toegenegenheid en menigvuldige vriendfchgpsbewijzen, welke
ik, nevens mijne Vrouw, op de nieuwe ftandplaats ondervond . Inzonderheid verlevendigt zich mijn erkentelijk
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gevoel voor het aangenaam , leerzaam en broederlijk verkeermet Mannen als een VAN D E R O'S, VAN VOORST,
TAN.GELDERS BEETs,en DE HOOP, mijnenAmbtgenoot in dezelfde Gemeente, die v66r jaren reeds zijne
vijftigjarige Predikdienst heeft voleindigd, en nog (zoo
veel ik weet) daarin volhardt, fchoon met behulp van
een' jongen Leeraar .
Doch flechts den korten tijd van drie vierden van een
jaar heeft mijn verblijf aldaar geduurd . De beroeping
naar deze ftad heb ik niet kunnen weerftaan . Men zegt,
dat de 11'riezen boven anderen aan bun gewest gehecht
zijn . Hoe dit zijn moge, de trek van mij era, mijne
Vrouw, om naar hetzelve terug to keeren, liet zich
door de verpligtende aanzoeken tot blijven niet overwinnen, fchoon de flandverwisfeling met verzwaring van
dienst en flechts geringe of liever geene vermeerdering
van jaarwedde, daar men ook to Zaandam dezelve tot
gelijke fom wel zou hebben willen verhoogen, verzeld
ging. Maar hetgeen mij yoornamelijk herwaarts lokte,
was het vooruitzigt, van mijnen hooggefchatten Leermeester O O S T E R B A A N (die het Hoogleeraarsambt to
Amfierdam met dat van gewoon Leeraar in zijne geboorteftad verwisfeld had) tot mijnen Ambtgenoot to vinden, en op nieuw van hem to kunnen leeren en in zijne
vriendfchap to deelen, gelijk hIj ook tot zijnen dood toe
mijn Leermeester en Vriend gebleven is .
Gij weet, B . en Z . , hoedanig ik onder u geweest
ben . Gij kent ook nagenoeg de uitwendige lotgevallen,
welke ik in uw midden, gedurende de lange reeks van
vierenveertig jaren, ondervonden heb . Laat mij bier nog
onder uwe opmerking brengen, dat mijn openbaar bedrijvig leven is gevallen in een der merkwaardigfte en
woeligfte tijdperken der wereldgefchiedenis . Als gij nagaat , welke verbazende gebeurtenisfen, van verre en van
nabij, in de laatfte halve eeuw zijn voorgevallen, zult gij
in een menfchenleven als 't ware eene gefchiedenis van
eeuwen voor oogen hebben . Ontzettende natuurverfchijnfelen en losbarftingen van . allerlei aard , hevige ftaatsor-
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kanen, volksberoeringen, partijfchappen, omwentelingen
op omwentelingen , die inzonderheid ook den vaderlandfchen grond fchokten , kenfchetfen dit tijdvak. En de
post van openbaar Volksleeraar kon van dat alles niet
buiten aanraking blijven . Mijne geaardheid en ook mijn
pligt (zoo ik meende) lieten niet toe, daarvan een ledig
aanfchouwer to blijven zonder eenige deelneming. Als ik
de lijst mijner gehoudene leerredenen nazie, dragen vele
de kenteekenen van tijdsomftandigheden. Vele zijn ingerigt om mijn toehoorders en mijzelven troost en fterkte
in to boezemen , of ter verdediging der Goddelijke Voorzienigheid, en bevestiging van godsdienftig geloof, in
de onftuimige en duistere dagen, die ligt de heilige beginfelen van bet onrustig gemoed aan bet wankelen konden
brengen . Onder bijkans alle denkbare Regeringsvormen
heb ik geleefd . Een groot aantal Gelegenheidspreken heb
ik gedaan , in zoo groote verfcheidenheid , als naauwelijks ooit een' Predikant to beurt kan vallen ; eene menigte Bede- en Dankftonden gehouden, en dat onder de
gedurige opvolging van bovendrijvende partijen en zeer
verfchillende flaatsbefturen, als Stadhouderlijke, Republikeinfche , Koninklijke , Keizerlijke en andere. Deels
vrijwillig, deels gedwongen heb ik zulke foort van Redevoeringen uitgefproken . Moeijelijk genoeg was bet
dikwijls , om tusfchen de fleile klippen met korte gangen
door to zeilen ; moeijelijk genoeg, om bet geweten vrij
to houden en buiten banden to blljven . Beide evenwel
is mij gelukt, Gode zij dank ! want, zoo veel ik weet,
heb ik den ftoel der waarheid , fchoon ik niet alles kon
zeggen, wat en zoo als bet mij op bet harte lag, nooit door
hooffche vleitaal of fl :aatkundige huichelarij ontheiligd .
Laat mij ook dit nog, hoewel van een' geheel anderen
aard, mogen vermelden! - Bij mijne komst alhier had
ik nog drie Grootouders, en daaronder een' zesentachtigjarigen Grootvader, een opregt godsdienflig man . Hij
was genoegzaam blind, maar helder van geest en van
eene opgeruimde en vrolijke geaardheid, volkomen bereid, been to gaan in yrede, wanneer bet Gode be-
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haagde . Alleen wenschte hij wel nog zoo lang to leven,
dat hij mij eens hoorde prediken . Die wensch is meer
dan vervuld geworden . Zijn karakter en verkeer met
z jne Kleinkinderen heb ik naar bet levee geteekend in
bet Voorberigt van mijn uitgegeven boekje, de Gefchiedenis van j E z u s , onder den naam van hroomaard.
Het is nog alsof ik hem boor zeggen , toen hij mij met
mijne bevordering hier ter flede geluk wenschte : „ Jon,gen ! bet gaat u goed ; dit is nu reeds uw derde beroep
maar fchrijf dit niet aan uwe wijsheid toe ; dank alleen
God!" Dit zeggen van een' zoo achtbaren grijsaard
maakte op mij een' diepen indruk ; bet heeft mij waarlijk
goed gedaan ; want bet was zeer gefchikt, om jeugdige
waanwijsheid, waarvan ik toen mede niet vrij was , terug to flooten . Ik zou deze kleinigheid niet aangehaald
hebben, zoo ik niet dacht, dat misfchien jongen onder
mijne toehoorders hieruit kunnen leeren , hoe men den
raad -der ouden niet verfmaden moet, en de nuttigheid
van hunne lesfen veeltijds naderhand door de ondervinding bevestigd wordt .
Nu nog iets van mijn huifelijk leven en betrekkingen .
Gezondheid, die onwaardeerbare (chat op aarde , is
doorgaans mijn deel geweest, en dat der mijnen . Geen
lijk is ooit uit ons huis gedragen . Naauwelijks heeft
eene ziekte van ernfligen en bedenkelijken aard, die eene
langdurige nachtelijke oppasfing vorderde, hetzelve bezocht. Slechts enkele malen, ook nadat ik federt 1807
alleen aan bet hoofd der Gemeente geflaan heb, heb ik,
uit hoofde van ongefleldheid, mijne beurt aan anderen moeten overlaten ; v66r mijne komst alhier , zoo veel ik mij
herinneren kan , nimmer . Eene huifelijke Gade zal nu
welhaast eene halve eeuw, met eene bijkans nimmer wankelende gezondheid, trouwhartig mij op zijde geflaan
hebben . Ik heb Kinders naar mijn hart, die van jongs
of de vreugde mijns levens geweest zijn, en nog zijn.
Eene even beminde Schoonaochter fluit dezen liefdeband .
Vrolijke Kleinkinderen van die jaren,
„ Als alles lacht, als apes fpeelt,"
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fpelen om mij been , praten en fpelen met mtij In de ledige uren der eenzaamheid, vervangende grootendeels het
gezelfchap mijner oude vrienden, die mij ontvallen zijn . Zijn deze dingen, T . T . , geene voorregten van uitftekende waarde, geene zaligheden to noemen , die mijne
oogen gezien hebben ?
Maar (vraagt gij misfchien) zijt gij dan altoos geleid
langs grazige weiden en flue waterbeken I altoos gevoerd in het fpoor der geregtigheid ? -- Neen , o neen ,
M. H . ! Mijne levensgefchiedenis is de gefi :hiedenis van
een' aardbewoner ; en waar is de fterveling , die uwe
vragen toeftemmend kan beantwoorden? Neen, ik heb
mijne teleurftellingen en onaangenaamheden, ook als Predikant, gehad ; ik heb mijne dwaasheden en misftappen
gehad, en j, naarmate van mijn vermogen, rijkelijk gedeeld in de ongunst der tijden . Maar, wanneer fk het
geheel overzie, dan heeft de fom van hat goede verre
de overhand boven die van het kwade ; d o wag ik mij
onder de gelukkigen , zoo al niet ondor de gelukkigften
tellen. Hetgeen op mijnen vijfenvijftigften geboortedag,
in keurige dichtmaat, eene nu zalige Vriendin mij toezong,
onder den titel van : Huifelzyk Geluk , kan ik na mine
vijfenzeventigfte verjaring haar :net Been miader ruimte
nog nazeggen . Maar het zal onnoodig zijn bieruit =ahaliugen to doen, daar de Dichteresfe het vers onder
sndere mengelingen in druk heeft uitgegaven . Oak
wordt het tijd , dat ik mijne Rede , met eenige gemengde aahmerkingen en bijzondere toefpmken, ten ei-..
de brenge.
Gemakkelijk , M . H . , zult gij nu met m4 het refultaat van tnijn vijfenzeventizrig levee kunnen opmaken .
Geene fcbitterende ftralen, als van eene zon ., beglanfen
hetzelve ; maar eerder wordt het befhhenen van het zachte en ftille licht der maan , nu en dan door ligte en ras
voorbijdrijvende wolken overfchadawd . Armoede noch
rijkdom is mij gegeven ; maar, geplaatst in den gelukkigen middelftand, hen ik gevoed met bet brood mijns
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befcheiden decls . Zoo ik al gelegenheid gehad mag hebben hooger op to klimmen, heb ik naar dat hoogere
niet zeer begcerig uitgezien, als rekenende den tegenwoordigen werkkring groot genoeg voor mijne vcrmogens .
De Gemeente, aan wicr hoofd ik cen' zoo langen tijd
geftaan heb , fchoon dan nict de alleraanzienlijkfte , behoort no-tans onder de aanzienlijkfte Gemeenten van ons
Kcrkgenootfchap . En mag ik nu mij vleijen , B . en Z . ,
dat ik nict to vergeefs onder u heb gearbeid en gij over
mij u niet to veel to beklagen hebt gehad, ik zal des
to blijmoediger tot mijnen Ilemelfchen \Veldoener en Behoeder kunnen opzien, en to nicerder bij den afloop
mijner dagen in vrede kunnen heengaan , onder opzien
tot Hem , die mij tot hiertoe geholpen , en het toppunt
mijner laatfte wenfchen, dat ik onder u mijne vijftigjarige Evangeliedienst moat voleindigen, heeft laten bereiken . Door Gods genade ben ik, die ik ben ; en ik
zou cen zeer ondankbare , een onwaardige Dienstknecht
des Heeren zijn, indien ik van zijnen grooten Apostel
de les nict gelcerd had van vergenocgd to zijn in hetgeen ik ben . Ja, ruime ftofl'e tot een dankbaar vergenoegen is mij gci'chonken ; en God beware mij, dat ik
inamer zijne weldadigbeden vergete, of mijnc ziele ophoude zijnen naam to prijzen !
\Velhaast zal ik voor de laatfte maal als gewoon
Leeraar dit fpreckgeftoclte betredcn hebben, gelijk ik
reeds voorloopig den Kerkeraad heb bekend gemaakt .
Welhaast zal ik ontbonden worden van cene Gemeente ,
aan wclke ik, op weinige jaren na, cene halve ceuw
ben gehecht geweest, die mij altoos dierbaar was, en
dierbaar zal blijven zoo lang ik leef . Niet zonder ontroering kan ik aan deze fcheiding denken . IJet troost
en ftreelt mij ccliter to gclijk, dat ik do Gemeente niet
in een' vervallen, maar eerder (en ook daarvoor zij den
God der zaligheid de hoogfte dank toegebragt!) in een'
blocijenden ftaat verlaten zal .
Hiertoe, Eerwaardige Mannen ! Beftuurders en Op-
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zieners der Gemeente 1 hebt ook gij van uwen pant ijverig medegewerkt . In deze geftoelten heb ik uwe vaders
zien zitten , die natuurlijk bij mijne komst alhier mijiie
eerfle en gemeenzaamfte vrienden waren , en tot hunnen
dood toe gebleven zijn . Ik was toen onder hen de
jongfle, gelijk ik nu onder u de oudfle van alien ben .
Neen ! nict van alien . Lcn leeft er nog, (4) die ik
hier in kerkelijke bediening gevonden heb , gelijk hij nog
is, fchoon mij bijkans vijftien jaren op de baan des levens
vooruit . Achtbare Grijsaard ! Stamvader van een aanzieniijk
en talrijk nakroost , van hetwelk velen reeds Leden der
Gemeente zijn ! heb dank voor de langdurige dienften ,
aan de Gemeente bewezen ! Zachtkens glijde verder uwe
levensboot heen, met het afloopende getijde, naar den
andercn oever, alwaar wij alien elkander hopen weder to
vinden! - Gij alien, waardige Opvolgers van waardige
Voorgangers, in wier handen de belangen der Gemeente zoo
wel zijn toebetrouwd ! hebt u bij dezelve ten hoogfte
verdienftelijk gemaakt . Gaat voort in uwe trouwhartige
zorgen voor haar v;elzijn, ter voortpianting inzonderheid van goede zeden en ware godzaligheid in deze van
ouds beroemde afdceling van C H R I S T U s' kerk , door
den liefdadigen en godsdieniligen ijver van uwe vaderen
gefticht. De God van alle heil zegene uwe pogingen,
en vergelde eenmaal uw liefdewerk met de kroon der
regtvaardigen
Aan u alien, mime Broeders en Zusters! acht ik mij
dour verpligt voor het vertrouwen en de achting, waarin gij mij hebt laten deelen . Of zou ik het niet als
fprekende bewijzen daarvan mogen aanmerken, dat gij
doorgaans bij onze onderlinge bijeenkomflen met uwe
tegenwoordigheid mij vereerdet? Ja, gij zijt mij getrouw
gebleven ook in mijnen ouderdom , en hebt de late najaarsvruchten van mijnen arbeid niet verfmaad, offchoon
ik jonge en rijkbegaafde Mannen tegenover mij had . Ge.
tuige zij inzonderheid het good aantal, dat jaarlijks uit
(*)
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uwen boezem voortkwam , van de genen , die tot de Gemeente werden toegedaan . Getuige ook uw zoo eenparig verfchijnen aan des Heeren Tafel . 0 ! op die plegtige flonden heb ik deswege wel aandoeningen van meer
dan aardfche weelde gevoeld. Dank hebbe uwe toegevendheid omtrent de gebreken van uwen hoogbejaarden
Dienaar van 's Heeren woord en inftellingen !
Slechts enkelen nog zijn er onder u , die niet tot mijne Leerlingen en Aankomelingen behooren . Voor bet
overige zie ik een geheel nieuw geflacht, eene nieuwe
Gemeente voor mij van bij de vierdehalfhonderd Leden .
Bijkans alle de ouden , tot welke ik in vroegeren
tijd fprak , zijn heengegaan tot de Gemeente der eerst
geborenen daar boven . Des to dierbaarder zijt gij mij
geworden , die nu hunne ledige plaatfen hier beneden weder hebt aangevuld -- o ! mogt bet zijn , om
bet geloof van de waardigflen hunner en hunnen godzaligen wandel m:;te volgen ! Hoe zullen wij ons dan
over u kuanen verblijden, als onze kroon en hope, wanneer wij elkander wederzien in de vergadering der heilige
hemelfcharen , juichende rondom den troon der hoogfte
Majesteit, met onzen oudften Broeder, die aan de regterhand des Vaders zit I
Gij, eindelijk, mijne j onge en j eugdige Leerlingen,
hoop der Gemmnte ! zoude ik vergeten u bij deze gelegenheid toe to fpreken ? Neen, daartoe beb ik altoos
to veel b i elang gefleld in de vorming van uwe teedere
hasten tot heiligheid en deugd ; daartoe hebt gij to vlijtig
van mijn snderwijs gebruik gemaakt, gelijk de vaders en
moeders Ian de meesten uwer, die op dezelfde jaren,
waarin gij nu zijt , insgelijks aan mijne leiding waren toebetrouwda Uwe leergrage en oplettende tegenwoordigheid
heeft mij in de waarneming van dit gewigtig gedeelte,
tott den past eons Christenleeraars behoorende, niet weinig
aangemoegigd, en zelfs menig uur van verlustiging gefchonken . Gij zult ook mijner nog wel eens willen gedenken, wanneer gij een' j ongen Leermeester in de plaats
van uwen ouden verkregen hebt , of, nadat bet Gode
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behaagd zal hebben mij van hier to later gaan in vrede,
gij mij ]anger zien noch hooren zult . Misfchien ontkienit vroeg of Nat nog wel een goed zaadje, dat ik
in uwe jonge harten mogt geftrooid hebben, zoo als
reeds vele goede vruchten zich lieten opmerken bij vorigen, die, getrouw dit onderwijs bijgewoond hebbende,
zich grootelijks boven anderen onderfcheidden in het afleggen van de belijdenis huns geloofs . Dit mag ik mede
tellen onder de zaligheden , die mijne oogen gezien hebben . -- Ook zal ik u, mijne geestelijke Kinderen ! in
gedachtenis houden , zoo Lang ik nog in het land der
levenden mag verkeeren . Menigmalen, als ik onder u
nederzat , heb ik gedacht : „ Wat zal er nog worden
van deze onfchuldige en argelooze fchepfelen, deze buigzame telgen , de lievelingen hunner ouders , en ook de
mijne , die nu als gelijken hier bij elkander zijn ? Hoe
verfchillend zullen hunne lotgevallen zijn , wanneer zij
eenmaal de wisfelvallige en vaak bedriegelijke wereld zijn
ingetreden !" - Maar tegen alle hare wisfelingen , tegen haar lief en Teed , heb ik , zoo veel mogelijk, getracht u in tijds to wapenen, door u de eerfte beginfelen
uwes wegs to leeren kennen , opdat gij , and geworden ,
daarvan niet moogt afwijken . Wanneer gij dan , mijne
jonge vrienden ! aan mij denkt , denkt to gelijk aan die
heiligende lesfen , en brengt ze in werking . Maar bovenal gedenkt uwen Schepper in de dagen uwer jongelingfchap , cer de kwade dagen komen , en de jaren naderen, van welke gij zeggen zult : ik heb Been lust in
dezelve!
En gij , mijne dierbaren , mijne Echtgenoote en Kinderen ! ik kan den aandrang mijns harten niet we6rftaan ,
om ook nog een enkel woord van deze plaats tot u to
fpreken . -- Ik weet , wat gij in dit uur gevoelt . Ik
weet , hoe gij tusfchenbeiden , bij de uitboezeming van
den ouden s I M E 0 N , we laat Gtj, Heere ! uwen Dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, met aandoenlijke
gewaarwordingen aan mijnen ouderdom denkt . Ja, de
fcheiding , hoe laat ook, zal nOg altoos fmartelijk vallen .
L1
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Maar uwe harten worden niet to zeer ontroerd op dit
denkbeeld ; gij gelooft in God, en gelooft ook in j E .
z u s C H R I S T u s . Zijt dan niet bedroefd als anderen,
die geene hope hebben . Dankt veeleer voor de vele zegeningen , die wij to zamen genoten hebben , en dat wij
een' zoo langen tijd bij elkander hebben mogen blijven .
1k verlang niet naar den dood , maar vrees hem ook
niet ; ik ben bereid been to gaan , wanneer het mijnen
Schepper behagen zal mij op to roepen . Wij zullen
eenmaal op nieuw inwoning maken in het huis des Vaders, alwaar vele woningen zijn voor regtgeaarde kinderen .
Derwaarts , M . H . , is onzer aller roeping , en alleen
volmaakte rust en zaligheid, die Hij voor het aangezigte van alle volken bereid heeft , to vinden . Jaagt dan
naar den paijs der roeping , die van boven is ; leeft in
liefde en vrede met elkander , en de God der liefde en
des vredes zal met u zijn !

EENE BIJZONDERHEID UIT HET LEVEN VAN

T oen de

ALBRECHT VON HALLER .

Hoogleeraar A . V O N H A L L E R
zich , als Natuurkundige , door geheel Europa had beroemd gemaakt , als Dichter in Duitschland bovendien
zeer geacht was geworden , en in een' kleiner' kring ook
als ijverig voorf}ander der Christelijke Godsdienst werd
geliefd, viel er iets voor, 't welk hem, op het onverwachtst , ten diepfle griefde . Er kwam to Leiden in
1747 een boek uit , l'H'omme machine, waarin op de
fchandelijkfle wijze zedelijkheid en Godsdienst werden
verguisd'; en dit boek prijkte met eene Opdragt aan -H A L L E R . De Schrijver , die zich echter niet noemde ,
fprak daarin als een vriend tot een' vriend , zeide hem ,
dat hem dit boek zeker aangenaam zoude zijn , en herinnerde hem de lichtmisferijen, die zij zamen hadden bijge.
woond, en in bet bijzonder zeker athei'stisch gefprek,
in een flecht huis to Gottingen met hem gehouden .
Gotting/che
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Groot was de indruk, then deze Opdragt van zulk een
werk op bet .Europefche publiek maakte ; to meer, daar
bet bleek , dat deszelfs Schrijver een zeker Geneesheer
J U L I E N D E L A M E T T R I E was, die werkelijk H A LL E R'S groote verdienften bewonderde, en zelf H A LL E R's Commentarien over B O E R H A A V E'S Voorlezingen in het Fransch had vertaald . Men meende dus ,
dat D E L A DI E T T R I E wel eene flechte vriendfchapsdienst aan H A L L E R had bewezen , door zijne ongodisterij en ontucht openlijk uit to brengen , maar evenwel eenvoudig had verhaald , wat waarheid was . Toen
dit geloof door Europa was verbreid, kwam bet ook
ter ooren van H A L L E a , die verftomd en verflagen was,
maar tegen bet ja van D E L A M B T T R I E niets dan
zijn peen konde overftellen , en bet aan de keuze van
Europa moest overlaten , welk van beiden bet mogt
willen gelooven . Hij meende echter dit peen althans
openlijk to moeten uitfpreken , en ftelde dus eene verklaring op , „ dat hij dit boek geheel afkeurde, en nooit
„ de minfte kennis, verbindtenis of vriendfchap met deszelfs Schrijver had gehad." Hij zond dezelve in aan
zelfs
een zeer beroemd Tijdfchrift van die dagen , de BibliotUque raifonnde, waarin hij zeif medewerker was ; maar
-- wie zou bet gelooven ? - zelfs dit middel , om zijne
onfchuld to betuigen , werd hem door de weigering , om
ze to plaatfen, ontnomen . Hij nam dus de toevlugt tot
een ander Maandwerk , bet journal des SfaTans , waarin ze werd opgenomen en nog to lezen is , Nov. 1749,
p. 331-333.
Hier bleef bet eerst bij . Sommigen geloofden HALL E R ; anderen bleven hem verdenken , en er zijn er geweest , die hem altijd zijn blijven verdenken . Voor zulken evenwel, die de waarheid wilden zien , werd deze naderhand blijkbaar . D E L A M E T T R I E betoonde zich in volgende gefchriften , Histoire naturelle de
l'dme, l'Homme plante, l'11rt de jouir, enz . een volflagen Godloochenaar , en men kon uit enkele bijzonderheden gisfen , dat zijn haat tegen bet Christendom hem
L12

512? ENE

BIJEONDERHEID UIT HETLEVEN VAN HALLER .

had ingegeven , H A L L E R aldus geheel leugenachtig to
brandmerken, omdat hij de liefde en vereering voor bet
Christendom juist dt .arom to minder konde verdragen in
H A L L E R, dewijl hij dezen als Natuurkundige zoo
hoog fchattede .
PAROLES D'UN CROYANT .

S ommige Geleerden zijn van meening ,

dat de beruchte
Paroles d'un Croyant de vrucht zijn van een verb sterd
d hoofd . Men leze bet gefchrift van den Abt D E
L A M E N N A 13 : des progr~s de la Revolution et de la
Guerre contre l'Eglife ; Bruxelles, 1829 ; en men zal
zich overtuigd gevoelen , dat die beruchte woorden van
eenen geloovigen geenszins uit een verb~sterd , maar uit
een ultra-katholijk of fezuitsch hoofd voortgekomen en
tegen bet Protestantendom en de Protestantfche Vorften gerigt zijn . Deze zijn bet bedoelde zevental, welks rampzalige ondergang voorfpeld words .
Rome's kerkleer
moet wederom zegevieren en bet Protestantismus vallen
dan eerst zullen de volken de ware vrijheid genieten, en
de Vorften, onder de opperhoofdigheid des Paufen,
gerust op hunne troonen zitten . Dit is de uitdrukkelijke
leer van bet laatfle en de heimelijke ftrekking van bet
eerstgenoemde gefchrift . Die bet laatfle ftuk niet gelezen heeft , begrijpt bet eerfle niet . Hij kept , door den
fchijn misleid, de algemeene rustverftoorders van Frankr#k en de ware vijanden vatl LOUIS PHILIPPE niet .
Achter bet masker van vrijheidszin fchuilt bet Vorftenmoordend fezuitisme, dat in deze dagen bet hoofd,
waar bet durft , opfteekt, b . v . in B'e#eren, maar elders heimelijk rondtluipt, onrust ftookt, vleit en op
prooi loert . Mogten alle Vorften tegen hetzelve op hunne hoede zijn ! Het gevaar wordt dreigend, ; want de
heiligfchendige boosheid zal zich niet met een flagtoffer
voldaan houden : zij rust niet , voordat zij alles in hare
magt heeft . Nog eens : men leze bet bovengenoemdq
gefchrift en oordeele
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Men vindt in bet kasteel van Drummond een belangrijk dag .
boek , in bet midden der vijftiende Eeuw door E L I S A B E T H
WOO D V I L L E gefchreven, niet lang v66r haar huwelijk met
den Edelman o H N R E Y . Men ziet er uit, hoe eenvoudig
de zeden en gewoonten destijds ook bij den hoogiten Adel
waren ; eene nederigheid en ingetogenheid, thans verre
to zoeken !
Dat Loch deze ELISABETH van hoogen
ftand was , blijkt hieruit, dat zij in 1465, als weduwe van
hertrouwde met E D U A R D IV, en derhalve
JOHN GREY,
Koningin van Engeland werd . H E N D R 19. VII, die hare
dochter gehuwd had, deed haar in 1487 in een klooster opfluiten, waar zij ook geftorven is ; echter werd zij to Windfor begraven .
,, Maandag, 9 Maart.
„ Ten vier ure opgeflaan, en T R IJ N geholpen , om de
koeijen to melken , daar R A C H E L , de andere melkmeid ,
gisteren nacht hare hand zoo erg bezeerd beeft. Eene pap
v.oor R A C H E L klaar gemaakt , en R O B I N een fluiver gegeven,, om iets verzachtends (comfortable) bij den apotheker
to halen .
,, Zes ure. De runderbil to veel gekookc en eenig bier
zuur geworden . Memorandum : Den kok fpreken over bet
eerfte, en in bet tweede voorzien, door voortaan zelve de
verfche ton of to tappen .
,, Zeven ure . Op de plaats gewanderd met Mevrouw mijne moeder . Vijfentwintig mannen en vrouwen gevoed . RUTc, E R beknord , daar hij eenigen ovwil betoond had, om ons
met hach6 op to wachten .
„ Acht are. Binnen de rasters achter bet huis met mijne
meid D 0 O R T J E gegaan ; T H U M P (klap), bet hitje, genomen,
en zonder zadel of room een eind wegs van zes mijlen (twee
uren) gereden .
„ Tien ure . Gaan eten . J O H N GREY een knappe jon .
gen
Maar wat raakt mij dit ? Een braaf meisje moet
zich geheel aan hare ouders onderwerpen . - JOHN weinig
gegeten ; veel teedere blikken mij toegeworpen, en gezegd,
,, dat, naar zijn oordeel , eene vrouw , die niet goed gehumeurd was, ook nook lief kon wezen ." Ik hoop, dat mijn
humeur niet onverdragelijk is ; niemand heeft er wat op to
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zeggen, behalve R U T G E R, en die is de ongeredderite knecht
in onze heele familie. J o H N G R E Y houdt veel van witte
tanden . Mij dunkc, dat de mijne er redelijk goed uitzien, al
zeg ik bet zelve ; en j o H N denkt er ook zoo over, als ik
niet mis heb .
• Elf are . Van tafel opgeftaan . Het ganfche gezelfchap
wilde gaan wandelen . J o H N G R E Y tilde mij over alle hekken been, en drukte tweemaal mijne hand met veel hevigheld. Ik kan niet zeggen , dat ik iets tegen j o H N G R E Y
heb ; hij fpeelt zoo goed op bet hakkebord als eenig Landedelman , en flaat 's zondags nooit eene kerkbeurt over .
,, Drie are . Het huis van den armen boer R o B I N s o N
plotfeling afgebrand . J 0 H N G R EY eene inteekening voor .
gefteld tot fchAvergoeding voor den boer , en zelf niet minder dan vier oe (omtrent 50 gulden) gegeven, nevens zijne
goede intentie . Memorandum : Ik heb bem nooit zoo lief
gezien als op dat oogenblik .
• Vier are . Naar de mis gegaan .
• Zes are . De varkens en de kippen eten gegeven.
• Zeven are. Het avondeten op tafel, daar bet later was
geworden wegens bet ongeluk van R O B I N S 0 N . Memorandum : De ganzentaart to veel gebakken en bet varkensvleesch
ftuk gebraden .
„ Negen are . Het gezelfchap flaperig ; deze laatfte uren
zeer onaangenaam. Tweemaal mijn avondgebed gedaan, daar
j o H N G RE Y mij de eerfte keer to veel aftrok . Geflapen,
en - gedroomd van j o H N G R E Y ."
DE EERSTE VERTOONING VAN BEAUMARCHAIS' BRUILOFT
VAN FIGARO .

(Vervoig en /lot van bl . 479 .)

Men kan zich ligt de fpijt verbeelden, die deze teleurgeftelde hoop bij de kijkgrage Parijzenaars to weeg bragt !
Ztj toch hebben reeds van ouds of met de vurigite drift alles
bemind, wat opzien baart, al zouden zij flechts F I E S C H I'S
eenoogige en afzigtige maitres achter de mabonijhouten toonbank van bet koffijhuis la Renaisfance begapen . Het misnoegen gaf zich dan ook in de fterkfte bewoordingen lucht ;
on de tijdgenooten betuigen, dat bet klagen over onderdruk-
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king en dwingelandij in de dagen v66r de omverwerping van

bet Koningfchap in Frankrijk niet luider en heftiger geweest
is dan op dien avond . B E A U M A R C H A I s bleef onverzet .
teljjk ; hij betaalde bedaard, en zonder bijdragen van wie

her ook ware, de op de repetition geloopene kosten, die
tot 10,000 franken geftegen waren, en vertrouwde oveiigens
op zijn publiek . Hij kende herzelve en zijnen tijd, en wist,

met hoeveel gretigheid alles aangegrepen werd, hetwelk bet
kenmerk van oppofitie tegen de beftaande magi droeg ; en
zoo zag hij in zijne nederlaag van dien avond flechts den

voorbode van eene des to fchitterender zegepraal . In de
eerfte piaats begon hij van nieuws of aan op de eigenliefde

van den Graaf VAN A R T O I S ten behoeve van zijn fink to
werken, daar hij wel wist, dat de Prins zich beleedigd ge-

voelde, de vertooning van Figaro's Bruiloft niet to hebben
kunnen doorzetten . Van den anderen kant prikkelde hij, met
hulp van den Graaf D E V A U D R E U I L, de nieuwsgierigheid
van den hofftoet der Koningin, en brags her zoo verre, dat
die Vorftin zelve, her onophoudelijk vragen moede, de vertooning van her fluk verlangde . Reeds in de eerfte dagen

van September gaf V A U D R E U I L den dichter to kennen,
dat hij wenschte, Figaro's Bruiloft, op zijn landhuis to Granvilliers , voor een' kleinen kring van toefchouwers, to zien
fpelen . B E A U M A R C H A I s hernam, dat hij daartoe gaarne
zijne ftem wilde geven ; maar, daar zijn onfchuldig fink in
de verdenking van zedeloosheid geraakt was, zoo behoorde
dit vermoeden eerst door bet oordeel van een' man van aan-

zien en fmaak nit den weg geruimd to zijn . Zulk een' man
vond zich weldra in den Heer G A I L L A R D , een lid der
Akademie, die, na eenige onbeduidende veranderingen, hei{
ftuk voor onbcrispelijk verklaarde . V A U D R E U I L verkreeg

hierop her verlof, om her ftuk door de tooneelisten van
her Thedtre Franfais aan zijn huis to laten uitvoeren. On.
geveer driehonderd perfonen, de aanzienlijkften van hof en
ftad, waren tegenwoordig ; de Koningin, de Graaf VAN
A R T O I

s en verfcheidene dames nit her gevolg barer Ma-

jesteit zaten in eene getraliede loge .
Al mogten nu ook eenige ftemmen her ftuk voor on~edelijk

en voor geheel ongepast tot openlijke tooneelvertooning verklaren, zoo had nogtans B E A U M ARC H A I S zijnen wil door-

gezet, en her ftuk was gefpeeld geworden . Bij zijnen aan
hulpmiddelen van allerlei card zoo rijken geest, bij zijn ken .
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nis van perfonen en betrekkingen, bij de vastheid van zijn
karakter en de floutheid, waarmede hij een plan durfde doorzetten, kon hij met tamelijke zekerheid vertrouwen, dat het
hem nog gelukken zou , de zege over de regering weg to
dragen , en Figaro's Bruiloft in den hoofdfchouwburg van Paris to doen fpelen . En deze zijne hoop bedroog hem niet.
Behalve den opperflen Policiebefluurder L E N 01 R en den
Grootzegelbewaarder H U E D E M I R 0 s M E N I L, was inzonderheid de Baron B R E T E U I L, Minister van 's Konings huis,
tegen B E A U M A R C H A I S en zijn flu It bijzonder ingenomen .
Dezen moest hij dus voor zich winnen . Daar hij wilt, dat
de Minister niet in flaat was aan een paar fchoone oogen lets
of to flaan , laat hij hem door verfcheidene der behendigfle en
aanvalligfle fchoonheden van Parijs om het ten tooneele bren=
gen van het fluk verzoeken ; terwiji Graaf A R T o 1 s to gelijker tijd pogingen aanwendt, om de Konipgin voor de zaak
to winnen, en beide to zamen eindelijk den Minister verkla .
ren , dat , behalve de door G A I L L A R D gemaakte verbeteringen en verzachtingen van hetgeen aanfloot gaf, B E A UM ARC H A I S zelf bereid was, er nog veel gewigtiger to ma .
ken . Nog echter geeft B R E T E tI I L zich niet gevangen . Hij
verlangc nogmaals eene voorlezing van het ftuk in zijne tegenwoordigheid en in die van zoodanige geleerden, als bij
zelf daartoe zal kiezen . Op den bepaalden dag verfchijnt
BEAU MARCHA1S .
Als beoordeelaars zijn GAILLARD,
C H A M P F 0 R T, R U L H I E R E vergaderd , en behalve dezen
zijn MevrouW D E M A T I G N O N, de dochter van den Minister,
benevetts verfcheidene dames van hare kennis tegenwoordig .
B E A U M A R C 11 A 1 S verklaart , dat hij zich aan alle verbeteringen en veranderingen wil onderwerpen , welke de kunstregters en regteresfen noodig zullen keuren. Hij leest ; men
maakt hem tegenwerpingen , en praat onder elkander en met
hem over dezelve ; hij last zich voor het oogenblik door alwat men hem zegt befluren , maar komt Heeds op het geftelde terug, en weet het zoo behendig, geestig, met zoo veel
overleg en met zulk eene innemende bevalligheid to verdedigen, dat de cenfeurs eindelijk verilommen, en eenparig verklaren , dat het een fluk is , geheel eenig in zijne foort , en
bij hetwelk men eer iets voegen dan daarvan afnemen moest .
Zoo b . v . flelt B R E T E U I L eene andere uitdrukking voor ;
BEAUMARCHAIS neemt die oogenblikkelijk aan en dankt
voor her gefchenk, terwijl dit woord het geheele vierde be-
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tlrijf redc . Mevrouw D E M A T I G N 0 N bepaalt de kleur van
bet lint, hetwelk de page dragen zal . Terflond rDept BEAUGeene andere kleur dan deze ! Zij zal algeM ARCH A I S :
a
meen bevallen . En wie toch zou ook niet gaarne de kleur
van Mevrouw D E M A T I G N o N dragen ?"
Op deze wijs haalde men den Minister over tot bet befluit,
om bij den Koning op de vertooning van bet flak aan to dringen . Op aandrijven van v A U D R E U I L, moest tevens C A AlPAN (de fchoonvader der bier boven genoemde femme de
chambre) de Koningin pogen over ce halen, in bet fpelen
van bet fink to bewilligen, omdat nu alle aanftoot gevende
plaatfen nit hetzelve geligt waren . Maar de eerlijke man,
die de voorflelling ce Granvilliers mede had bijgewoond, en
w'sst, dat er flechts onbeduidende veranderingen gemaakt waren, weigerde, zulk eenen last op zich to nemen . Desniet .
temin fchonken de Koning en de Koningin aan B R E T E u I L'S
verzekeringen geloof, en waren door dezelve overtuigd, dat
bet fluk op bet tooneel onmogelijk bevallen kon, nu al bet
hekelende, dat bet to voren zoo aanlokkelijk maakte, nit
hetzelve weggefchrapt was . Het verlof tot bet fpelen werd
gegeven ; en op den 27fien April 1784 verkondigde bet aanplakbiljet, dat op bet Thdatre Francais dien avond ftond gegeven to worden : Le Manage de Figaro, ou la folle Tournee .
Tien uren v66r dat de kas geopend werd , was geheel de
hoofdflad aan de deur van den fchouwburg, even gelijk, op
den dag toen de Hugenoten gegeven werden , de flraat Lepelletier, van negen ure 's morgens af, vol tooneelliefhebbers
flond . B E A U M A R C H A I s had in een uur tijds bij de vijfcig
verzoeken om 'biljetten bekomen , even gelijk M E IJ E R B E &P,
binnen weinige dagen meet dan vijfhonderd brievep van gelijken inhoud . Op dien 27flen April 1784 zond de Hertogin
V A N B 0 U R B o N reeds ten Lien ure des morgens hare bedienden aan de kas , om op de uitdeeling der biljetcen to wachten, die eerst cen vier vre zou beginnen ; reeds ten twee ure
beijverde zich de Gravin D' o S S U N , met eene haar anders
ongewone beleefdheid , door de menigte ter deure in to dringen ; cerwijl Mevrouw D E T A L L E Y R A N D, ondanks bare
aangeboren gierigheid , den driedubbelen prijs voor eene loge
betaalde . In de ontelbare volksmenigte zag men de Ridders
van St . Louis zich met de Savoyaards dringen en flooten ; de
wacht werd van Karen post gedreven, de deuren onder den
voet geflormd, ijzeren hekken gebroken ; men verftikte bijna
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in bet gedrang, en evenwel achtte men zich gelukkig, wane,
neer men flechts eene fchrede voorwaarts kon doen . Velen
hadden geene biljetten, en wierpen bun geld op de kastafel.
Driehonderd der aanzienlijkfte mannen en vrouwea hadden
zich, om terftond bij bet openen der kas tegenwoordig to
zijn, reeds des morgens in den fchouwburg begeven en er
's middags gegeten . Ons heiligdom , zegt F L E U R Y , was
eene openbare tafel geworden ; men werd doof van bet ge.
rammel der borden, bet gerinkel der vorken, en bet musketvuur der openfpringende champagneflesfchen 1
In de zaal zelve was alles verzameld, wat Parijs aan glans
en luister binnen zijne muren bevatte ; al de Prinfen van bet
koninklijke huffs, en onder dezelve de Graaf VAN. PROVE NcE in de groote loge ; voorts de eerfte heeren van bet hof,
de uitftekendfte kunftenaars, de vermaardfte fchrijvers, de
rijktte kapitalisten, en een fchitterende krans der prachtigst
en fierlijksc gekleede dames in de eerfte rij loges ; onder dezelve zag men de fchoone, naderhand zoo ongelukkige Prinfes DE LAMBALLE, de Prinfes DE CHIMAY, de beminnelijke Hertogin D E P O'L I G N A C, de anders zoo trage en
gemakkelijke D E L A S c u's E, de geestige Markiezin D' A N DL A U, de trotfche D E C H A L 0 N S, de levendige Hertogin
D E L A U Z U N, de fchoone D E B• A L B Y en de nog fchoonere
DE SIMIANE, DE MOIATIGNON, met ddn woord al de
aanzienlijkfte, rijkfte en fchoonfte vrouwen van bet toenma .
ilge Franfche hof. Waar bet oog been zag, ontmoette bet
luister en leven, fchouders en halzen van bet fchitterendfte
wit, fierlijk gevormde armen, rijkberingde vingeren, den
kostbaarflen toot van paarlen en diamanten, Lyonfche ftoffen
van alle kleuren . Alles trilde van verwachting ; laid ruischte, door geheel de zaal, bet ijverig gefprek der nieuwsgierlgen , en van dit alles was doel en onderwerp B E A U M A RC H A I s en zijn ftuk ; en al deze voorname dames bedachten
niet, dat zij zijne offers waren ; dat hij zich niet ontzag,
den verblindenden glans, die de boogere flanden omgaf,
ftoutelijk aan to tasten, met bitteren fchimp to overladen,
ja derzelver lang flepend prachtgewaad van boven tot beneden aan flarden to fcheuren!
Naar bet oordeel der kunstkenners, overtrof de eerfte voorftelling van den Figaro , in eenheid van fpel, alles , wat men
in langen tijd op bet Thedtre Franfais gezien had . Twintig
vooriellingen volgdgn nu onafgebroken , die honderdduizend
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franken opbragten ; maar ook bij al de volgende was er dezelfde drang van Par zenaars , lieden uit de provincien en
buitenlanders . De belangilelling was daarenboven nog door
bijkomende omftandigheden verhoogd geworden, en wel in-

zonderheid door eenen brief van a E A U M A R C H A I s aan den
Hertog D E V I L L E Q U I R E, die hem om eene kleine loge
verzocht had, waar eenige voorname dames de vertooning
wilden bijwonen , zonder zelve gezien to worden . B E A UM A R C H A I s' antwoord was in zoo flerke uitdrukkingen ver-

vat, dat zelfs zijne ijverigfte verdedigers niet waagden dezelve to verontfchuldigen ; hoezeer met dat al niet to ontkennen

was , dat hij de zeere plek der groote wereld van zijnen tijd ,

die in bet geheim de ondeugd beminde en huldigde, juist
getroffen had . Deze brief werd to Parijs en Verfailles over.
a l gelezen ; en toen , na verloop van acht dagen , B E A U-

verklaarde, denzelven in de eerfte opwelling
van drift gefchreven to hebben , had hij zijn oogmerk daarmede volkomen bereikt . In bet geheel vielen aan Figaro's

M A R C H A I S

Bruiloft vijfenzeventig voorftellingen ten deel ; jets zoo on-

gehoords , dat B E A U M ARCH A I S zelf zeide , de bijval was
neg veel doller dan zijn fluk (je fais quelque chofe de plus
fou que ma piece, c'est ie fuccPs) . De drukken van bet oorfpronkelijke vermenigvuldigden zich ; de buitenlandfche fchouw-

burgen beijverden zich, een zoo veel geruchts makend too .

neelfiuk to doen vertalen , en de tool der dames onderging
eene geheele verandering, door de kapfeis d la Figaro en
d la Sufanne .
Het minst van alien ftemde bet hof in den bijval van bet
nieuwe blijfpel . Mevrouw C A M P A N verzekert, dat de Koningin aan alien, die op eenigerlei wijs bet ten tooneele
brengen daarvan bevorderd hadden, en wel bet meest aan
den Graaf D E V A U D R E U I L, haar ongenoegen daarover to

kennen gaf. Des to meer verwondering wekt bet dus, bij
F L E U R Y to lezen , dat Figaro's Bruiloft , kort na de open .
bare voorftelling, ook op bet bijzondere tooneel der Konin-

gin gefpeeld werd, en dat die Vorilin, welke gaarne en met
glans in bet blijfpel optrad, de rol van Suzanna op zich

nam ; A R T O I S fpeelde voor Figaro, en de Honing zelf
woonde de vertooning bij, die evenwel, vergeleken bij de open .
bare voorftelling, aanmerkelijk veranderd, en van alle piaatfen,

die den Monarch aanftoot hadden kunnen geven , gezuiverd
geworden was .

Dat echter de Koningin in een fink op-
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trad , hetwelk zoo blijkbaar bet honen en verachtelijk ma .
ken van bet beflaande gezag ten doel had , (gelijk zij zuiks
reeds vroeger in den Barbier van Sevilla gedaan had) behoort zeker tot die tegenftrijdigheden in bet karakter van de .
ze overigens beminnelijke Vorflin , waarnit zich tegen haar
die haat ontwikkelde, welks onfchuldig flagtoffer zij negen
jaren later geworden is .
Voor bet overige had B E A U M A R C H A I s thans bet toppunt van zijnen roem bereikt : zijne volgende ondernemingen
hebben zijnen naam niet verboogd en zijnen rijkdom verminderd. Hoe revolutie brags ook hem geene gelukkiger dagen
de bewerkers en leiders derzelve fiieten hem van zich ; bij
werd beurtelings aangeklaagd, vrijgefproken en verbannen .
Hij was een gewrocht van zijnen tijd, en moest dus ook met
denzelven ondergaan, toen de ftormdagen der orawenteling
ten einde waren , en de Franfche republiek zich aan den wil
van een' eenigen onderwierp .

VEERTIG DAGEN ZWERVENS IN EEN AMERIHAANSCH WOUD .
j r woont eene klasfe van lieden aan de St. .Tohn's-rivier in
Oost-Florida, wier bezigheid beflaat in bet vellen en bebak-

ken der zware boschboomen , die in den omtrek groeijen .
Gedurende bet jaargetijde, dat voor hunne bantering bet gunfligst is, ]even zij in kleine, alleen ftaande balkhutcen, nabij
de oevers der rivier, waar de gehuwden bun huisgezin bij
zich hebben . Op den tijd van bet jaar, welken wij bedoelen, words bet land gedurende de eerfle helft van den dag
door zeer digte nevels bezocht , die den reiziger volftrekt
beletten de rigting to onderfcheiden , waarin hij zich beweegt . Een der lieden, van welke wij fpreken, had zijne
but verlaten, om zich weder naar de hummock, waar hij
gearbeid had, to begeven ; en in zijn verlangen , om er bij
tijds to zjjn, was hij onvoorzigtiglijk, terwijl een Bier ne_
vels nog aanhield , in de rigting voortgegaan , welke hij onderflelde dat hem er brengen moest ; doch, tot zijnen fchrik,
toen de zon de middaghoogte bereikt had en de nevel opgetrokken was , vermogt hij geen der voorwerpen , die hem
omringden, to herkennen . Zich verbeeldende, dat, daar hij
flerk doorgegaan had, de plaats reeds achter zijnen rug lag,
keerde hij terug, en ging eene wijl in de tegenovergeilelde
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rigting ; doch al zijne pogingen, om zijnen weg weder to
vinden , waren vruchteloos , en de zon ging over bet bosch
onder, cerwijl hij nog zonder huis of dak in hetzelve rondzwierf .
,, De nacht," dus fprak hij tot den geen, die dit verhaal medegedeeld heeft , „ was er een van doodsangst en
verfchrikking . Ik kende mijnen toefland, en was ten voile
overtuigd , dat, zoo Gods almagt mij niet to hulp kwam,
ik in deze onbewoonde bosfchen moest omkomen . Ik berekende , dac ik meer dan vijftig (Engelfche) mijlen afgelegd
moest hebben, en ik had geene enkele beek gevonden, waarin ik mijnen dorst kon lesfchen . Ik begreep, dat, zoo ik
geenen flroom ontmoette, ik moest ilerven . Mijne bijl was
mijn eenig wapen, en, offchoon herten en beeren nu en dan
weinige roeden , ja flechts weinige voeten voor mij opgefprongen waren, had ik niet een derzelven kunnen dooden .
„ Verfcheidene dagen en nachten bleef ik zonder voedfel
dus rondzwerven , tot dat Gods mededoogen , terwijl ik wan .
hopend deze vreefelijke wildernisfen van pijnboomen doorkruiste, mij eene fchildpad deed ontmoeten . Ik doodde bet
dier met eenen bijlflag, en na, tot lesfching van mijnen
dorst, bet bloed uitgezogen to hebben, creed ik met bet
vleesch een hartig maal . Dien nacht was mijn flaap vast en
verkwikkend . Des morgens werd ik verfrischt wakker, en
zette mijnen zwerftogt met meer welgemoedheids voort ;
cerwijl ik in den loop van den dag een' racoon doQdde, then
ik flapend verraste .
„ Dagen , ja zelfs weken verliepen . Ik voedde mij , nu
eens met bet voortbrengfel van den dadelboom, dan met vorfchen en flangen . Alwat mij voorkwam, was welkom en
fmaakte mij lekker . Niettemin werd ik met elken dag ma .
gerder, en eindelijk zoo zwak, dat ik naauwelijks meer
voort kon kruipen . Naar mijne rekening waren er veertig
dagen verloopen, toen ik eindelijk den oever der rivier bereikte . Mijne kleederen hingen aan lappen ; mijne to voren
fchitterend blank gehouden biji was dof van den roest ; een
vuile baard bedekte mijn aangezigt ; mijn haar kleefde aan
elkander, en mijn verzwakt ligchaam was weinig meer dan
een met parkement overtrokken geraamte . Ik ftrekce mij
aan den oever uit, om to fterven . Zoo liggende, en temid .
den van de onrustige droomen eener koortsachtige verbeel .
ding, meende ik, op het vlak der tulle rivier, zeer in de
verte, bet geluid van riemen to hooren . Ik luisterde ; maar

5 22

VEERTIG

DAGEN ZWERYENS IN LEN AMERIKAANSCH WOUD .

de klank ftierf weg in mijn oor. Her was dan een droom
geweest, de laatfte flikkering mijner uitgaande hoop I Al.
lengs verdoofde zich bet leven in mij ; doch weder deed bet
geluid van riemen mij uit mijne flaapzucht ontwaken . Ik
luisterde nu zoo ingefpannen, dat bet gefuis eener vlieg mijn
gehoor niet ontfnappen kon . Ik had mij niet bedrogen ; bet
was inderdaad bet afgemeten riemgeklots eener boot, hetwelk ik gehoord bad : en nu , bell den armen verdwaalde !
de klank van menfchenitemmen trilde mij door bet hart, en
wekte de onftuimige aandoeningen van berlevende hoop . Op
mijne knieen en met uitgebreide armen laarde ik op den
ftillen, breeden iroom, die in de zonneftralen glinfterde .
Gods oog zag ontfermend op mij neder, en weldra zag bet
menfchelijk oog mij ook ; want langs bet gindfche voor .
land, met ineengeftrengeld kreupelbout bedekt, nadert met
Route vaart de kleine boot, door bare wakkere roeijers voort .
geftuwd . De verloren man verheft nu zijne zwakke item bet was een luide , fchelle fchreeuw van vreugd en vrees . De
roeijers houden op en zien rond ; nog een tweede, maar
zwakkeF fchreeuw, en zij worden mij gewaar . De boot na .
dert - mijn hart jaagt, mijn gezigt verduistert, mijn hoofd
draait, ik fnak naar lucht - de boot komt ; zij Root aan
den oever , en de verloren man is gevonden I"
Er blijft ons nog flechts over to zeggen, dat de affland
tusfchen de but en de werkplaats, waarheen de houthakker
zich begeven wilde, naauwelijks acht mijlen bedroeg ; terwiji dat gedeelte der rivier , waar men hem vond , achtendertig milieu van zijne mooning gelegen was . Vine dagtogten op tien mijlen fchattende, kunnen wij rekenen, dat hij
in alles ongeveer vierhonderd mijlen had afgelegd . Hij moet
derhalve min of meer in eenen kring gezworven hebben,
zoo als lieden in foortgelijke omftandigbeden meestal doers .
Niets, dan de buitengewone fterkte van zijn geftel, en de
genadige bijftand van zijnen Schepper, kunnen hem zulk een'
langen tijd in bet leven gehouden hebben .
EEN KALABRISCHE STRUIKROOVER .

De Heer

E R N E S T L E G 0 U V A, in zijne Reis door ItaliJ,
verhaalt navolgende Anecdote wegens een' gids , die hem
verzelde : „'t Was een gewezen ftruikroover nit Kalahrii,
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die, overtuigd van zes perfonen vermoord to hebben, tot de

gaig veroordeeld en werkelijk gehangen werd, maar als door
een wonderwerk den dood nog ontfnapt was . Wij begaven
ons op weg . Ik befchouwde hem opletcend . Een klein many
den mond als van een' haai, een' fpotacbtigen glimlach op
bet gelaac, een' langen neus, den bruin en den blaauw oog,

den blik ftarende als lien van een' loerenden roofvogel . Ik
fprak hem aan . „ Wel," zeide ik, „ ik heb gehoord, dat
gij den dans zoo mooi ontfprongen zijc ; dat gij met den
dood naauwe kennis gemaakt hebt ." -- ,, Ell heeft men u

dat gezegd, uwe Excellentie?" -- n Ja ; en vertel mij nu
eens , waarom gij veroordeeld werd ." - „ Omdat ik gemoord had ." -- » En dat was zeker niet waar ?" - „ Si,
Eccellenza!" (Ja wel, uwe Excellentie!) -- „ Hoe! wat
zegt ge ?" -- „ Ik heb zes menfchen vermoord," - ,, Zes
menfchen !" riep ik verbaasd nit . - ,, Si, Eccellenza!"
hernam hij zeer kalm , „ en uwe Excellentie zou in mime

plaats hetzelfde gedaan hebben ." - ,, Dat is wat fterk ." ,, Hoor en oordeel! Ik was vijftien jaar oud ; niet heel
grout noch fterk , gelijk ge ziet . Ik ging met mijnen ouden
vader op bet veld mars inzamelen . Mijn vaders doodvijand

was een onzer geburen, met name j A C o M o . Wij ontmoecten hem ; hij viel mijn' vader aan , en verwondde hem met
eene biji aan bet hoofd ; bet bloed ftroomde ; ik liep naar
huis , nam een geweer, keerde terug, en doodde j A C o M 0,
Zoudt gij dat ook niet gedaan hebben, Eccellenza?" -

,, Zonder twijfel ." - „ Toen ik j A C ON o gedood had,
vlugtte ik ; Franfche foldaten vervolgden mij, en omfingelden

de hut, waar ik mij verftoken bad ; ik fprong nit bet ven .
fter, ftootte op een' foldaat, en doodde hem . Zoudt gij dat
ook niet gedaan hebben, Eccellenza?" -- „ Zonder twijfel." - „ Toen de nacht viel, keerde ik naar bet dorp

terug, om mijn' jongen broeder to halen, want onze moeder
was dood . Ik trad onze woning binnen ; - de bloedverwanten van j A c o m o hadden hem vermoord , om zich to
wreken . Ik vlieg naar bet huis van J A C o M o , en dood

zijnen zoon . Zoudc gij dat ook niet gedaan hebben, Eccel
lenza ?" - „ Ik weet niet . . . misfchien . " - „ Gedreven
van gebergte tot gebergte, gejaagd als een wild dier, en
met mij voerende een meisje van Puzzoles, dat mij beminde,
zag ik haar in mijne armen van honger bezwijmen . Ik vroeg
eenen boer om brood ; hij weigerde bet mij ; verontwaardigd
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en in wanhoop flak ik hem overhoop , nam zijn brood, en
mijne G I A N E T T A was gered . Zoudt gij dat ook niet gedaan hebben, Eccellenza ?" - „ Genoeg !" riep 1k uit ;
want die drommelfche vent , met zijn : hadt gij dat ook Wet
gedaan ? zou mij in bet einde hebben doen erkennen, dat zijne zes moorden zoo vele fchoone daden wareni"

SPINNEN BESLISSEN HET LOT VAN EUROPA . ( )

'let is bekend, dat de fpin bet beste weerglas is . Spint
zij bare draden zeer kort , dgn heeft men flormachtig en onbeftendig wear to wachten ; zijn zij Lang , dan kan men op
goed en droog weer rekenen . Als zulk een weerglas , beflisten, in bet jaar 1795, fpinnen bet lot van Europa . Een
Franschman, D I S J o N V A L• genaamd, was to Utrecht in de
gevangenis geraakt , omdat hij bij den opfland der Hollanders tegen den Erfiladhouder, Prins van Oranje, in 1787,
aan bun hoofd geflaan had . Vijfentwintig jaren moest hij ,
naar luid van bet vonnis , in die gevangenis blijven . Reeds
had hij zeven jaren in dezelve doorgebragt ; maar in then tijd
was veel veranderd . De Franfche Omwenteling was uitgebroken , en ingevolge derzelve, en vooral der ter dood brenging van L 0 D E W IJ K XVI , beoorloogden de Vorflen de
Franfche natie . Eindelijk gelukte bet den Franfchen, bij
flerke vorst, over Hollands grenzen voort to rukken ; maar
in December 1794 ontflond plotfelijk een' gewelchigen dool .
Reeds wilde de Franfche Veldheer P I C H E G R U, tegen betaling eener aanzienlijke fom gelds, Holland weder verlaten,
voornamelijk dewijl hij 'vreezen moest, wanneer de Hollanders de dijken doorflaken, die de baren der zee tegenhielden, door de overflrooming benaauwd en ingefloten to worden. Nu had zich genoemde D I s J o N V A L, in de zeven
jaren zijner gevangenfchap, met de fpinnen in zijnen kerker
bevriend gemaakt, en van hen geleerd, wanneer goed weder
to wachten ware . Met verlangen verbeidde hij de komst
der Franfchen, daar flechts deze hem van de vijfentwintigjarige gevangenfchap konde bevrijden . Het gelukte hem,
den Generaal P 1 C H E G R U een' brief to doen toekometr ,
(*) Wij onderwerpen deze bijdrage aan den toets des Nederlandfchen ge .
fchiedkundigen Lezers. - Pert .
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waarin hij hem verZekerde, dat, ingevolge zijne waarne3nin .
gen op de fplnnen, bet fchoontte en droogfe wader aanhoudend to wachcen wvas . Den 16 januarij 1795 ontving Pi .
C H E G R U den brief. Nu begon hij de onderhandelingen met
de Hollanders op de lange baan to fchuiven, en weldre viel
eene vreefeljjke koude in. Alle meren en kanalen vroren
toe, en floten ce gelijk de HolladdJc/e fchepen in ; 2ttodat
men bet nooit beleefde fchouwfpel zag vast eene vloot, door
ruiterij verovead. (!) De Franfche kavalerie fteeg af, nam de
fchepen, en rukte over de toegevrorene wateren voorwaarts .
be fteden van Holland openden derzelver poorten, en zoo
floeg op den 28 Januarij ook bet reddingsuur van n i s j o Nv A L . De Franfchen namen Utrecht, en zgn kerker werd
terftond geopend . - Welke de gevolgen waren van daze
verovering van Holland, meldt ons de Gefchiedenis ; en hat
blikt hieruit op nieuw, dat dikwijls bet groote, dt voorvolt, can dunne draden hangs .
Der Gefellfchafter, 52les Blatt, 1835.

A . J, BA R N 0 U W .

AAN DEN SLAAP .

Proeve eener vrije navolging van eenige gedeelten nit bet
Latljnfche dichtfuk des Heeren J. S. L U T'G E R 'r ad
Somnum (*) .

„

Tired natures fiveet restorer, balmy Sleep ."
YOUNG .

ZaehteSlaap,gij rust dermenfchen,balfemgeurna'tmoeilijkwerk,
Dat uw kracht de droeve zielen ftreelend opbeure en verfterk' I
Leidsman door has wisf lend leven, nit den Hemel afgedaald ;
Troost bij 'c nijpen van de rampen, die gij in heur vaart bepaalt, -Liefiijk fpreidc ge uw donzen vleugelsover't .kind der aardebeen,
Als bet vriendlijk uur der flu im'ring voor't geloken oog verfcheen ;
'tZoec gemurmel,de avondfcheemring loktu,Bo6 desHemelslaan ;
't Beekje ruischt u melodiaen , waar de golfjes zachtkens pan ;
Uitverkoren plekjes zoeka gij , waar de ftille nacht verkwikt,
Waar gij d'afgetobden fterv'ling rust,na't werk des dags,befchlkt .
(*) Zie bet Mengelwerk van dit Tijdfchrift , No . VIII .
MaNGELW . 1836. NO . 11 .
M m
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Schilderde ik uw beeldt'nis -- zeker , sit eon Engel van omhoog ,
Stondt gij , 't fluim'rend menschdomm koest'rend , zeegned , reddead, voor mijn oog 1
. . . . . . . . . . .
ZachteSlaap,gij rustler menfchen,balfemgeur na't moeilijk werk,
Dat uw kracht de droeve zielen ilreelend opbeure en verierk'
Treurt de woning,drongen zorgen't huis der weelde en welvaart In,
Gij bereidt daar artfenijen voor bet treurend huisgezin ,
W ischt de tranen van de wangen, uit een bloedend hart gefchreid ;
De arendsklaauw der (mart words flomper, waar ge uw zilv'ren
vieugel fpreidt ;
't Leed der drdeve weduw verzacht ge ; 't fnikkend weesje lacht
gij sin ;
Felle jammerkreten zwljgen, waar uw heil'ge fchreden gain ;
Eindlijk 4'ukt gij, vol ontferming, oogen, rood van 't weenen, toe ;
Waar de weduw ,, diep gebogen , kermt , bet binge leven mod .
Vliedt de rust van fponde of krankbed , drukt de nare, lange nacht
D'armen fierv'ling , die naar't fcheemren van den lieven morgen
fmacht,
0 1 gij werpt een' digten fluijer over zoo veel kommer been,
En ontneemt den mensch zijn lijdeii, wanhoop , zucht en train
meteen .
LaaSnis bled; gJ ann den kranke, die tot u zoo vurig fmeekt ,
Waar hij 't looden leven voortfeept , uitgemergeld en verbleekt ;
Levensgioed fort ge in zijne aders , ja de dood erkent uw magt,
En ontviiedt zijn prooi onwillig,waar gift vlijmend wee verzacht .
Ook uw manger kent uw given, wien gij in bet lijdensuur
Vreugd des harten hebt gefchonken, krachtig froomend levensvuur .
Toen bet gloeijend hoofd verkoeling, 't matte ligchaam veer .
kracht zocht t
Hebt gijinijden krans doen vinden,dien gij voor den moede vlocht ;
Vriendlijk wenkte toen de ruste ,--'k leide't boofd, u zeegnend ,
near ,
En, .na 't bartyerferkend fluim'ren, prees ik u des morgens wear'!

ZacbteSlaap,gij, rust der menfchen,balfemgeur na't inoeilijk werk,
Dat uw k-racht de droeve zielen ireelend opbeure en verferk' !
Dan eerst is die rust weldadig, als, bij't koest'ren van den nacht,
't Dugwerk vrolijk is voleindigd , en ons zeegnend tegenlacht ;
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Dan verfchijnt ge in hooger luister, ais bet evenbeeidder eleugd,
In wier bovenaardfche glanfets't oogdes vromerfgith vdt&etIgt .
Drie- en vietmaal Neil deu f!erv'tihg, watr gij Z46 0* r#rat#e
naakt,
En bet wisf lend fpel des levens tot een' reiuett hedieImaa rl
Dealt de gouden zon in 'c westen, dekt een heilig duister de acrd',
01 wit zalig ziekgenoegen is er voor deck tnefl dh beW4rd ;
Mag hij dan den dag herdenken, die hem dees getuignis biedt
„ Wet ik ook op card' verbenzele, u , ja u verloor ik Met I'
Din eerst fireelt ons 't flit genoegen, als een eik zijn lommer geeft,
En hetfuizend avondkoeitje, murm'lend,dart'lead',ont dmzweef ;
Knelt ons dan 't geweten nimmer , o I hoe zoet is 't avonduur,
't Sruieren van de fchoone fchepping, 't zwijgend rusten der
natuurI
Dan verzelt de Slaap ons vriendlijk naar bet leger, dat ons wacht ;
Reine deugd en heil'ge wandel feheppen dan een' zaaigennacht .
Ach 1 die rust is al to zeldzaam , als men op 't verleden ziet,
En de dolkfteek van 't geweten ons- de want heid voelen liet.
Heil'gerustlge ontwijktden booze,dieu vooxgeeufohatten koopt,
Die zijn elgen heil vernietiga, en zijn levensvreugde floopt ;
Maar den vrome geeft ge uw fchat ;en,en geleidt hemmaar het graf;
.'! boezem , bliJft 1senl tgt een' veil'gen
Mar, ook daar laaft gij z4
flaf.
Grijsaard , jong'ling geeft ge uw' zegen ; 't hart , dat rein en edel
gloeit,
Is de bron der zaaige vreugde, die tot in den Hemel vloeit .
ZachteSlaap,gij rust der menfchen,balfemgeurna't moeil>jk werk,
Dat uw kracht de droeve zfelen fireelend opbeure en verfcerk' 1
Eens verfmelt ge in 't zalig ruscen, dac weldra ons alien wacht,
Waar de Dood , de vriend der menfchen, 'c laadie wee der aard'
verzacht .
0! wit dierb're vreugd der zieleu,als die laatfte fdnde ons wenkt,
Die aan 't welbefttiede teven kroon en zegepalinen khenkt !
Dan, ja dan bet obg te Mitten, waardejon
d"sgroet,
Is de wensch van ieder Christen, is hem ondltfpriftjkzoet .
'tRustbed is een hoop vat aarde,waar men't itgclraanr nederihekt ;
Bloem en grasfpruit worde een griff~redk, die herkoud gebeente
dekt!
Neem' de Dood ows weelde en lusten, -- o ! dierust ontfleelt hij
niet ;
De . angel van de fmart verdwtjatdan , eti debeker van 't verdriet .
Wet de wereld ale verainken, zathe en liefI k is die rust :
Mm2
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'c Overfeken van deze aarde near een beetle en fchoone kust .
Allen zullen dear ontwakep ! Weutele eeuw sin eeuw voorbij ,
't Heuglijk tijdflip zal verfchijnen, waar de ziel, van boeijen vrij,
Zich verbeft tot booger leven . Bleeke beend'ren, rust den zacht !
Vrees niet,flerv'lingll voor dien langen, voor dien fillen, duist'ren
nacht!
't Morgenrood zal,heerlijk g!oeijen. Sloop des dbods , breek wel_
dra san !
Naar den Hemel leidt ons voetfpoor - vrolijk , mpedig voortgegaan 1
Amflerdhm , 6 Julij 1836 .

L U B L I N K W E D D LK.

LEIlA .
1.
Wie komt daltr ginds den heuvel of?
Zou 't vrome vager Wolfert wezen ?
Ash! fchoon ho mij ziju bidfnoer gaf,
Het beeft mljn harte niet genezen ;
Al bad 1k, ijv'rig en getrtww,
Des avonds tot de Lieve Vrouw,
Eer 'c zonnelicht wear was verrezen,
Dacht ik can hem gelijk voordezen
Maar neen I dat is de monnik niet, -Zoo kan alleen eon klepper rennen ;
Het iluivend 11of omwolkt de depnen ,
Den eik, waaronder 't laatst zijn lied
Ach ! wear van hem ! Mijn argloos harte!
Gij wist niet, dat, uit liefdes bron ,
't Geilrenge lot den kelk der fmarte
Dus, tot den rand toe, vullen kpn!
Door zijn eenvoudig kleed bedrogea,
Ontgaf ik 't mij ., wen 'k iu One oogetn
Te met den trots eens heerfebers las ;
Zoodra zijn bilk op Leida rustle,
Was 't of ik zijn Vorifinne was .
Waar' 'k Dog de zalige - onbewuste !
VergeefTche bede ! In 'c lomm'rig groen
Van 't hofplantfoen
Zien wij de duff hear joagen vodn ;

LEIDA.

Maar op eene ongenatkb're rots,
,
De grens nabij van 't tut
Bouwt de ed'le walk zijn wleg'iand nest ;
Haar voegt de blooheid - heal de trots ;
Zij zweve in lager lucht - aan hem der heemlen rijk,
En toch fchiep God ons hart geUUk-!
11 .
Het is eens Jonkers vederbos,
Dat blinkend wit, - 'k zag hem then dragen,
En 'k voel mijn' boezem angilig jagen
Als toen ! - Verfchuilen we ons in 't bosch,
Dear ginder op bet donk're mos .
Wanneer mijn doodklok had geflagen,
Eer dat !k hem, in hooffchen dos,
Zag rijden naar des Hertogs feest,
Hoe fchoon waar' Leida's lot geweest !
Waar vloodt gij been, volzoete dagenl
Toen hij mij 's avonds bloemen bragt,
En ik hem, bij zijn teed're klagt,
Dar hij zoo lang mij had verwacht,
Op 't voorhoofd kuste, zonder vragen,
Maar bij mij in zijne armen Hoot,
En de uren ons zoo fnel ontgleden,
Ale golfjens door geen wind beltreden,
Door 't zonnelicht ten togt genood, Als 't gister mij de kralenn deden,
Toen 't me in 't gebed to binnen fchoot,
Dat ik hem trouw zwoer tot den dood !

De dood ! . . . . Ik zag mijn moeder tterven ;
Ik zag haar zacht, haar lief gelaat
Allengs de kleur des levees derven ;
Ik zag haar in haar lijkgewaad ;
Veel leed ze, en echter, vree des harten
Blonk op 't vermagerd aangezigt ;
Het flerven valt den moede ligt !
't Zegt meer, ale ik, bet Teed to tarter ;
Geen dooditrijd toch zoo zwaar, zoo bang,
Als 't nur, waarin 'k hem moest aanfchouwen
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Ter zijde van de Ilofjonkvrouwen,
Geboeid door 't liefelijk gezang
Van de op die zege trotfche fchoone,
Wier glimlach, zoeter dan haar lied,
Haar feeder harcsgeheiin verried ,
Die reeds de Grafelijke kroone
Ilaar toe zag blinker in 't verfchiet !
Las hij bet in hare oogen niec ? De I-lemel fchonk mij kracht to ontvlugcen
Aan't fchouwfpel, waar mijn hart mij brak,
En onder 't ouderlijke dak
Vernam de IIeer - alleen mijn zuchten
Doch, aan wiens bilk bet mogt ontgaan,
Mijn moeder zag bet Teed mij aan ;
Maar ik wedrflond haar droeve bede,
Opdat zij kalm ter rust mogt gaan ; De dood bragt haar in 'c rijk van vrede ;
Mogt hij dra, bij mijn legerilede,
Als Engel der bevrijding faan
IV.
Daar komt de klepper, - IIeer! hif is 't!
floc jaagt mijn hart! Dat de elzenbliferen
De planken mijner doodkist waren,
Of dat mijn oog zich had vergist!
Vergisfen? \Vie als ik beminde,
Vergist zich bij bet wedrzien niec!
Zoo hij de crotfche maagd verliet
Om mij ? Neen, zoete hoop verblinde
Haar offer niec ten tweedemaal !
'k Zon in de weidsch verfierde zaal,
Befpot door zijn hoogmoedige Eedlen,
Hem om befcherming moeten beedlen ;
Hem eerst ten lust zijn, dan ten last, De duif, die bij den valk niet past!
Of waant hij - de enkele gedachte
Geeft aan miju nedrgebogen hoofd
De fierheid wear, door 't wee verdoofd, Of waant hij zijn verlicfde klagte
Zoo vleijend voor een boerenmaagd,
Dat zij or ecr en rust om waagt?

LSIDA .
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Neen , neen 1 - hij heeft mlj wreed bedrogen ;
Doch, wen iit hem in de oapq zag,
Of zorg'loos aan zijn' boezem lag,
Dan was bet , of van 's hemels began
Een vriendelijke tweet
er
Haar glanfen op nalj seer Iieudelen,;
Ik zag ze dimmer vurig ltralenl
Ach ! waarom fcheidde • ons 't lot zoo ver !
V.
rde liefde foltert fel ;
• GeC
„ Maar Godsdienst troost in 't bitterst lijden,
„ En ruste woont In 's kloosters cet.
„ Zeg dan de wereldvreugd vaarwei ;
„ Gij hebt geen kracht om lang to tiriden !"
Was vader Wolfert's vrome tail,
Toen 'k, in den bidfoel neergebogen,
Door mijner liefde droef verhaal
't Gemoed des monniks had bewogen .
• Geen hart als 't mijn'," due borst ik nit,
„ Past voor een heil'ge Hemel-bruid ;
„ En zou mijn vader, hoog van dagen,
„ Aan vreemden iteun en hulpe vragen ?
• Al is mijn ziel de wereld mOe,
• 't Waar' wreed - ik heb geen kracht er toe !"
Wet mag mij thane dat wood berouwen l
Ik bad hem dan niet weergezien .
't is pligt, mij angttig fchuil to houdn,
En, zoo hij nadert, hem to ontvlien .
Dat thins de bogen der abdij
Zich eenaklaps welfden over mlj !
Hij komr, - weest, Heil'gen_d tat nabij I
Daar reed ht been, - hoe fomber biibte hlj I
VI .
ik zie hem ginder peinzend zwerven ;
Hij zoekt mij sin des beekjes boord ;
Mijn naam weergalmt door t eenzaatp oord
Mijn vaders kind moet eerlijk iterven 1
Den maagdepalm om 't brume hair,
Des priesters lijkzang bt do bait
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Met om haar dwaze liefde derveni Voor a1W heeft mijn wellust nit i
Geiiik de toonen van zijn lust
Zich langs dat zilv'ren viak verioren,
Waarop hij (amber nederziet,
Verdween bet onbewolkt verfchlet,
Dat me in zijn liefde fcheen befchoren I
Welligt beklaagt hij zich van mij , Dat hem de Heer genadig zij I
Ik ben bet wit des togts nabij ;
Doch dra zal Wolfert 't hem deign booren
Beween haar, die to lief u lad'
Hlaar leven fcheen een rozenpad ;
Maar de arme fllerf aan d' eerfien doren I
Veel waagt, wie zulke fpelen waagt !
En breken kan bet hart der maagd ,
Al is ze in 't dorp en laag geboren !
1835 .

C.
DE SLAAPZIE`KTE .

(*)

(Eene ontzettende Gebeilrtenls ,.)
To die - to /leep - perchance to dream : 4y ; there 's the rub,
HAMLET .

1.
Bet was op flag van vier ure, en nog bad ik voor de akademie-les, $ie 1k geven tnoest, *lets gereed gemaakt. De
hicte w*s Qvermatig-, de lucht dtiil ;ken;i en dreigde onweder ; ik ontwaarde een onbehagelijk gevoel door gebeel bet
ligcltaam , eene zenuwachtige opwekking, waaraan ik niet
gewoon was . Gedurende de afgeloopene week had ik geen
oogenblik rus; genoten, Verfcheidene lijders, door gevaar .
lijke 2iekten aangetast en wier toeiland onafgebrokene zorg
vereischte, badmen mij doen toepen . Een hanner vooral,
de fteun van een talrjjk getrin , wekte mijrie beduchtheid en
(*)

Ontleend tilt hit Dublin (hti'erfitj Magazine.
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deelneming iin de hQglte mate. i n deze ge$eklheid van
geest ftapte ik in mijn rijtuig, am mij near de plots, waar
ik ntijne 1esWen gaf, ae vervoegen, teen Men s4 een oavernegeld brie£je ter hand f teki. ke beast opendg ,ik bet j de
inhoud mekilde mij , du de acme ki t ** , in wlen 1kW zoo veal
belaug lelde, zoo even overleden was . Die tijding gaf mij
eetl' zwaren fcbok . Het was nog gees uur geleden,, twin
ik hem de laatfle mail gezien had, en bij de merkbare betetfchap, welke ik in zijnen toefland meende to befpeuren,
had ik gewaagd zijn gezin eenige hoop to a ten opvatcen .
I-1e1aasI hoe kortilondig was dan die hoop geweest, en hoe
weinig bad ik verwacht, dat de uitkomst mu zoo ras zou
ogenflraffen 1
Men moet bet zelf ondervonden hebben, am yo1konnen to
begrijpen , welk eene innige , buitengewone belangftellang
een arts voor fommigen zijner zieken kan gevoelen . Die deel.
naming is van alle perfoonlijke toegenegenheid onafhankeli k ;
een vreemde boezemt u die in, zoo goed als een vriend . In .
zulk een geval heefe men Wet den lijder, men heeft de ziekte
voor zijnen geest . Niemand misfchien heeft dit gevoel tot
zulk een uiterfte gedreven als 1k : die verantwoordelijkheid,
welke wij fomwijien, ondanks onszelven, moeten op ons
nemen ; onze pogingen, am eene foms onbereikbare uitkomst
to erlangen ; de angst, met welken wij de beflisfende tijdftippen verbeiden, die eene ziekte van card doen veranderen,
derzelver kracht verminderen of vermeerderen ; de ontmoediging, die ons vermeestert, wanneer wij kenteekenen zien
verfchijaen, die geene hoop op herflel meer overlaten ; en
eindelijk die laatfte, droevige pligt des geneesheers, am de
bloedverwanten, wier hoop hen nag begoochelt, to waarfchuwen, dat deaelve ongegrpnd is, hun to zeggen, dat de
kunst niets meer ter redding vermag, dat al hare middelen
uitgeput zijn, -,- elk deter omfiandigheden was teikenmale
voor mij eene nieuwe foltering . Langen tijd heb 1k, in bet
geheim, menige paging gesiaan, am hergeen ik als eenezwak .
held befchouwde re beftrilden ; nimmer heb ik deze aandoenlgg kunnen vermeesteren , en eindelijk is hot zop ver geko .
men, dat ik bet als een ongeluk voor mij aanmerk, wanneer
ik in, eene ernftige ziekte geroepen word . Men oordeele
hieruit, welk eene uitwerking de mij gebragte tijding op mij
hebben moat ; De flag was voor mij# des to heitiger, dear
1:k zEifs niet den dfoevigen tr-oost had , bet gugeluk voozien
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en bet gezin van mijnen zieke voorbereld to hebben, om
destelfs zwazrte to dragen.
1k was onbewegelijk en ais zonder mijzeiven bowttat to
zije op bet papier blijven fiaren, del mime bevende vingers
vasthielden, coen ik tot mijzelven • geroepen werd door de
item van mijnen koetfier, die mij , misfehien voor de derde
mail, vroeg, waarheen ik gebragt wilde zijn . Een oogen.
blik lang moest ik mij beraden, want mijne denkbeelden hadden zich geheel verbijsterd. „ Naar bet collegie," was eindelijk mijn antwoord.
Die collegie-les was voor mij Reeds meer eene verlustiging
dan een arbeid geweest, en menigmaal had ik mij, to midden der afmattende pligten van mijn beroep, op een gevoel
van ongednldig verlangen pair bet oogenblik betrapt, dat
mij weder tegenover mijne toehoorders moest brengen : de
afgetrokkene theorie mijner kunst was voor mijnen geest eene
foort van uitfpanning . Diet dag echter, ik weet niet waarom , gevoelde ik eene foort van vrees , die mij ongewoon
was . De gebeurtenisfen van den dig hadden mij zoo hevig
aangedaan, dat ik eene onoverkomelijke neiging tot rust en
eenzaamheid ontwaarde . In bet voorbijgaan der buirendeur
wierp ik eenen blik in de zaal ; nimmer nog had ik die zoo
vol menfchen gezien : terwiji 1k door den gang ging, hoorde
ik den naam van een' beroemden buitenlandfchen arts noemen , then men zeide dat zich onder mijne toehoorders be .
vond . Belde die omitandlgheden zouden, in elk ander oogenblik, mijnen lust en ijver fleclts to meer geprikkeld hebben ;
thans vermeerderden zij mijne ontust, die ten top fteeg,
toen ik , op bet punt om de zaal binnen to teeden , bemerkte, dat mijne aanteekeningen In bet rbtuig gebieven waxen,
hetwelk ik, to voet naar huts willende keeren, reeds weggezonden had. Het was to last, om dezelve to doen balen .
Steeds meet en meer onthutst, en niet wetende wet ik doen
moest om mij . nit de verlegenheid to redden, bpende ik mijn
zak-portefeuille, en doorliep in haasaeene menigte aanmerkingen, die er zonder orde in opgeteekend waren . Gelukkiglljk viel mijn oog op eenige nieuwe en beiangrijke wearnemingen omtrent de krankzinnigheid . Ik belloot dezelve t2
ontwikkelen en tot bet onderwerp eener voof de Vflist gefprokene rede to maken .
1k heb niet dan een vri verward denkbeeld behouden van
bergeen mij vervolgens overkwam ; nogtaus herinner ik mi
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de toejuickingen, welke mij bij mijn binnentredem ontvmgen,
en die verdubbelden, toen men bemakte ., hoe aangedaan ik
was. Nadat de ftilte teruggekeerd was, zaweMe tit al miEjnen mood bijeen, en begon eindelijk . De eerf#a voizinnen,
die ik uitbragt, kosteden mij de ongeboordfterftd~a
g;
ik fiatnelde, ik aarzehie bij ieder woord. De vrees van Wet
juist en duidelijk genoeg in het voordragen amijneir gronden
to On, deed mij meermalen op bet gezegde terngkomea en
hetzelfde herhalen. Ben' tidiang fprak ik in her wild, in
eenen kring rondgaande, die .mij telkens op her punt bragt
van waar ik begonnen was . Allengskens ethter geraakte it
in vuur, en de oplettendheid, waarmede men mij aanhoorde,
gaf mij eenig zelfvertrouwen weder . Weldra gnoelde 1k,
hoe de digte novel, die mijn brein verdonkerde, als 't ware
optrok ; de denkbeelden drongen met meer gemaks naar buiten ; de woorden kwamen mij als van zelve op de lippen ;
uitdrukkingen boden zich in menigte aan ; ik had fleehts to
kiezen. Naarmate ik verder kwam, kreeg mime redenering
meet klem, mijne bewijzen meer kracht ; bet vloeijende mijner rede verbaasde mijzelven . Met eene onbefchrijfelijke gemakkelijkheid behandelde ik verfcheidene netelige vraagifuk .
ken, die ik op een' anderen tijd niet zou hebben durven
aanroeren . Thans waren zij voor mij een fpel, zoo eenvoudig en duidelijk kwamen zij mij voor . Ik fcheen mijzelven
dezelfde niet meer to zijn . Mijn geheugen, dat ik Reeds
weerbarftig en traag gevonden had, was mij plotfeling van
eene wonderdadige getrouwheid geworden ; het hield mij, als
in eenen fpiegel, tot de geringfie bijzonderheden miner lang .
durige beroepsondervinding voor. Healde ik eenen fchrijvet
aan, zoo deed ik zutks met zoo veel juistheid, dat men gedacht zou hebben, dat ik bet boek Moor mij had . Dudtaken, anecdoten kwamen tot onderfteuning mijner theoreti .
fche ontwikkelingen ; gevallen van krankzinnigheid, welke
ik in mime jeugd had waargenomen, en waarvan ik alle herinnering dacht verloren to hebben, herleefden voor mjjnen
geest, a4sof zij mij eerst gisteren waren voorgekomen .
Ik werd hoe langer hoe gefpannener ; de €nelbeld, wear .
mede mijne denkbeelden cikander volgden, prikkelde al mijne geestvermogens in de hooghe mate ; de tvoorden, waarin
ik mijne gedachten kleedde, rolden als van zelf van mijtm
lippen, zonder dat ik de moelte nam die to vormen #k fprak
met eene verwonderingwekkende fnelheld .
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Op dat oogenbiik began ik eene loon van in#inosteven
fchurik to gevoelen . Het fcheen mij , dat een onbekend en
onvetmijdelijk gevaer op bet punt ftond om mij to overffelpen . lit wits ate iemand, die door een# fnellen rivieritroom
vooetgefleept wordt, bet ibhuim van eenen watetval voor
zicch ziet, en den dood verwacht, zonder sets to kunnen
doen, om dien to ontgaan.
Ondertbsfchen begon bet fchier bovennatuurlijk vertnogen ,
dat mij tot dien tijd toe had opgehouden, mij to begeven ; mtjne
denkbeelden verwarden zich ; zonderlinge gedaanten, griliig
gevormde herfenbeelden fchoten voorbij mijne oogen ; de
voorwerpen, over welke tk gefproken had , namen levee
aan, en kwamen zich rondom mij fcharen ; ik verbeeldde mij
een dier zwarte .kunftenaars geworden to zijn, die, door de
kracht van een woord, levenden en dooden in hunne tegenwoordigheid konden roepen . lit hietd op met fpreken . De
diepfte ffilte heerschte in de zeal ; alter biikken waren op
mij gevestigd . Plotfeling trof een verfchrikkelijk denkbeeld
mijnen geest ; een fcbaterend ftuipgelach brak mij uit de
borst ; ik riep uit : „ En ook ik, fit bee • gek!" De geheele verzameling flond als een eenig man op ; een fchreeuw
van verbazing en van ontzetting drong uit alter mond ; wat
er verder gebeurd is , weet ik niet.
11 .
Toen ik bet gebruik mijner zinnen terugkreeg, lag ik in
een bed ; site voorwerpen, die ik zag, waxen mjj bekend •;
sop de half geflotene gordijnen van bet venfter vies de gloed
van een' roodachtigen zonneftraal : ik begreep, dat de avond
nabij was . In de kamer zag ik niemand, en, terwijl ik be .
zig was mij to berinneren, waarom ik op die plaats mogt
wezen, overviel mij eene zwijmeling ; ik hoot de oogen,
en poogde to flapen . Het binnenkomen van iemand wekte
inij weder : bet was mijn vriend, dokter G#** ; hij naderde
mijn bed, en zag mij eenige minuten lang ftilzwijgend aan .
Terwijl hij mij dus befchouwde, zag ik zijn gelaat verande.
ren ; zijne band beefde , toen hij de vingers aan mijn' pols
legde, en droevig fluisterde ht : ,, Mijn God, hoe is hij
veranderd!" Vervolgens hoorde ik eene item aan de deur,
die vroeg . ,, Mag ak binnenkomen ?" De dokter antwoordde niet, en behoedzaam stoop mime vrouw de kamer binnen.
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Haar aangeziga was bleek en outdaan , hare ©ogea rood en
vochtig. Zij bong zich over mij, en heete traneo drupten
tnij een vooc een op bet voorhoofd . Vervo}Renss vatte zij
mijne hand in de hare, brags hire }ippen - aan mijb oor, en
zeide : „ Kent gij mij , w I L L I a n 1!" .Ben latag .&iizwijgen
volgde op die vraag. 1k poogde to antwoorden ; bet tame
mij onmogelijk een enkel woord nit to breugea ; --i 1k Wile
but ten minfte door eenig teeken to vetitaan geven, daa 1k
hair herkende ;. ik keek haar in bet aangezigt ; maar lk home
de but al fnikkende zeggen : ,, Ach 1 htj herkent mij u1et,'
en ik begreep dus, dat mijne poging vruchteloos geweest
was . Alstoen nam de dokcer mijne vrouw bij de hand ; am
hear het vertrek to doen verlaten . „ Nog nietl nog suet!"
zeide zij onder tegenitreven, en 1k viel in eeneti ftaeat van
voiitrekte gevoelloosheid .
Weder tot mijzelven komende, was bet,alsof ik uit.,een
laugen en diepen flaap oncwaakte . ik lead aug heads, mean
minder. Eene overmatige ztwakte had plead gemaikt voor
bet jagen der koorts. Mijne oogen gloeiden ., en waren ala
met eenen fluijer overdekt. In den beginne kon ik niec on .
derfcheiden, of er iemand bij mij in de- kamer was . Ttaps .
wijs werden de voorwerpen minder onduidelijk voot mij, en
lb bemerkte, dat de dokter nevens mijn bed zat. Ht neigde
zieh tot mij en vroeg : ,, Gevoelt gij u beter , W I L L I A m I"
Tot . nog toe hidden de vruchtelooze pogingen, wdlke 1k
gedamn had om to antwoorden, mij noch fmart noch cage+
russheid veroorzaakt ; op dit oogenblik werd mid* onmagt,
om to fpreken, eene ware foltering veor mij . Ik voelde
wel, dg mijne vermogens trapswijs afaamen, en dd de dodd
bow= bet hood zweefde . De infpanning, welke ik am.
wendde, om nit deze foort van verdoovsing to gerden, moot
geweldig geweest zijn, want een koud zweet brak mill an
alle kanten nit bet ligchaam ; ik hoorde eene foort van fuizing, even alsof mijne ooren vol water liepen, en kramp .
achtige fluiptrekkingen bewogen mijne leden . 1k greep de
band van den dokcer,, en drukte ze met al mijne krbchteu ;
ik rigtte mij overeind, en wierp een' wilden bills tondo;
mij . Die toefland duurde niet lang ; weldra begaf mij cue
ademhaling ; ik lier de hand, die ik vastbield, Its ; mijne
oogen floten zich , en ik plofte neder op bet bed . De eenh,
ge hetinnering, welke ik van bet oogenblik, dat daarep voigde , behouden heb , zijn de woorden van mijnen G * * * , die,
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wanende dat ik dood war, uitriep : „ Eindelijk den heeft
hij uitgeleden I"
Vele urea waren zeker verloopen, toen ik mijn bewustzijn
herkreeg . De eerite aandoening, waarvan ik gevoel had, was
die van eene kille lncht, welke mijn gelaat .ijskoud aandeed ;
bet kwam m j voor, alsof de venflers van mijn vertrek open .
ftonden . Ik kon de oogleden niet opflaan . ; zij werden als
door eene onoptilbare zwaarre neArgedrukt ; mijne armen la.
gen langs mijn iigchaam uitgeftrekt, en boezeer de bonding,
waarIn ik lag, belemmerend en ongemakketijk was, kon ik
dezelve niet veranderen ; -- ik wilde fpreken ; site poging,
om bet to doen, was vruchteloos.
Eenige oogenblikken daarna hoorde ik de flappers van ver.
fcheidene lieden, die door de kamer gingen ; lets zwaars
werd op den vloer gezec, en eene heefelte Item fprak daze
woorden : , WILLIAM B *** , 38 }'wren oud . Ik had ge .
dacht, dat hij ouder was ." Die woorden, heribnerden mij at
de omdtandigheden mijner ziekte ; ik begreep, dat ik opge.
houden had ce leven, en dat men rondom mij toebereidfelen
tot mite begrafenis maakte . Was ik dan dood? Het omkleedfdl zeker was koud eP levenloos, magi+ de denkingskracht beftomd nog . Hoe was bet mogelijk, dat : alle fpoor
van leven uitwendig verdwenen was, en dat bewustzijn en
gevoel bet kille , voor bet graf befemde, overfchot nog be .
woorden? Afgrijfelijk denkbeeld ! Was , bet misfchien. een
droom ? 0, mijn God I neen, alles was maar al to wezenlijk ! DD herinnerde mu de laatfte woorden van den dokter ;
hij kende de teekens van den dood to w6l , om zich door
fbhijn se laten mislelden . Geen hoop dus ! geen hoop I Ik
voclde, dat men m;; in de .lost plaatie . Welke menfthelijke
teal Is in itaac, om bet ijfelijke, dat dit oogenblik vandoodsangst vows mij had, to fchilderen? . . . .
III .
Hoe Lang bleef ik in dezen eoeftand 2 Ik weet bet nier.
De akelige itilke, die in de kamer heerschte, werd weder
afgebroken, en ik begreep, dar eenigen miter Defile vrien .
den mij nog eenmaal en voor bet laatst kwamen zien, eer
de klst skh voor altljd over mij floor . At her verfchrikke.
lijke van mijnen zetdzamen toeftand kwam mij weder voor
den geese. In den korten tijd eener minuet ondervond miju
hart al bet bircere van een eenwigdurend lijden . En alstoen
herinnerde ik mij de onafgebrokene werking van den dood ,
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die zich trapswijs over al de deelen van ons wezen uftfirekt,

en, even als alle geefels van bet mensehdout, ijfeljJke fporen
van zijnen vosrtgang achterlaat . Hoe nu 1 zeide ik in mijzelven , alles is dan in mij dood , de ziel zoo wel. als bet
ligchaam, waaraan zij leven gaf? Evenwet bewijzen doze
gedachten, die bij mfj oprijzen, bet levee in al deszelfs
kracht. Web is er dan geworden van mijnen ui om to handelen, to lpreken, to zien, to levee? Ailes In MM flaapt en
is werkeloos, even alsof ik nimmer geleefd bad. Zun bet,
de zenuwen, die opgehouden hebben de beveien, van bet her1 ngefiel over to brengen ? Waarom dan toch weigeen thapa
die (belle boodfehappers der zitl bear to gehoorzamen I ft
ik berdacht bij mijzelven eenige voosbe den dier wonderdadige magt van den wil, wanneer dezelve zich krachtig zamentrekt, en under den invloed eener groote noodwendiglleid
wezkt. Ik kende de gefcbiedenls van then Indiaan, die, zijne vrouw door den dood verloren hebbende, haren znigeltag
zijne eigene borst reikte, en hem met vadermelk voedde
was die wonderwerk geen gewrocht van den uW? Ik zelf
had eens een lam geworden ligchaamslid rot leven en beveging zien terugkeeren door eerie fterke fpaunintg van doe
gem, die bet flapende zenuwftelfel deed ontwaken . Ik hod
eenen man gekend, die naar twelgevallen de kloppingen van
zijn hart verfnelde of vertraagde . Ja, dacht 1k, ma eerie
vervoering van vreugde, ja, de wil om to levee is de anagt
om to levee ; het is eerst wanneer die vermogen bezweltsn
is, dat de dood zich van ons meesLer maken kan ; en ik
vatte de hoop op, om, door eerie infpanniag via net
wit, *Is 't ware van den doode tC verrijzen . Dock, be .
lm t (nu nog denk tk er niet aan zonder to ffdderan) W
vertie#en de oogenblikken, en aan de soebereidtblen, die
rondom mij gemaakt werden, begreep ik, dat men de bias
ging flulten . Wet moest ik doen ? Heeft de ndl indeia nad
bet vermogen, dat hem toegefchreven words, hoe meetet Lb
dat vermogee beffuren? Meer dan eenmaal hat lk y gabs-rende mijue ziekte, levendig verlaugd mij to bewegen en to
fpreken, zonder daartoe to kunnen geraken . lh dead nag.
meals zul4k eene poging : even als de kampvechter, in zijue
krachtsoefeningen, al zijne fpieren infpant om eenen last to
tillen, vereenigde ik alwat ik in mij aan wit en vblrigen
wensch kon viden ; vervolgens poogde ik de aandrtfr dier
kracht aan mijne zenuwen mede to deelen ; bet, was mijne
laatfle hoop, en, helaas ! die hoop was vruchteloos ! . , .

glp

DE SLAAPZIEKTE .

Vruehteloos deed ik eene vreefelijke poging em mijne borst
vol luche to trekken en to ademen . Mijn God I met welk
eelre' verdubbelde verfchrikking keerden nu mijne angiten terug! En middelerwiji hoorde lk, hoe de fpijkers in de plan .
ken' mijiser doodkist gedreven werden . . . . 0 wanhoop !
Op die oogenblik grad E***, mijn oudfte, mijn beste
vriend, de kamer binnen. Hij had een' langen vfeg afgelegd,
em mij nag eenmaal to zien, em een laatst, een eeawig
vaarwel aaa den makker zijner kindsehheid to zeggen . Men,
maakte heal pleats ; men opende de kiss weder ; ht naderde
mij , en kegde mij de hand op de borst . 0 1 de warmte dler
vriendenbami drong door tot aan mijn hart en deed het klop-pen ! Deze klopping werkte op mijn gebeele weken terug ;
miju bleed begon weder road to loopen ; mijne aenliwen tillden, en ten mijne ontklemde born ontwrong zich eon ftuip .
acbtige zueht ; mijne fpieren fpanden zich, even als bet want
van een febip bij holitaande zee ; eindelijk haalde ik edem!
Terwijl deze plotfelalnge, onverhoopte verandering in mij
omging, ontfiond in mijnen geese het verfchrfkkelljke denkbeeld, dat zij niets wezenlijks en fechts een feel znijner
ijlende veibeelding was . Gelnkkiglijk was dent twijfel van
korten duns! Ben kreet van ijzing, en de duidelijk door
nzij verftane woorden : ,, Hij leeft , hi) leeft cog I" maakten
een einde aan mijnen angst . Ondertusfchen vermeerderden
gedruiseh en verwarring, en lemand riep : ,, 1&*** ftr in
flaauwte ; draag hem weg, opdat hij de kist, wanneer hij
bigkomt, niet zie !" Bevelen, uitroepingen, krrten van vet
bazing kruisten en mengden zich dooreen ; binnen korc was
bet rumoer ten top . Al wit ik mij verder berinneren kan,
vas, dat men mij nit de kin tilde, en dat ik, voor een
goad vuhr, door mijne vrienden omgeven, gebeel cot mijzelven kwnm .
Na nog eenige weken, aan mijn volkomen herIel befteed,
bevond ik -bij weder vol leven en gezondheid . Ik had den
dood van zeer nabij gezien ; mijne lippen hadden do eerfte
dwppels geproefd van den bitteren drinkbeker, then ik eenmaal tot den bodem zal moeten ledigen .
In No. 1*, Mengelw., bL 412, reg. z, leze men : de Zoo.
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ME N G ELWERK .
LF.ERREDE, TER GELEGENHEID DER INWIJDING VAN
HET

NIEUWE KERKGEBOUW VOOR DE REMQN-

STRANTSCH-GEREFORMEERDE GEMEENTE VAN
WADDINGSVEEN ENZ . , GEHOUDEN OP DEN

31 JULIJ 1836 ,
DOOR

GERARD BRANDT MAAS,

f emonftrantsch Predikant to Gouda, en waarnemond
Predikant bJ voorn. Gemeente .

I

k heette u , A . T . , in mijne vooraffpraak, welkom
to dezer plaatfe , en ging u voor in den gebede , om zegen over de plegtigheid van deze ure, om zegen ook
over dit huis des gebeds . Maar, is het din zoo btjzonder gelukkig, eene kerk, eene eigene kerk to hebben ? Is de waarde , aan dat bezit gehecht , ook welligt denkbeeldig , en het genoegen , dat wij ondervinden,
wanner wij kunnen zeggen : dat is onze *erk ! de kitteling misfchien van kwalijk beftuurde eigenliefde , of
de vrucht van geheimen , maar daarom niettemin onbetamelijken hoogmoed ? Wat dunkt u , T . T . , zouden, wanneer wij ons van alle vooringenomenheid met
oude gewoonten en gebruiken zuiveren, de zaak wPl be .
fchouwen en vrijmoedig beoordeelen , - wat dunkt u,
zouden wij dan eigenlijk wel kerken noodig hebben ?
Zoodra wij de kinderfchoenen hebben afgelegd en het
fchoolftof afgefchud ; zoodra wij gevoelen, dat wij redelijke fchepfelen zijn, dat wij zelf denken kunnen en in
het licht wandelen van onzen eigen' geest , kunnen wlj
dan niet gemakkelijk ontberen de tempels met handen
getnaakt , daar de groote tempel der Natuur toch altijd
voor ons openftaat , en de werken des Scheppers daarin
AIENGELW . 1836 . NO . 12 .
N n
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hunnen Maker vertoonen ? Kunnn wij , ieder voor zich,
God niet dienen in onze huizen ? Kunnen wij zelven
aldaar de Schriften niet onderzoeken en toepasfen ? Voorzeker, T . T . , ftaat de tempel der Natuur voor ons
open ; hij noodigt en dringt ons zelfs tot aanbidding.
Maar, komt hij ons wel altijd als een tenipel voor, en
gebeurt dat zelfs niet al to fpaarzaam ? En dam , beantwoorden wij die noodiging ; volgen wij die roeping ?
Misfchien ja, wanner ons gevoel, door bijzondere omftandigheden getrofl'en, ons daartoe fomtijds noopt ; maar
dan toch gewoonlijk nog kort en zeer zeker al to zelden . Ook de Schriften kunnen en moeten wij ten onzent onderzoeken en toepasfen . Maar, Gel . , gefchiedt
dat, to midden van de beflommeringen des levens ? 0 !
als er eens geene kerken waren ter verzameling van de
geloovigen, bepaaldelijk tot dat einde, wat zou er dan
van de godsdiegftigheid der menfchen, wat zelfs van bet
Christendom worden ? De kerk is de fchool, waarin
wij tot waardige dienst in geest en waarheid onderwezen
en opgeleid worden ; waar onze ijver door bet gemeen .
fchappelijk doel wordt aangevuurd ; waar wij , afgefcheiden van de woelingen der wereld, onze aandacht
meer bijzonder tot God en C .hristus kunnen bepalen . Daar
worden de Schriften, die dat noodig hebben en anders
dikwijls verkeerd of in hot geheel niet begrepen worden, verklaard ; daar wordt onze liefde voor God en
zijne wet, voor jezus en onze medemenfchen verfterkt . -Maar, als wij opwasfen in kennis en door onze eigene
oogen zien kunnen, behoeven wij dan die verlterking
wel ? Geliefden ! laat ons toch bet tegendeel hiet ge .
looven ; want 's menfcben zwakheid heeft gedurige behoefte aan onderfteuning , en zijne herhaalde afwijkingen
toonen , hoezeer hem teregtwijzing en hartelijke bemoediging van noode zijn . Die beide en veel meer worden
in de kerken, bij de prediking van Gods woord, ge .
vonden . - Ziet, Gel . , zoo is bet dan van belang en
noodzakeltjk , dot er kerken zijn ; zoo is bet voor
elke gemeente van zeer veel gewigt en nut , er eene to
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De openbare gemeetn*chapplijke Godsdienatt is
betamelijk en noodig , gelijk de Godsdienst van bet hut,
en bet middel tot die , welke door Jezus Christus in
geest en in waarheid is aanbevolen .
Gemeente ! gij bezat, bet is waar, een Godshuis,
maar dat bet kenmerk droeg van de dagen der onderdrukking , en , ten tijde van de Brie jaren des gxnotllren
rampipoeds onzes Vaderlands , tot gene hulpkerk werd
ingerigt. Dat gebouw was vervallen en tot eene wapr,
dige Godsvereering langer geheel ongefchikt gewonien .
Wij hebben v66r veertien dagen aldaar de laatfle tyre
doargebragt, en plegtig aftcheid genomen (*) van ewe
plaats, die, hoezeer dan ook Wet meer aan onze behoefeen kunnende voldoen, om vele redenen evenwel rsgt
dierbssr was aan ooze haraen. Het ftsat dear nog, dot
gebouw , voorheen ons bedebuis ; maar bet ftaat dear ,
om weldra gefloopt to worden . Het is alzoo voor Ons
t t alleen oud, maar letterlijk voorbijgeguan.
Een ander, beter , voegzamer en wurdiger kerkgebouw is verrezen : ziet, bet is alles nieuw geworden Moet au die
verandering, die gunftige ommekeer, dat nietrwe niet esgewoon en krachtig op ons werken ? Mij dunkt, gij
openbaart dearvan de blijken reeds in uwe talrijke opkomst to deter ure, en befpeurt eene bQondtre aandoening in u , als gij op alles bier uwe oogen that , en
daarbij bedenkt : bier ftond, v66r naauwelijks mw
clan een jaar, een vervallen fulpje , door elken form
meat verwoesting bedreigd , en nu een hecht en fierk en
deftig Huis des Heeren ! Gemeente 1 ja , er moet een
zonderling welgevallen in uwen boezent wonen, alt gij
op alles bier uwe oogen flaat en denkt : dat is nu onse
kerk ! - Maar, ken bet daarbij blijven ? Is dat genoeg? Voorzeker neen, M . G ., en daaeom heb ik
voorgeno
, tha s met uwe aandacht to onderzoeken,
welken geess de inwijding, he$ bezit en gabrsik van
een nieuw C risielj/k Kerk ;°ebouw vordert.
(*) De tekst was toen : I 10 AN . 11 : 1182 . ,, Kinderkens,
'yet is de lastfe are!"
Nn 2
bezitten .
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Algoede God, zegen dat onderzoek , en laat het firekken tot heiliging van huis en hart aan uwe dienst 1 Amen !
Ziet, het is alles nieuw geworden .
II

CORINTH .

V: l7b-

I. Wanner wij het oog op onzen tekst flaan , T .
T. , en wij letters op deszelfs verband met hetgeen de
gekozene woorden voorafgaat en volgt, dan blijkt het
aantonds , dat bier eene zaak van veel uitgebreider omvang , dan een enkel Christelijk bedehuis, bedoeld wordt .
Dat echter de Apostel fpreekt van de Christelijke kerk,
in then zin, als waarin wij die uitdrukking verftaan, is
even duidelijk. Hij gewaagt , in het eerfle gedeelte van
ons tekstvers , van iemand , die in Christus is, dat wil
zeggen , elken Christen in het algemeen , en noemt denzelven een nieuw fihepfel, of iemand, die door zijn ge .
loof in Christus en deszelfs belijdenis een nieuw menseh
geworden is , zoodat hij in denk- en handelwijze oneindig veel van zichzelven , naar vorigen tijd gerekend ,
verfchilt . En wie waken nu de Christel~ke kerk uit ?
Immers zij alien , die den grooten Zoon van God be1ijden , zich noemen naar zijnen naam en leven naar zijne
leer ? In die kerk bef'aat de oude zuurdeefem niet meer .
In haar is een nieuw licht opgegaan , en met hare leden
heeft eene vernieuwing plaats gehad . De Christelijke
kerk is dus, in betrekking tot de Joodfche huishouding
en wat daartoe behoorde, eene nieuwe kerk . Wij,
Medechristenen, maken daarvan een gedeelte uit . Wij
behooren ook tot die nieuwe kerk, en het gebouw, dat
ons tot verzamelplaats dient ter aanbidding, en ons als
een onderdeel van Christus' gemeente vereenigt, is daarom van het geheel niet to fcheiden . Zag dan het Apostolisch woord : ziet, het is alles nieuw geworden, op de
Christelijke kerk, het rijk van Christus in het algemeen ; ik meen dat woord dan juist daarom, in deszelfs
bepaalden maar leerrijken zin , op ons deel dier kerk ,
d. i. op ons nieuw kerkgebouw, to kunnen en to mo-
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gen overbrengen ., zonder dat hierin iets gezochts of gedwongens is gelegen . Het is waar, de Apostel fpreekt
bier meer van bet geestelijke dan van bet zinnelijke, meer
van bet innerlijke dan van bet uitwendige. Maar is er
tusfchen deze twee geen naauw verband , en is de aanfchouwelijke kerk niet de kweekhof van die edele gevoelens en van then heiligen zin, door welken de algemeene
en - wilt gij - geestelijke kerk van Clrristus hare onvergankelijke en onverwelkbare nieuwheid door alle eeuwen been behouden moet ? - Welk een rijkdom van
toepasfelijk gebruik komt ons , bij cte overbrenging van
den tiekst op onze omilandigheden, als van zelve to gemoet ! Ziet , het is alles nieuw geworden , flelt ons , in
Evangelifchen zin, de belangrijke vraag dan voor : hoe
moet die nieuwe kerk op onze gemoederen werken ? en
wel in de cerfle plaats : welken geest vordert hare inw#ding P

Wij wenfchen dit gebouw den Allerhoogfte op te dragen en to heiligen aan zijne dienst . Kan nu de gedachte
aan deze daad, de overweging van bet gewigt dezer
plcgtigheid anders, dan ons tot eerbied ftemmen? Wij
fiellen ons toch door dezelve in eene dadelijke en naauwe
betrekking tot Hem , „ die de aarde gemaakt heeft door
„ zijne kracht, die de wereld bereid heeft door zijne
„ wijsheid , en den hemel uitgebreid heeft door zijn
„ verftand ."
Als wij voor Koningen en Vorften, voor AanzienliP
ken en Grooten der aarde ftaan , tot hen fpreken , of
ook alleen ons aan hen vertoonen moeten , worden wij
dan niet als van zelve tot cerbied geleid ? En hier ftaan
wij niet voor eenen mensch onder de menfchen , anaar
voor den Koning der Koningen ; hier ftaan wij voor God,
bij wien ailes klein , en die alleen waarachtig groot is ;
voor Hem , die door zijne magt tallooze werelden heeft
opgehangen aan bet niet , en die doet , wat Hem behaagt . Tot Hem zullen wij fpreken en zeggen : Heer!
last dit huis U een huis zijn des gebeds voor uw volk ;

546

LU1 RREDE; .

neem bet onvolmaakte werk van onze handen in genade
aan , als een werk tot uwe eere en eene verzamelplaats
voor uwe kinderen , om U to diegen ! -- Is bet mageIgk ., dat zoo lets zonder eerbied gefchiede ? Gij kunt
den grooten God niet zien ; maar Hij is tech niet verre
van een iegelijk onzer. Gij denkt op dit oogenblik aan
en over Hem ; die gedachte kunt gij niet zien , en tech
is zij bier. Van waar komt dat ? De redeu is immers
daanin gelegen, dat die gedachte geen ligchaam heefr .
God is een Geest ; maar niet als uwe gedachte ; Hij is
een volmaakte Geest, die bet ganfche beelal vervult .
Toehoorders I gij ziet Hem niet ; maar Hij is hier Loch,
hier in dit bedehuis , uwe harten nabij ; Hij ziet ons ,
Hij hoort ons, en wij zijn in zijne band. Als wij dan
aan dat geestelijk Wezen , aan then Onzigtbare maar
tech Alomtegenwoordige onze nieuwe kerk toewiden,
dan mag dit immers niet zonder, dan moet dit met eerbied gefchieden . „ Hij is de Heer, en waardig to ont„ vangen de heerlijkheid en de kracht ; want Hij heeft
„ alle dingen gefcbapen, en zij zijn door zijnen wil ."
Zoo vordert die inwijding dan vooreerst en vooral eenen
geest van eerbied . Alter hart moet zich in flillen ootmoed voor den Eenige en Ecuwige buigen . „ Gij,
„ Heer , zijt onze verwachting en ons vertrouwen" ;
o ! gun, dat wij dit huis der gemeentelijke zamenkomfte
U tot een' tempel wijden , en laat zich daarin de eerbied onzer ziele voor U vergrooten en bevestigen !
Er is eene andere aandoening des harte, eene andere
geteldheid des gemoeds, M . T. , welke bij de inwijding
eener nieuwe kerk pleats mag hebben en betaamt . Zij
is die van blqdfchap . Ziet, bet is alles nieuw geworden ! Die woorden , eenvoudig en op zichzelven geno .
men, zoo als ik ze daar uitfpreek, houden lets aange.
naams , iets verblijdends in. Het moge in den mensch
eene foort van kinderlijk gevoel zijn , dat hij ontwaart ,
wanneer hg bet een of ander voorwerp, dat nieuwelijks
voltooid is en hem toebehoort , befchouwt ; wanneer hij
zich iets nieuws heeft aangefchaft en dat met zeker wel-
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gevallen beziet ; bet is hem met dat al natuurlijk , en
ook dat kinderlijke zelf is geenszins to verwerpen, maar
to wenfchen veeleer, wanner bet niet in bet kinderachtige ontaardt . En als ik u dan nu wijs, Medechristenen, op dit eenvoudig maar deftig bedehuis, zeggende
ziet , bet is alles nieuw geworden, zoudt gij daarbij dan
niets ongewoons ontwaren ; zoudt gij - van waar of
wie gij ook wezen moogt - daarbij dan niet door eenige
blijdfchap worden aangedaan ? Het betreft toch hier
geene dagelijkfche zaak ; bet geldt hier geen kleedingsftuk of huisgeraad, geen prachtwerk in eene boekeaij of
fchilderftuk in eene kunstverzamelplaats ; maar bet geldt
hier eene nieuwe kerk , bet Huis van God ! Er is er
immers onder u niet, M . G . , die meenen zou, dat juist
hier , en omdat bet des Heeren heiligdom betreft , geene
blijdfchap voegt . Zijn dan vreugde en droefheid geene
aandoeningen onzer natuur, welke wij van God ontvingen ? Derzelver onderdrukking ook wordt nergens in bet
Evangelie voorgefchreven ; maar wijsheid en godsvrucht
moeten haar leiden en befluren . De dienst van den Al .
goede vordert geene fombere (lemming ; zij is geenszins
de voedflervrouw van treuri .gheid ; zij wil niet, dat de
mensch zich krommen zal, noch ook zich aan alle vreugde of blijdfchap zal onttrekken . Hij , naar wiens naam
wij ons Christenen noemen , de opperfie Leidsman onzer zaligheid, heeft ons ook hier zijn voorbeeld nagelaten , en dat wel bij gelegenheid en in zaken , aan de
onze niet geheel ongelijk. Er ftaat immers van onzn
Heer ergens gefchreven, dat Hj zich verhewgde in den
geest , d. i . van heeler harte, met ware zielevreugde .
En bij welke gelegenheid was dat ? Het was , toen fret
gunitig berigt van de zeventig discipelen , die Hij als
wegbereiders voor zijne komst , twee aan twee, had
vooruitgezonden, Hem de verzekering bragt van de eindelijke goede uitkomst zijns werks en van de duurzame
vestiging zijner kerk op aarde . „ Te dier ure -- teat
er - verheugde zich Jezus in den geest ." En zouden
wig: dan, bij de aanfchouwing en de inwijdieg dezer
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nieuwe kerk , beftemd tot de prediking van de leer der
genade en de verkondiging van Gods koningrijk , ons
niet mogen en niet moeten verblijden ?
De mensch ziet wel aan, wat voor oogen is, maar God
ziet bet hart aan . De opregte aanbidder is den Heere
overal behagelijk, zoo wel in de nederige ftulp als in
het vorfelijk paleis . Bet is daarom echter niet hetzelfde, hoe wij omtrent onze bedehuizen gezind zijn, en
welke kerkgebouwen wij gebruiken tot openbare godsdienst . De zorg, daarvoor door ons gedragen , en het
welfandige, daarbij in acht genomen, zijn kenmerken
van de gefteldheid des harte omtrent onzen Hemelfchen
Vader, en blijken van onze meerdere of mindere ichatting der openbare en waardige Godsvereering . -- Als
wij dan nu bedenken , G . , wat wij hadden en wat wij
nu bezitten ; hoe klein en bekrompen , hoe oud en vervallen onze vroegere hulpkerk was , en ik zeg u met de
woorden van onzen tekst : ziet, het is alles nieuw geworden ; ja waarlijk , dan moet onze ziel tot blijdfchap gefemd worden , niet tot blijdfchap naar de wereld , maar
tot blijdfchap, welke wij in Christus heiligen aan God ;
dan mogen en moeten wij ons godsdienftig verheugen
daarover, dat, voor een gedeelte der groote gemeente
van Christus, een goed en welvoegelijk, een deftig en
waardig gebouw is opgerigt, en beftemd, om den Almagtige, Alwijze en Algoede gemeenfchappelijk to vereeren . Als 1k u wijze op dit huis des gebeds ; als ik
u zegge : ziet, het is apes nieuw geworden , dan meet
de gedachte , dat bier nu voortaan God en Christus ge .
predikt , de geloovige geleerd , vermaand , getroost , bemoedigd en tot den 1-hemel voorbereid zal worden , uwe
ziel tot het gevoel van hooge vreugde opvoeren ; dan
moeten wij blijde zijn daarover , dat het ons gebeuren
mag, dit gebouw den Heere to heiligen, deze nieuwe kerk
plegtlg to wijden aan zijne dienst.
Eene derde aandoening des harte , eene andere ftemming der ziel is die der liefde , omdat zonder haar geene
zuivere en heilige blijdfchap kan beftaati . Hij, aan wien
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wij alles verpligt zijn , onder wiens hooge begunikiging
zelfs ook deze kerk werd opgetrokken en de once is geworden, Hij heeft ons eerst liefgehad, en alzoo moet
liefde ook den eerften toon geven aan alles, wat wij
doen to zijner eere. H Die niet liefheeft , kent God
„ niet ; want God is liefde , en die in de liefde blijft ,
,, blijft in God en God in hem ."
Als ik u dan wederom op ons bedehuis wijze en u
toeroep : ziet, bet is alles nieuw geworden, dan moet gij
daarin de Them van Christus hooren, die op vernieuwing
aandrong des gemoeds , die bet nieuw gebod tot liefde
gaf, en haar tot grondflag heeft gefteld van alle godzaligheid. Als wij een nieuw Christelijk kerkgebouw aan
de dienst des Heeren wijden , dan wijden wij bet Hem ,
Its een tempel van heilige liefde ; dan dragen wij bet
Hem op , als de plaats, waar voortaan de liefde tot Hem
en Christus, de liefde tot onze medemenfchen zal geleerd en beleden worden . Neen , de geest der liefde mag
alzoo bij eene waardige inwijding der kerk niet van ons
verwijderd zijn ; hij moet in ons wonen , ons bezielen
en befluren .
Gel . B . en Z . ! ik zal noch tot betoog noch tot aandrang een enkel woord bier meer bijvoegen . Gij zelven
zult mij vervangen en uwe werken zullen voor mij fpreken . \'Vat ik to kort fchoot in welzeggenskraeht , zult
gij ruim en rijkelijk aanvullen door uwe daden . -- Ik
ga nu over tot mijn tweede deel, maar zal u alien eerst
gelegenheid laten , uwe liefde to openbaren en wel to
doen . Kinderkens ! bet is bier de eerfte ute ! 0 , laat
uw eerfte bezoek to dezer plaatfe door liefde gekenmerkt
worden ! Uwe oude liefde blijve, want zij is goed,
maar worde bier werkzaam met nieuwe kracht . Offert
dan ruim en rijkelijjk uwe gaven ; ik bid bet u in Christus name !
II . Wanneer wij, naar ons voorgeleld plan, A. T .,
nu in bet tweede deel onzer rede antwoorden zullen op
de vraag : welken geest vordert bet bezit van een nieuw
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kerkgebouw ? dan behoort , ten eerie , de dankbaarheid
genoemd to worden .
Er is niemand, die, zoo hij redelijk denkt, niet zal
toeftemmen, dat wij, voor onze onderlinge godsdienilige
zamenkomften , geene groote behoefte hadden aan een
nieuw kerkgebouw . Ziet, bet is alles nieuw geworden !
Wij hebben bet verkregen . De vervulling van onze vurige wenfchen , de verhooring van ons gebed vordert immers een dankbaar gemoed? Ik zal bier in geene bijzonderhedeu treden en geene namen noemen van zoo velen onzer geachte en geliefde medemenfchen, als regt van
aanfpraak hebben op then dank : de gelegenheid zal ons
niet ontgaan, aan hen en hunne liefde to gedenken .
Maar ik wil bier in bet algemeen op onze - verpligting
gewezen en alzoo aangeduid hebben , welken geest bet
bezit dezes tempels eischt. En voor wien moat boven
en v6Or alien ons hart dankbaar kloppen ? Hem, Gel .,
„ die de tijden en flonden verandert" ; Heln , van wien
„ alle goede gaven en volmaakte giften komen" , die
's menfchen gedachten leidt , zijne liefde voor bet goede
verfterkt, zijn hart voor aandoeningen van welwillendheid opent , en hem niet doet zien alleen op hetgeen bet
zijne, maar ook op hetgeen eens anderen is . Aan God
komt dus ons eerfte offer, aan Hem onze hoogfte en
onverwelkelijke dank toe . Menfchen , ja , hebben bijgeftaan , geholpen , uitgemunt in liefde ; menfchen hebben
hunne bekwaamheid en krachten geleend ; menfchen hebben gewerkt ; maar er ftaat gefchreven : „Zoo de Heer
„ bet huis niet bouwt, to vergeefs arbeiden deszelfs
„ bouwlieden daaraan ." Het ftaat nu daar, dat Huis
des Heeren ! Ziet, bet is al nieuw geworden ! God heeft
zijnen zegen gegeven . Hem komt de eere toe en de prijs
en de dank eeuwiglijk .
Ten tweede komt bij bet bezit eener nieuwe kerk een
waakzame en verftandige sjver to pas , om to zorgen ,
dat wij behouden , wat wjj verworven hebben , en niemand onze kroon roove . Gewillig moet een iegelijk ,
tot de gemeente behoorende , bet zijne bijdragen , om
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alles , wat aan of tot bet huis des gebeds zal noodig
zijn of noodig worden , to verflrekken , gewillig daarom
to meer, omdat wij in deze geenen dwang kennen en van
geenen dwang ook weten willen .
Maar , vraagt misfchien iemand , is die ijver wel zoo
noodig ; behoeft wel voor dat bezit zoo gewaakt to worden ? Er zijn immers kerken genoeg in den lande -ook vele Protestantfche kerken . En nu deze , was of is
zij wel noodig ? Waartoe nog in onzen tijd then ijver
voor bedehuizen ten dienfte van dat kleine kerkgenootfchap , dat wel ruim tweehonderd jaren,, hot is zoo,
heeft beflaan , maar nu toch eerlang aan bet einde van
dat beftaan fchijnt gekomen , omdat
waartoe bet
gezwegen ? - omdat deszelfs geest en denkwijs zijn
overgegaan in een voornaam gedeelte der grootfle afdeeling van de Hervormde kerk in Nederland, om niet to
zeggen ook van andere landen ? Het is zoo, T . T . , nederig
en befcheiden mag bet gezegd worden --- en waar daden
fpreken , behoeft men geene woorden tot bewijs - dat
de invloed onzer kleine Broederfchap groot en uitgebreid
geweest is op de ganfche Protestantfche kerk, waar zij
ook moge beflaan . Nog heden zelfs brengt elke gemeente , hoe klein misfchien , haar nut aan voor de
goede zaak van licht en verlichting, van ware Christelijke deugd en Christelijke liefde . Eenmaal moet wel,
en zal , gelijk wij bidden , de dag der algemeene vereeniging onder de Christenen aanbreken . Reeds zijn de
onderfcheidene afdeelingen der kerk elkander veel genaderd ;
reeds wisfelen de.Leeraars hunne floelen ; reeds vereenigt
van tijd tot tijd de tafel des Heeren hare verfchillende
leden tot gemeenfchappelijke viering van bet hoogwaardige gedachtenisfeest ; maar nog evenwel - en ik voeg
er bij, vooral in dozen tijd - fchijnt onze afdeeiing
noodig ; nog heeft zij , naar bet wijze plan van den Alwetende , niet uitgediend , en zoo lang zij , naar dat
plan, nog beflaan meet , zijn wij immers geroepen ,
Gel . , om biddend to waken en to ijveren , dat zij met
eere befla ; to waken en to ijveren dus ook voor de ge-
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bouwen, die flrekken om ons to vereenigen tot aanbidding en tot het dienen van God en Christus , naar onze
behoefte en ons licht.
Ten derde, T . T . , moet het bezit van onze nieuwe
kerk ons lelden tot de aankweeking en openbaring van
mildheid van begrippen en gevoelens , in den zin van
het Evangelie, door hetwelk alles is vernieuwd geworden .
Gemeente ! deze nieuwe kerk is de uwe, maar welke
wij heiligen en wijden aan God en Christus . Gene is
aller Vader , deze is aller Heer. Ik ken u en de zachtmoedigheid uwer harten ; ik behoef dus niet to zeggen ,
dat gij uwe kerk niet voor u alleen bezitten moogt . Gij
moet en gij wilt haar ook bezitten om haar voor alien
open to flellen . Het woord van den Heiland der wereld
is het opfchrift van uwen tempel geworden : „ Een is
„ uw Meester , namelijk Christus , en gij zijt alien broeders .."ders " Gij bezit alzoo uw Godshuis voor u , maar
ook voor uwe Breeders en Zusters in Christus ; voor
alien , -die , beboefte hebbende aan godsdientlige leering,
opwekking, bevestiging in den geloove en verfterking in
Christelijk vertrouwen , dat hier met ons willen zoeken
in Gods woord, in Gods aanbidding, in Gods Huis .
\Vij moeten onze nieuwe kerk this z6G bezitten , dat
niemand zich daaraan flooten , veel minder nog er zich
aan ergeren kan , maar dat alien zich over ons bezit
verbriden, daardoor geflicht worden, en er God om
prijzen.
Maar, Gel. , laat zich bij mogelijkheid een waardig,
Godvereerend bezit denken , zonder waardig gebruik ?
Het eene leidt tot het andere ; en zoo komen wij clan
ook als van zelve tot het laatfle deel onzer rede, to weten tot de beantwoording der vraag : welken geest vordert het gebruik van een nieuw Christelijk bedehuis ?
Ill . Ziet, het is alles nieuw geworden! Dat was met
betrekking tot het invoeren en verbreiden der Chriatelijke
leer een groote zegen . Het is ook een zegen met betrekking tot het Huis Gods, waarin die leer verkon-
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digd en de mensch door bet Evapgelie tot God en tot
zaligheid gebragt zal worden .
Ziet , het is alles nieuw geworden ! dat had ook bier
zijn bepaald oogmerk , hetwelk zonder waardig gebruik
des gebouws niet to bereiken is . Ik vraag alzoo in de
eerfte plants : wanner moeten wij deze nieuwe kerk gebruiken ?
Misfchien, T . T . , hebt gij in uwe harten reeds
hat antwoord op die vraag gegeven , en wel zoo, dat
ik er verder niets heb bij to voegen . Maar,, Gel.,
ik fpreek bepaald van het gebruik der nieuwe kerk. Kan
dan, voor het gebruik, nieuw of oud verfchil doer ontftaan ? Misfchien zou dat elders het geval niet zijn ;
bier wel. Is het , bij voorbeeld, niet meeerralen gebeurd , dat deze en gene, met den wensch om in het
bedehuis to verfchijnen , nogtans daarin niet kwamen,
uit vreeze dat geene plaats meer overig zou zijn , van
wege de bekrontpenheid onzer oude kerk ? Bleven anderen niet fomtijds weg, omdat zij , in den kleinen
onwang, beducht waren voor lastige benaauwdheid en
deraeivar kwellende gevolgen ? Liet een derde niet mt
en dan na , onze godsdienftige vergaderingen bij to womaar wat behoef ik meerdere redeven, omdat
nen op to fommen ? Gij kept die alien . Wanneer ik nit
met mijnen tekst u toefpreek : ziet , het is alles nieuw
geworden, verklaar ik to gelijk die redenen voor vervallen . Hebt gij nu zoo even in uw hart gezegd, dat op
iederen kerktijd van dit Huis Gods gebruik gemaakt
moet worden, dan hebt gij wi'l gezegd . Het is eene
zeer verkeerde en onvoegzame gedachte, dat het bezoek
der kerk wel nu en dan uitftel kan lijden ; dat - ik
weet niet om welke nietige redenen al - de kerkgang
mag worden nagelaten. Eene getrouwe opkomst is betamelijk. Telkenreize, als de deuren van des Heeren Huis
ontiloten worden , om de gemeente to ontvangen , moet
zij met blijdfchap warden aangedaan en er zamenkomen.
Hoezeer echter die getrouwe opkomst ernftige aanbeve.
ling vereischt , acht ik haar echter, tot mijne blijdfehap,
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voor u niet bijzonder noodig, omdat gij, over het alge"
meen , eene kerklievende gemeente zijt .
Maar hoe moet gij bier verfcbijnen , Gel . ? De wijze ,
waarop de kerken bezocht worden , doet zeer veel tot
de meerdere- of mindere waarde vann derielver gebruik.
Eerflelijk moat dan de gemeente bier zamenkomen met
den wit om to hooren . Het is toch niet genoeg In 's Heeren Jiuis to zijn , om aan den avond van den zondag to
kunnen zeggen, dat wij er geweest zijp . Wij weten,
dat bier Gods woord verkondigd en verklaard wordt ;
dat ons daarin teregtwijzing, fteun en kracht wordt aangeboden ; -- wij weten, dat de kerken fcholen van waarheid en godsvrucht zijn, en wij mogen daar alzoo alleeit
komen met den wit, om de prediking van bet
cord to
hooren , en gevolgelijk met bet gevoel van behoefte aan
dat woord . Dien wit doet wel de liiefde vooronderftejT
ten , dat ieder met zich brengt in 's Heeren Huis . Nootans bid ik een iigelijk , dit noodzakelijk vereischte van
een goed kerkganger niet nit bet ong to verliezen . Ik zeg
niet, dat bet iemand uwer daaraan immer geheel hebbe
ontbroken ; maar zoo ligtelijk toch kan b# dozen of
genen bieraan iets gehaperd hebben . Ziet, hct is alles
nieuw gewworden! Laat, Christenen, waar dat noodig
is, die wit ook nieuw worden ; bet nieuwe Elodshuis
roept daartoe t
Het is echter niet genoeg , dat gij opkomt , door den
wit bezield om to hooren ; gij moat met u brengen den
wit om goed to hooren . Maar bet fpreekt, dunks u
misfchien, van zelve, dat elk met dien wit verfchijnt .
Her is intusfchen zoo niet, M. T . ; en wat denkt gij
wel , slat hier een vrij algemeen beletfel is ? lets, teat
wij alien , de een meer dan de ander , bezitten , de eigenliefde . De mensch heeft dikwerf neiging en zin , om ,
wat hij in de kerk hoort, z66 to hooren alsof bet hem
niet aangihg , alsof anderen alleen noodig hadden , was
de Leeraar zegt. Intusfehen zal dit laarfte wel zeldzaarn
het geval zijn , en zullen verreweg de meeste kerkgangors, in een of ander opzigt , hetgeen gef!prokeri
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wordt, wel z66 verflaan mogen, alsof hunne namen
werden genoemd . - Er beflaat bij fommigen een antler
doel van to hooren, dat niet minder verwerpelijk is . Ik
heb het oog op dezulken , die bet oor fcherpen, of zij
ook in hetgeen gefproken word -t, in deszelfs inkleeding
en voordragt iets vinden mogen tot voedfel van bunnen
vitlust of tot_ onderwerp voor hunne to dikwerf dwue
wijsheid. Maar mijne gemeente is, vertrouw ik, met
dat euvel niet beftinet , en behoeft dan ook mijne vermaning
niet, om zich to dezen aanzien op verandering en very
nieuwing toe to leggen .
De wil om goed to hooren, waarmede een iegelijk in
's Heeren Huis verfchijnen moet , is die, welke ons belet , aan 's Leeraars woorden eene andere meening toe to
fchrljven, dan hij bedoelt ; waard6or wij gefchikt worden, om bet gehoorde wet en zoo als dat betaamt toe
to pasfen . Ook met lien wil meet de leek ter kerke
komen, om, van hetgeen hem aldaar wordt toegefproken, voor zichzelven eene goede toepasfrwg to kunnen
maken . Wat oaten toch kennis en wetenbhap ; welk
voordeel is ea in gelegen , met de ultfpraken der M .
Schrift , met de leer des Evangelies bekend to zijn en
den sin dier leer wet to verftaan, zoo, wij in ons bet
befluit niet doen wortelen, dat alles aam to wenden hair
behooren ;' G eene eigenfchappen , geene bexittingen ,
geene talenten van den geest, geene aandoeningen des
harte hebben waarde , zoo zij zonder vrucht of gevolg
blijven , en zij door den bezitter niet tot bepaalde en
goede oogmerken worden aangewend. Zoo is ook de
prediking van het woord Gods , zoo is de opkomst irr,
's Heeren Huis ijdel, wanneer daaraan mist verbonden
wordt de wil, om niet alleen hoorders des woords,
maar ook betrachters van hetzelve to zijn . Toehoorders , bedenkt flat well Heeft bet misfchien dezen of
genen, tot hiertoe , aan iets van dat alles ontbroken ,
ziet , het is alles nieuw geworden ; words dan ook gij
vernieuwd in bet gemoed, en komt deeds getrouw, met
den wil om to hooren , om goed to hooren en om wet
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toe to pasfen, in Gods Huis ! Dan durf ik u beloven,
dat de gevolgen zegenrijk zullen zijn .
Ten laatfte blijft ons dan nu nog over to zien , tot
wat einde en met welke gevolgen wij van ons nieuwe
bedebui8 gebruik moeten maken .
Tot was einde en met welke gevolgen gij een getrouw
gebruik van uwe kerk zult maken, T . T . , wensch ik
hartelijk, dat gij aan uw geloof, aan uwe hoop en aan
uwe liefde rijkelijk ondervinden zult . De behoorlijke
uiteenzetting en beantwoording dezer vraag zou de ftof
opleveren voor eene geheele predikatie. De drie woorden, welke ik daar noemde, zijn rijk van ziu . Gij
moet ze in gedachten houden , en uwe eigene averweging zal u dari leiden kunnen tot een gepast antwoord, .
Van onfchatbare waarde is voor den mensch,, voor
den Christen het geloof, in den zin van het Evangelie .
Dat geloof moet gij alhier in uwe nieuwe kerk, waarin
Gods goedheid zich zoo uitnemend openbaart, nieuwe
kracht en fteun trachten bij to zetten . Gij moet hier
opkomen om hetzelve to verfterken . En dat kan en zal
het gevolg uwer opkomst in 's Heeren Hais zijn , wanneer gij er een goed gebruik van maakt . Als de Leeraar
u , uit den dierbaren Bijbel , de wijze en vaderlijke leiding toont van God met het menschdom ; als hij u voorftelt, hoe genadig deAlgoede meermalen heeft geholpen,
hoe vriendelijk Hij zich tot zijn kinderen nederbuigt,
hoe liefdevol Hij den zwakl a onderfteunt en den berouwhebbenden zondaar tegenkomt ; als hij u den Hemelfchen Vader teekent , zoo als Jezus ons Hem heeft
doen kennen , vol barmhartigheid en rijk in genade tot
vergeving ; als hij u herinnert, hoe die genade den Zoon
Gods ten Heiland der wereld deed worden , u then nooit
volprezen Heiland vervolgens in al zijue voorbeeldelooze
grootheid en zelfopofferende liefde fchetst , en u dan ,
in zijnen naam, dat treffelijk woord laat hooren : ,, Komt
„ tot mij alien, die vermoeid en belast zijt, en ik zal
„ u ruste geven" ; dan zal het toch wel Met anders
kunnen , of gij zult voor uw geloof den zaligenden in-
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vloed van uw kerkgaan gevoelen . - En, als gij, door
tijden en omftandigheden min gunflig bejegend, met
moeite en verdriet to kampen hebt ; als gij rampen ondervindt en tegenfpoeden lijdt ; als gij uwe beste wenfchen verijdeld ziet, treffende verliezen ondergaat en velerlei ongeluk u afmat , komt ook dan ter kerke, alwaar
in naam van God en Christus tot u gefproken wordt ,
waar u troost en bemoediging wordt toegediend, zoo
als de wereld ze niet geven kan , en de hoop zal in u
krachtiger en veelvermogend worden ; de hoop zal u
doen leven ! - Eindelijk moet en zult gij in bet Huis
des Heeren verfterkt worden ook in uwe liefde, in uwe
liefde tot God , tot Christus en uwe medemenfchen .
Hier toch worden de Vader en de Zoon gepredikt ; en
de Laatfte , die bet uitgedrukte beeld van des Eerfien
zelfftandigheid was , heeft bet ons geopenbaard , dat
God de liefde zelve is . Maar bier ook wordt gepredikt,
niet alleen : „ hebt God lief boven alles ," maar tevens
„ hebt uwe naasten lief als uzelven ." Hier klinkt de
Godfpraak : liefde is de vervulling der wet.
Chris
tenen ! wie der ftervelingen fchiet niet to kort in de
liefde ? Ja , de vrucht uwer opkomst in 's Heeren Huis
moet ook zijn , dat gij fteeds volmaakter en volmaakter
wordt in zuivere , onvervalschte, , echt Christelijke liefde. Zoo doende, zult gij gedurig nieuwen zegen van
uwen tempel ondervinden . De Vader en de Zoon zullen zich telkens in hemelsch licht en vol van genade aan
u openbaren . De waarde uwer kerk zal voor u al hooger en hooger klimmen ; haar bezoek zal u dierbaarder
en dierbaarder worden, en met uwe geheele ziel zult gij
inftemmen met de fchoone en hartelijke ontboezeming van
den godvruchtigen Dichter in den vierentachtigften Pfalm,
weiks eerfte vers ik u verzoek to zingen , v66r dat ik
overga tot de bijzondere opwekkingen en toefpraken ,
waartoe de tijdsgelegenheid mij roept . (*)

(*) Hier werd dankbaar gedacht aan de weldadigheid van

Z. M . onzen geliefden Koiling ; aan den Heer Minister van
I1ENGELW . 1836 . NO . 12 .
0 o
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Na van en tot een iegelijk gefproken to hebben , op
wien bet befef van verfchuldigden dank en welverdiende
liefde ons wees , wend ik mij tot u , achtingwaardige
Opzieners dezer Gemeente ! Ook gij hebt alien uw deel
aan bet nieuwe Godshuis . Uwe raadplegingen , uwe
overleggingen, uwe befluiten hebben er toe geleid ; Uwe
liefde heeft medegewerkt . Broeders ! 2iet, bet is alles
nieuw getivorden . Hoort gij in die woorden geene treffelijke leering? Er zijn immers wel t1jden geweest, nadat de eerile pogingen tot eene nieuwe kerk waren in
bet werk gefteld, die menigeen deden wankelen in zijne
verwachting, ja hem deden vreezen, dat de geheele zaak
wel bij een' vromen wensch zon blijven . Ziet, bet is
alles nieuw geworden ; men moet flechts volharden , als
men bet goede beoogt, en - er befaat eene Voorzienigheld •- - wie bet goede wil, en dat door goede middelen najaagt , kan wel voor eene poos belemmerd en
geftuft worden, maar eindelijk bereikt hij toch zijn Joel .
Gemeente ! Broeders en Zusters ! wij zijn tot dat doel
gekomen . Heeft de Heer gedurende bet vierde van eene
eeuw in uwe hulpkerk bij u gewoond , Hij zal dat ook
zeker hier doen . Hoort , wat uwe nieuwe kerk u toeroept : zij predikt u volharding in bet goede to alien
tijde ; ztj predikt u de vernieuwing des gemoeds . Voorwaarts ligt de weg naar bet ware Vaderland . Ziet , bet
is als es nieuw geworden ! Zoo moet bet fang nog in
Staat, met bet algemeen beftnur der Protestantfche laerk belast ; aan H. H . Gedeputeerde Staten van Zuidbolland en
derzelver Voomzitter, den Hear Staatsraad, Gouverneur van
bet gewest ; en werden op betamelijke wijze en hartelijktoegefproken Heeren Burgemeesteren van Noord- en Zuid-Wad.
dingsveen en Broek c . a ., de Hoogeerw. Afgevaardigden van
de Commisfie tot de zaken der Remonfrantfche Broederfchap, de Commisfie nit den Kerkeraad tot den kerkbouw,
de Bouwmeester, enz . Dit alles, op den tijd en de pleats
voegende, wordt bier , als voor den lezer elders van geen
of althans minder belang, weggelaten .
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uwe ooren klinken, en moet uwe tnieuwe kerk u ten
fpoorflag zijn tot eenen flandvastigen ijver, or eon
nieuw , beter en heiliger leven in Christus to leiden .
Zoo worde het eenmaal alles in en am u nieuw ; en
zoo gene God, dat gij , door Jews Christus ten za igen
Hemel binnengeleid, eemnaal, met eene vroeger nooit
gekende vreugde , God prijzende en lovende , moogt uitroepen : Ziet, het is alles nieuw geworden ! Amen ! (*)

(*) Er is gezongen : V66r het gebed, van Pfalm 118
vs. 10, 12 en 14 ; na het gebed en de inleiding, uit den
Grooten Bundel der Christelijke Gezangen, Gez . 59, vs. 4,
5 ; onder de collecte, Gez . 108, vs . 3, 4, 5, 6 ; tot flot,
Gez . 111, vs . 2 , 3.
VERGELIJKING VAN DEN MENSCH MET DE DIEREN .

Under al de foorten van dieren, die op de oppervlakte
der aarde irefiraan, vertoont de mensch alleen eene uiterst
groote ongelijkheid in zijne verkregene hoedanigheden en
kennis , op ver van elkander verwijderde tijdpunten zijner gefchiedrnrs . Bij de dieren bereikt elk in het bijzonder het voile gebruik van deszelfs vermogens ; en
dit zelfs , al zijn de opvolgende geflachten van den flain
door een lang verloop van tijd gefcheiden . Bij vele dieren words diets , dat naar onderwljs gelijkt, vereischt .
D e infekten gaan , zonder hetzelve , den weg op , then
de natuur hun heeft voorgefchreven . Niet zoodl •a berst
het ei, of bet wormpje begint den arbeid van zijn bethan ; als een geoefende zwemmer doorklieft het den
flroom , en zoekt de voor hetzelve beftemde fpijs . Door
een nimmer dwalend inflinkt geleid , nadert het de oppervlakte des waters, of klimt op langs den flengel eener
waterplant ; en , eer de toefchouwer tijd heeft om de
verandering to bemerken, neemt het zijne vlugt in een
nog onbeproefd element, en kan niet meer onderfcheiden
worden van de duizenden , die de lange ondervinding
van ten uur vliegens gehad hebben . Andere weder ontOo 2
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waken in den taaijen bast der boomen , en eten zich
hunnen kronkelenden wormweg door bet fpint , tot dat
de tijd hunner gedaanteverwisfeling nabij is ; alsdan zoe .
ken zij den buitenbast, doorfnijden then met hunne kaken, heffen hunne vleugelfchilden op, fpreiden van onder dezelve hunne teedere vlerken uit, en gebruiken met
bet uiterfte geinak hunne pas verkregene vermogens en
zinnen.
Wanneer wij in de fchaal van bet aanwezen hooger
klimmen, (zoo als bet genoemd wordt) dan vangen de
beginfelen van bet onderwijs aan zich to vertoonen . De
vogels, meerendeels, geven hunnen jongen eene opvoeding ; zij leiden hen in korte vlugten naar de plaatfen,
waar zij hun voedfel zoeken moeten , en verlaten hen
eerst, wanneer derzelver krachten ten voile ontwikkeld
zijn . Dezelfde aanmerking geldt omtrent de meeste vier_
voetige dieren. In al de gevallen echter zijn de vermogens, waartoe zij geraken, nagenoeg dezelfde in ieder
dier hunner foort. Maar, wanneer wij nu den top der
fchaal bereikt hebben, welk een groot verfchil doet zich
dan niet op ! Het jong van het menfchengeflacht ontvangt niet alleen dat onderwijs, hetwelk aan alle zoogdieren gemeen is, maar ook eene afzonderlijke foort van
opvoeding, welke de vruchten der ondervinding van al
de vroegere geflachten op hetzelve overbrengt . De ganfche levensduur van den mensch vermeerdertt die ondervinding, en, offchoon zijne ligchamelijke vermogens tot
derzelver volkomene ontwikkeling geraken, weet. de geheele mensch niet, wat rijpheid is . Wij beheerfchep
thans krachten, van welke onze voorouders geen denkbeeld hadden, en banen op onze beurt den weg tot de
ontdekldng van andere en nog vermogender krachten ,
die onze nakomelingen gebruiken zullen .
De gravende bije gebruikt nog fl :eeds hetzelfde werktuig, om haren nederwaarts gaanden put to delven, en rondom denzelven hare fraai gepolijste cellen to vormen .
Nog altijd kiest zij den vastgetreden grond, van waar
de wind bet flof kan wegblazen, dat anders haren ar-
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beid verraden zou . De aardfpin bezigt nog aanhoudend
dezelfde kleefftof , om de wanden van haar fluiphol to
vormen en haar takkig uitgebreide net to weven . Maar
de mensch graaft nu eens diep in den grand, om er
zijne onderaardfche woning to delven ; dan weder fcheurt
hij de rotfen aan flukken, om hemelhooge paleizen to
ftichten ; - hier trekt hij zijn onderhoud van den oce .
aan ; daar beakkert hij den grond ; - hier kleedt hij
zich in de huid der wilde dieren ; daar weeft hij zich
de fijnfte ftoffen, en verhoogmoedigt zich op den luister
van zijn gewaad. Bij den mensch is geene duurzaamheid ; alles bij hem verandert, en elk tijdperk voegt iets
bij zijne vermogens en bij de gerijfelijkheden zijns levens . Hij fchijnt eene eindelooze verfcheidenheid van
lusten en behoeften to bezitten, die zich vertoonen wanneer de gelegenheid tot derzelver voldoening zich aanbiedt ; in zijn binnenfte fchuilt eene eindelooze verfcheidenheid van vermogens, waarvan flechts weinige door
ieder mensch afzonderlijk in werking geroepen worden .
Onder de dieren is de gefchiedenis van elk in bet bijzonder bijna zoo goed als de gefchiedenis van geheel
bet geflacht ; maar de gefchiedenis van den mensch verandert onophoudelijk , en de manier van leven der eene
natie fchijnt aan de andere ongeloofelijk . De mensch
bezit eene fterk gefpierde en uiterst buigzame geftalce ,
gefchikt tot bet verduren van langen en zwaren arbeid ;
maar de teederheid zijner leden belet hem de regtftreekfche aanwending zijner krachten . De dieren zijn alien,
zonder uitzondering, met werktuigen voorzien, gefchikt
tot de onderfcheidene werkzaambeden, welke zij to verrigten hebben . De bije heeft haren zuigfnuit, om bet
bloemfap to bereiken ; de graafdieren hebben hunne
klaauwen , om den grond op to wroeten , en de roofdieren , om hunne prooi to verfcheuren . Maar de mensch
werkt met gereedfchap . Het vermogen om levenlooze
itoffen to gebruiken, om die als 't ware tot een deel van
hemzelven to maken , is bet bijzonder eigene van den
mensch : flechts zwakke fporen van dit vermogen wor-
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den bij de diergeilachten waargenonien . Imp den mensc1a
is hetzelve volkomeix ontwikkeld ; want ., wanner wig
een oogenb{ik nadenken , zoo zien wij , dat bijna aiwat
wij verrigeen met hulp van het een of ander werktuig
of gereedfchap gefchiedt .

GROOTE WAARDE VAN HET WATER IN DI HEM
LUCISTSTRERE-N .
„

Want zoo wie ulieden eenen beker waters zal to
drinken geven in mijnen name , omdat gii Christi
[discipelen], z /t , voorwaar zegge ik u , hij zal
zijn loon geenszins verliezen ."
MAgcvs IX: 41 .

in ons gematigd klimaat befeffen wij bezwaarlijk de voile
kracht der bovenftaande uitdrukking van onzen Heiland ; maar
in de brandende luchtilreken van bet Oosten is een beker
koud water dikwerf eene verkwikking, die bet leven redt .
In fnmmige Oosterfche landen worden aanmerkelijke moeiten
en kosten befteed aan uitvindingen, om de reizigers van water to voorzien ; en deze inrigtingen worden altijd befchouwd
als bijzonder verdienftelijke werken van liefdadigheid . Opmerkelil`k is bet, dat men van de Hindoes in fommige deelen
van Indig verhaalt, hoe zij dikwerf water van eenen verren
affland halen en bet naar den rand van den weg brengen ,
wait zij denken kunnen, dat reizigers voorbij zullen- komen,
welken zij bet don ter eere der Goden aanbieden . Fonteinen
zijn in bet Oosten menigvuldig . De aard van land en inebtftreek brengt zulks mede .
De grond, verfchroeid en uitgedroogd, vordert vocht, om
tot den plantengroei gefchikt to zijn ; en eene onbewolkte
zon, die de lucht in gloed zet, doet bet yolk naar lommer,
fchaduw en koelte, deszelfs liefelijke gezellinnen, fmachten .
Vandaar ziet men fonteinen en bronnen, niet alleen in fteden
en dorpen, maar ook in tuinen en velden, langs de zoomen
der wegen, en zeifs aan de gebaande paden in bet gebergte .
Vele derzelven zijn nuttige giften, door menscblievende per .
fonen gedurende hun seven g$dian, of door bent bij halts over-
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lijden als legeat befproken . De Turken aehcen bet aanleggen
deter kunstbronnen als zeer verdienfloelijit, en , na gedroilken
of hunne afwasfchingen verrigt to hebben, gaan zij zelden
henen, zonder den naam en de nagedaehrenie van den f ch .
ter to zegenen .
De wijs, waarop de Ouden zich den vereischten aaiivoer•
van water verfchaften , wordc nag altijd gevolgd ; bet gefchiedt door pijpen of met fleen gevloerde kanalen . Wanneer
bet water op de befemde plaats gekomen is, wordt bet in
een' vergaarbak geleid , die eenen uitloop heeft , en bet overtollige water vloeit beneden uit eenen anderen bak, menigmeal nit een open praalgraf . Meestal vindt men een' blikken of ijzeren drinkbeker nevens de fontein aan eene keten
opgehangen, of wel ligc er, in eene nis in den muur, een
houten fchepvat, voorzien van een oor of handvatfel .
De voorzijde der fontein is meestal van fteen of marmer,
ook wel befchilderd of met verguldfel opgefierd, en voert een
opfchrift met Turkfche letters in verheven werk . Het zegenen van den naam en de gedachtenis van den fli .chter eener
zulke fontein doet zien , dat een beker waters in die landen
geenszins een ding is , dat men kleinacht . N I E B U H R berigt ons , dat onder de openbare gefichten van Kahrra (Cairo) ook die huizen gerekend moeten worden, waar men da .
gelijks zonder betaling water uicreikt aan al de voorbijgan .
gers, die bet verlangen . Sommige dier huizen hebben een
zeer frail voorkomen , en zij , wier taak bet is de voorbij .
gangers to bedienen, moeten Reeds verfcheidene koperen,
zorgvuldig vertinde , vazen vol water gereed hebben faan in
bet venfier, dat bet naas t aan de fraat is . H A L L geeft, in zijn
Peru, her volgende berigt nopens de waarde van bet water
to Payta : „ Daar bet fof mij bijna deed ftikken, begon ik
bet gefprek met om een glas water to vragen . Hierop trok
eene der bejaarde vrouwen eenen fleutel nit Karen zak, ft
gaf then Aan eene jonge dame , die daarmede near eenen hoek
der kamer ging , waar eene groote kruik fond , en , bet metalen dekfel derzelve ontfloten hebbende, fchonk zij er voor
mij een klein bierglas vol van nit, waarna zij de kruik weder hoot en den fleutel aan hare moeder r ruggaf. Deze
buitengewone fpaarzaamheid met water was, naar men ons
zeide, daaraan to wijten, dat er geen droppel nader din drie
of vier uren van de fad to krijgen was ; en daar de toevoer,
behalve bet moeijelijke van den affand, ook nog onzeker
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was, zoo was water to Payta niet aileen eene benoodlgft,
held, maar, even als aan boord van een fchip op eene lange
zeereis, een weeldegenot des levens . ' De volgende aanhaling
Uit C A R N E'S Brieven uit het Oosten zal toonen , hoezeer bet
water in die oorden gefchat words : „ Afgenrat door hitte
en dorst, bereikten wij eenige weinige hutten, die in een
palmbosch ftonden, en hielden ftil, om aan eene fontein van
allerheerlijkst water to drinken . In onze noordfcbe lucht .
ftreek kin men zich geen denkbeeld vormen, welk een uitgezochte wellust in Egypte bet drinken is : eetlust gevoelt
men weinig ; maar wanneer men, na her brandende zand
doorwaad to hebben, den weelderig groeijenden zoom van
her boschland aan de oevers van den Nijl bereikt, verfche
limoenen plukt, en, derzelver fap met Egyptifche fuiker
en bet zachte rivierwater mengende, herhaalde bekers limo .
nade flurpt, gevoelt men, dat tile ander zingenot voor dat
van• drinken moet onderdoen . Men begrijpt dan de fchoonheld en kracht dier gelijkenisfen in de H . Schrift , waar de
zoetfte aandoeningen van her hart vergeleken worden bij bet
lesfcben van zijnen dorst in eene heete landitreek ."
Op de vermeide woorden van den Zaligmaker merkt I3 A ItME It met regt aan : „ De algemeene beteekenis is voor ieder' lezer duidelijk ; to weten, dat geene dienst, aan een'
der jongeren van C H R I S T U S WE liefde tot zijnen Meester
bewezen, hoe klein dezelve vergelijkenderwijs ook zijn moge, onbeloond zal blijven : maar zij, die in gematigder lucht .
ftreken wonen , zijn foms geneigd , om zich to verbeelden ,
dat her door den Heer gebezigde voorbeeld van zoo beuzelachtig eenen aard is , dat bet bijna belagchelijk voorkomt .
Zeker zou her dit Wet toefcbijnen aan een' der bewoners van
bet Oosten, tot welke de Heiland die verklaring rigtre : voor
hem is een beker koud water eene ververfching, welke gre$iglijk words aanvaard ." Hier voegt Dr. C L A R K E de verdere opheldering bij , dat uit de ontwijfelbaarfte berigten
blijkt, hoe de Hindoes fomwijlen water van eenen grooten
afftand gaan balen, bet vervolgens doen koken, opdat her
de verhitte reizigers niet fchaden moge ; daarna gain zij van
den ochtend tot den avond aan den een' of anderen grooten
weg ftaan, waar noch beek noch waterput gevonden wordt,
en bieden her water, ter eere hunner Coden, als lafeuls aan
de voorbijgangers .
Dit in gemelde landflreken zoo nobdwendige werk van lief-
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dadigheid fcbijnt ook bij de menschlievendften en vroomften
onder de Aden in gebruik geweest to zijn : en de Zaligmaker

verzekert hun , dat , zoo zij zuiks in zijnen naam doen , bet
niet onbeloond zal blijven . Deze omfandigheid alleen, dat
de Hindoes aan de vermoeide reizigers water bieden ter eere
hunner Goden, is eene uitmuncende opheldering voor de woorden van ouzen Heiland .

DE PLAAG DER VLIEGEN .
EXOD . VIII : 20 env.
„ Onmogelijk kunnen wij ," zegc B R U C E, „ de gefchlede-

welke God door nI o z E s' hand over
P H A It A o uitftorcte , zonder getroffen to worden door eene
bijzonderheid, en wel eene zeer voorname, waarmede deze
plaag der vliegen verzeld ging. Het was niet v66r toes,
en door middel van dit infekt, dat God zeide, dat hij zijn
yolk van de Egyptenaren zou affcheiden . En bet fchijnt,
dat hun to then tijde eene wet gegeven werd, welke de
grenzen hunner woning bepaalde . Het is bekend, dat bet
land Gozen, de bezitting der Jsrai;liten, een land, van veehoederij was, hetwelk noch beploegd noch bezaaid werd,
omdat de Nijl bet niet overftroomde . Het land nu , dat de
Nijl overftroomde, was de zwarte aarde der vallei van Egypte,
en bet was tot deze , dat God de vliegen bepaalde, ; want Hij
zegt, bet zal een teeken van de fcheiding des yolks zijn,
welke Hij toen gemaakc had , dat niet een eenige vlieg in den
zand of weidegrond, bet land Cozen, gezien zou worden ;
en deze foort van grond is ook federt deeds de wijkplaats
geweest voor alle foort van vee, dat van de zwarce aarde
naar bet lager gedeelte van Atbara verhuist. J E S A I A zegt ,
wel is waar, dat de vlieg in alle woeste plhatfen, en diens .
volgens ook in de zandftreken , zijn zal ; maar dit was eene
bijzondere befchikking der Voorzienigheid tot bereiking van
een bepaald doeleinde, de teistering van Egypte namelijk,
en geenszins eene intrekking der algemeene natuurwet, maar
eene bevestiging derzelve ; bet was eene uitzondering tot een
bljzonder oogmerk en gedurende een' vastgeftelden tijd .
(J E S A I A VII : 18, 19 .) Dit infekt beet in bet hedendaagfche
of gewone Arabisch Zimb . Hec is van geftalte weinig grooter dan de bije, maar dikker, en de vleugels, die breeder
dan de bijevleugels zijn, wijken van elkander, als die der
nis der plagen lezen ,
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viieg ; zij zijn als van een helder gags zonder kleur of vlek ;
de kop is groot ; de bovenkaak of lip is fcherp, en heeft aan
bet ulteinde een fterk, puntig haar, omtrent t duim lang ;
de onderkaak heeft twee dier puntharen, en dit penfeeltje
van haren bledt , wanneer bet vereenigd is, tegen den druk
van den vinger nagenoeg zoo veel wederftand als een ft'erke
varkensborftel . De pooten dezer vlieg zijn aan de binn .en.
zijd,p getand, en bet geheel is met bruin haar of dons bedekt . Zij heeft geenen angel , hoezeer zij meer naar eene
bije dan naar eene vlieg gelijkt ; maar hare beweging is rasfcher
en onftuimiger dan die der bije, en gelijkt naar de vlugt der
Europefche paardenvlieg . Het gegons van dit infekt heeft
iets bijzonders ; bet is een vereenigd brommen en fnorren,
wanfchinlijk ontftaande uit eene trillende beweging, welke
bet maakt met de drie haren aan den fnuit .
Zoodra deze plaag verfchijnt en bet gegons van bet Bier
gehoord words, verlaat al bet vee zijn yoeder, en vliegt
wild in de vlakte rond, tot dat bet, door vermoeidheid,
vrees en honger uitgeput, om bet leven komt . Geen redmiddel is er, dan zoo fuel mogelijk de zwarte aarde to verlaten , en afwaarts naar de zandftreken van Atbara to fpoeden ; hier blijft men zoo lang de regens duren, alzoo deze
wreede vijand de vervolging nimmer tot daartoe durft voortzetten . De kameel zelf , door de drabieren zoo eigenaardig
her fchip der woestfn genoemd , is, ondanks zijne grootte en
kracht,, en niettegenftaande zijn ligchaam door eene dikke
huid, bedekt met grof haar, befchermd words, Wet in ftaat,
de . geweldige fteken to verdragen, welke de vlieg met haren
fcherpen zuigfnuit hem toebrengt . Hij moet geenen tijd ver .
liezen, om naar de zandvlakten van Atbara to wijken ; want,
eenmaal door de vlieg aangetast, zwellen zijn ligehaam, hoofd
en beenen met dikke bulten op , die openbreken en etteren,
en waarvan de dood des diers bet onmisbaar gevolg is .
De olifant en de rinoceros , twee dieren, die, wegens derzelver ontzettende ligchaamsgrootte en de menigte voeder en
water, welke zij Reeds behoeven, niet, naar vereisch van
bet jaargetijde, naar de woestijn en de drooge plaatfen verhui .
Zen kunnen, zijn gedwongen zich in flijk en modder to wen .
telen, welke foffen, droog geworden, ben als met een harnas omkorften, en hen in ftaat ftellen, tegen dezen gevleugelden moordenaar bet veld to houden ; niettemin zijn ook vele
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dezer dieren, ten gevolge van de anavallea de vft , met
boilen everdeke .
B R Y ANT zegt : ,, Hat land Cozen was eerie feort van
laudtong, wear de N#1 zieh, op eene plaacs , Cercadbora geheeten, bet eerst verdeelde . Said, of Opper-9gypse, lag er
bo,'en, en Mesre, of Neder-Egypte, lsg in de rigting afwaarts . Niets milder dan een wonderwerk lion dit tusfehenliggende land voor de vliegen behoeden, die beide boven en
beneden herzelve in dikke drommen zwermden . "

KEN JAGT-AVONTUUR IN INDIe .

(Gem-okken uit eenen Brief van Luicennt C L-A
bet 26fie Regement Cipaijers .)

R K L , Vto

In

de meand junij 1833 vererok ik van Kaasah near mijn regement, dat destijds to Difa lag. 1k reisde met een dabbel
germ bedienden, kameelen enz . ; en daar ik fteeds bet eene
deel derzelven vooruitzond , zoo had ik niets anders ae doen,
dan van de eene voor mij opgeflagene tent map, de andere
to rijden, waar ik dan gewoonlijk alles tegen mijne aankomst
gereed gemeakt vond . Als een driftig beminnaar der jagt,,
had 1k, federt mijne komst in Indie, jagti vonturen met groo.
t o begeerte opgezocbt, hetgeen ik to ligter doen kon, daar
ik bijna altijd met detachementen afwezig was . . Het land,
door hecwelk ik thans reisde, was rijk aan wild, en had met
name overvloed aan wilde zwijnen en zwarte bokken, order
welke ik eene groote flagting hoopte aan to regten,
Op den morgen van den 23I(ten legde 1k, na een ftevig out .
bjc, den weg naar mijae tent op een furkarrah-kanleel (*)
if, en op mijue vraag, wat voor wild er in cle nabuurfchap
gevonden werd, antwoordde mijn fchikar. i (t) : „ Wilde zwij .
nen in menigte ." Oogenblikkeiajk deed 1k de paarden voorbrengen, befteeg mijn lievelingsros, eenen Arabier, die mij
reeds op menage zwijnsjage gedragen had, en, verzeld van
drie bedienden en veertien koelles of drifters', begaf ik mJ
op weg . Hat land had eene golvende oppervlalate, met klel(*) Een loopkameel, zoo all de koeriers, hirkarrahs geheeten, berijden .
(t) Jager .
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ne tamarisken-boscbjes bezet, en vertoonde in dit jaargetijde
geen (poor van bebouwing . Reeds waren wij vrij verre gereden, zonder lets anders op to ftooten dan eenige biggetjes,
welke wij ongeftoord lieten loopen . Mijn geduld en mijne
goede luim waren bijna ten einde, toen mijn fchikari mij bet
(poor van een groot everzwijn toonde . Het fcheen zeer
versch, en ik befloot bet to volgen . Wij reden nog een half
uur lang, zonder bet dier to vinden, toen wij, om den hoek
van een klein boschje wendende, plotfeling een' dooden os
voor ons zagen, ongeveer dertig fchreden van daar nog een'
tweeden, en nog geen honderd verder ook bet zwijn, dat wij
gezocht hadden . De koelies fchoolden plotfeling bij elkander,
en ik hoorde de woorden : „Leeuwen! leeuwen l"
Verftoord over mijne verijdelde hoop, fteeg ik if, en mijn
fchikari toonde mij bet (poor der leeuwen . Wij konden dul.
delijk onderfcheiden, dat zij zes in getal waren ; en daar zij
de gewoonte hebben, des nachts terug to komen, out hunne
prooi to verflinden, zoo twijfelde ik geen oogenblik, of zij
waren in de nabijbeid . Ik greep een geweer, en niet zonder moeite overreedde ik de koelies, om bet (poor to volgen .
Het leidde ons naar eene met tamarisken begroeide kloof,
die in een' regten hoek op de niet ver van daar voorbijftroomende rivier Barnasfe aanliep . Wij drongen in bet kreupelhout, elk oogenblik verwachtende de leeuwen voor ons
to zullen zien , hetgeen des to gevaarlijker was, daar de tamarisken , die ongeveer manshoogte hebben, een zeer digt
ftruikbosch vormen . Ondertusfchen wij geraakten er door,
zonder eenen leeuw gezien to hebben, en ontdekten thins ,
dat vijf derzelven naar bet rivierbed geflopen waren, en dat
de laatite, een zeer groote, fangs eenen omweg, weder in
bet bout, en wel, even als de anderen, naar den kant der
rivier, doorgedrongen was . Dezen befloot ik to volgen . Wel_
dra badden wij hem , aan den rand van bet rivierbed , in bet
riet, waarmede bet omzoomd was, opgefpoord . Naauwelijks
was ik er in . of ik boorde eenen fchreeuw ; en , toen ik om
een boscbje trad, dat mij bet uitzigt benomen had , zag ik
eene ontzettend groote leeuwin, die met geweldige fprongen
wegvlood . Ik fchoot en miste, waarop ik een' der bedienden toeriep, baar in bet oog to houden . Hij gaf zijn paard
de fporen ; doch fpuedig keerde bij terug, met bet berigt,
dat de leeuwin in een groot hol gevlugt was . Hij leidde mij
tot op veertig fchreden van de plaits, waar zij lag en ons
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aanfaarde . Ik zetce mijn geweer aan den fchouder en fchoot
- zij hief `een vreefelijk gebrul aan , en fptong near bulten
- ik had haar in den fchouder getreffen, want tom zij hot
bgna drooge bed der rivier overfak, ging zij op dricbeenn .
Mijn bediende volgde haar . Zij keerde zich, order beftig
brullen, near hem om, waarop hij in alter 41 wegvlood en
zij onder een' afgezonderden boom band hield . Hier fond
zij nu vlak voor ons , bijna zoo groot als eon os, met uk
den muil hangende tong, zweepte zich de lenden met hares
flaart, en brulde verfchrikkelijk . Ik. zond nu alien, die mij
verzeld hadden, achterwaarts, fpande den been, naderde
haar langzaam tot op veertig pas, brandde los, en trof haar,
zoo Ik meen, in den bulk . Toen zij bet fchot ontving,
boog zij den kop voorwaarcs en ftortte neder, aloof zjj doodelijk gewond was . Plotfeling echter, naauwelijks den fcbreden meer van mij verwijderd , wendde zij zich nogmaals near
bet rivierbed, ging near den overkant, en verdcween aidsar
in bet digce riet .
Mija yolk drong zich om mij been, en verzekerde mV,
dat zij doodelijk gewond wao ; ik zelf begon bur voor eon
lafllartig dier to houden, en dacht, dat ik niets meer to doen
had, den mijnen buit to gain bemagtigen . Terfond laadde
ik mijn geweer op nieuw, en, hoezeer de zon ons bijna
vlak boven bet hoofd fond en de hitte onverdragelijk was,
volgde ik bet dier nog altijd to voet . Titans drougen wij in
bet riet, dat zoo digt was , dat It bezwaarlijk eene fchrede
voor mij ult kon zien . Een tijdiang ging ik voort, zonder
lets to ontmoeben, tot dat eindelijk een der koblies uitriep
„ Sahib, fahib (*) ! hoort gij niece 8" Een oogenbfk lang
heerschte er eerie doodfche ftilte ; vervoigens hoorde ik duideiijk bet fnuiven van een wild dier . Met ingefpannen bilk
keek ik in de rigting van weer bet geluid kwam, doch kon
nog feeds niets onderfcheiden. Middelerwiji hadden al de
koelies de vlugc genomen en mij met mijnen fchikari alleen
gelaten . Deze riep op eenmaal : „ Deer, fahibi dear in dat
boschje l" Thans bemerkte ik de leeuwin, die ale een bond
op haar achterfe zat en met de tong nit den bek ons aankeek . Ik legde bet geweer aan ; doch van drift en vermoeijenis trilde mij de hand zoo zeer, dat ik overtuigd was mis
ce zullen fchieten . Ik liet de armen zinken, en gebood mg-*)

Heer, meester .
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nen fchikari, dat hij fchieten zou . Hij was een voortrefrelijk fchutcer, die in mijne tegenwoordigheid op honderdtwintig fchreden eene flesch aan ftukken gefchoten had ; maar hij
riep : „ Neen, neen, fahib ! ik kan niet ; ilt ben bang,
dat ilt haar niet raken zal ." Ik dreigde hemzelven dood to
fchieten, zoo hij langer aarzelde, gaf hem bet geweer in de
hand, en ging, om hem moed bij to zecten, aan zijne linker
zijde f'aan . Ilij fchoot, miste, wierp bet geweer weg, en
vlood . Op bet oogenblik, toen bet roofdier bet fchot boorde, fprong bet voorwaarts . Nu keerde ik mij om eu liep,
orn mijn leven to redden . De grond beftond nit zwaar zand ;
ik had fporen en rijdkamafchen aan, en was derhalve nog
niet ver gekomen , toen ik digt achter mij bet brullen der
leeuwin vernam . Ik zag om ; zij was nog flechts weinige
fchreden van mij af ; ik poogde ter zijde to fpringen, maar
mijn moed verliet mij en mijne beenen weigerden mij de
dienst . Met ce'nen fprong wierp zij mij ter narde ; ware
haar bet eene been niet gebroken geweest, zoo zou de eerfle
flag mij gewis gedood hebben . Zij pakte mij aan bet bene .
dendeel 'van den rug, fchudde mij als de kat eene muis, en
reec mij bet vleesch op eene verfchrikkelijke wijs vaneen .
Vervolgens wierp zij mij met bet aangezigt op den grond ,
greep nu mijnen linker arm, en beet en knaagde daaraan, dat
ik, in de razernij der pijn, mijnen regter arm uitflrekte en
haar bij een oor paltte . Nu ' liet zij mijnen linker arm los,
en vatte mijne regter vuist . Vurig bad ilc, dat de dood mij
uit mijne folcering verlosfen mogt . Bl1jkbaar afgemat, flrek .
ce zij zich thans zoo lang zij was uit, met den eenen klaauw
op mijnen regter fchenkel, den linker tusfchen mijne voeten, de tong nit den bek, en, fnuivende als een vermoeide
bond , flaarde zij mij vlak in bet aangezigt . Len duister gevoel zeide mij , dat mijn oog haar misfchien verfchrikken
kon ; zoo hief ik dan mijn hoofd een weinig op, want zij
had mij op eene min of meer verhevene plaats necrgeworpen,
en wij lagen en keken elkander aan .
Mijnlndifche bediende, die Lien jaren bij mij geweest was,
was mij inmiddels tot op twaalf fchreden genaderd, en ik
hoorde hem roepen : „ o God! o God! fahib, wat moet ik
doen? I-let paard wil er niet nader bij ." - „ Lant het
loopen en help mij !" Hij kwam ecbter niet, en ik durfde
bet niet wagen mijn hoofd om ce draaijen of mijn oog of cc
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wenden . ,, Groote God 1 gij zult Men beer tocb Diet fterven laten als een bond, zonder hem bij to ftaan?" Hij kwam
nlet, en ik hoorde flechts zjjn ongstgeroep . Eindelijk, toen
.inijn oog Auiiiter begun to wordan to mjtl dwd qnvertaijde .
lijk fcheen, fprong bet dier van mij weg, lisp ongeweer twin
tig fchreden ver, en viel dood neder .
Tbans verzamelde zich mijn volk, en droeg WV near leer
naaste dorp. 1k was bijna naekm ; m'jne kleederen Wares pen
flarden gefcheurd ; twee- of driemaal viel ik in zwjjm , ever
men met mij de ,pleats bereikt hod . Men wiesch ntiine wonden met warm water nit, verbond dezelve met kinaen lappen, en bragt mij vervolgens near ntij'ne tent . 1
bedi+aude reed op mijn loapkameel voertig mijfen yer, ,tot dat hid'
eenen Engelfchen Officier ontmoette. Ideze kwam in idler
iji, en voerde mjj naar eene EnFJfche ftiition, whirr ik qg
den middag van den vierden dag aankwam, nadap :mV# yaik
mjj honderd mijlen ver gedragen had, onderweg ftpeds de om
mime wooden geflagene lappen met water vocbtig ireudende,
em to beletteu, du zij er Met eau vast kleefden .
In zeven weken kon fk mijn bed beet veaisten .
filet bekkemmel miper vmsftelijjke vjjandin biijf ik, &e no,
fee niijner zoo moeijelijk behaaidle ais doer bteidde over,
winning, zoo fang lk leef bewaren .

JETS OVER DE GEZELSCHAPPEN DER VR'Dvwz . (*)

Bet fchoone herfstweder, gedurende de laatfe helft der
maand September, bewoog Jufv?ouw H E R B E R T, om hare
vriendin , Mevrouw S T O L P , tot een bezoek in haen thin
to noodigen. Aan deze noodiging werd gereede1ijk voldana .
Door Jufvrouw HER B E R T aan de tuindeur opgmeht, trad
Mevrouw S T 0 L P binnen , benevens hare jeagdige Nicht
I Z A B E L L A, en verz-ocht verfchooning, dat zlj de vrijheld
gebruikte, om deze ongenoodigde gast mede to neven . N-u
begon bet volgende gefprek
Jufvr . H. Indien ik geweten had, dat uwe nicht zich bij
u beyond, zoo zoude mijne noodiging iiaar niet nitgefoten
hebben . Gij zijt nevens uwe Tame hartelijk welkdm, B E LL Al - Gaan wt in den koepel, waar de thee ons wacht .
(*)

Medegedeeld door eene onzer Lezeresfen .

B B L LA . Mogen wij niet eerst uwe bloemen zien , juf.
vrouw ?
Jufvr . H . 0 ja l zeer gaarne . Maar met de lente en -den
zomer zijn ook deze mijne f eraden verdwenen . Enkele herfst .
bloemen blijven flechts over.
B . Als men deze maandroos ziet, zou men toch niet
zeggen, dat wij reeds zoo ver in den nazomer gevorderd
waren . El zie eens, Tantel hoe vele bloemen, en dan
nog al die knoppen :l
Mevr . S. Ja , de natuur is fchoon en rijk . Zij geeft zoo
lang bet hair mogelljk is , en hervat hare vriendelijke bezig .
heid, zoodra zij flechts wedr eenige groeikracht ontvangt .
Hoe vroeg komt niet bet lieve fneeuwklokje ce voorfchijn !
B . Ik hoorde onlangs lemand zeggen, dat de bloemen
enkel tot ons vermaak aanwezig zijn . Zou dit wel waarlijk
zoo wezen 4
Mevre S. Ik ben geen natuurkundige, en kan bet nut,
dat bloemen en planten verfchaffen, niet van alien aanwij .
zen . Maar mij dunkt, dat wij de wijsheld van den grooten
Formeerder to kort deden, wanneer wij dachten, dat Hij in
bet eene of andere zijnur werken eukel op bet vermaak zijner fchepfelen zoude doelen, en niet tevens derzelver nut
beoogen . Wanneer ook al, hetgeen ik echter geenszins toegeef, de bloemen fechts tot ons vermaak dienden, dan heeft
echter bet onderwijs van den besten Leermeester ons gecoond, welk eeq' heilzamen invloed derzelver befchouwing
op de zedelijke getteldheid van ons hart kan en moet to weeg
brengen . Dus : wit ons otaderwijst, dat is ons nuctig .
Jufvr . H . Ik ben bet ten voile met u eens . Wanneer wij
aandachtig de werken der fchepping befchouwen, dan zien
wij de magt en grootheid van hunnen Formeerder , maar bewonderen ook zijne wijsheid en liefde, die bet aangename
met bet nuttige zoo in site zijne werken vereenigt en bedoelt . Behoordep zijne redelijke fchepfelen Hem daarin niet
nn to volgen?
Mevr . S . En hoe zeldzaam is dit bet geval l Wij putten
menigmaal ons denkvermogen uit, en ftellen alles in 't werk,
om ons en onzen vrienden vermaak to verfchaffen ; maar,
of dit vaak moeijelijk verkregen genot ook eenig nuttig doel
hebbe, dit zal door een' nadenkenden befchouwer wel eens
in twijfel getrokken worden .
Jufvr . H . Onwillekeurig komt mij hlerbij ons gezelfcbap
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vd6r gisteren bb Mevrouw D . In de gedachten . De goede
yrouw had wel alles aangewend, om Karen gasten genoegen
to verfchaifen ; was overvloed geven, wat fmaaltvolle fchikking ter verfraaljing aanbrengen ken, met din woord, niets
was verzuimd : maar brags al die toeftel wei dat eenige-voordeel aan, dat de leden van het gezelfchap waarl4k vetgenoegd waren, en Wet flechts ter uitfpanning, maar ook tot
onderling nuttig ondefhoud zich vereenigden?
Mevr . S . Die niet alleen ; maar weed hec doel, om vermaak to verfchefllen, wel eens bereikt ? Bij u, bij mg iithans Diet . En, zoo ik mij niet bedrieg, Its 1k, vooral in
bet begin, de verveling op veler gelaat, bij bet tjve, ge.
dwongene en moeijelijk vol to houden gefprek . Mij kwam
de heidewandeling van Pachter G E R A R D (_) in de gedaeh .
ten ; maar 1k had niet zoo fpoedig , als luj , bet middel bij
de hand, om de verveling to verdrijven , die zulke heidegezelfchappen moeten to weeg brengen .
Jufvr. H . Men vond op deze heide toch din sardig
bleempje . Het fcheen althans , dac deszelfs geur bet gezelfchap verlevendigde ; de geboeide tongen raakten Ins, bet ge .
fprek werd meer algemeen., en verkreeg eene vrije, vrolijke vlugc .
Mevr . S . Gij bedoelt de fijne, maar vinnige fcherts van
Mevrouw R . wegens bet karakter en de manieren van
Maar, lieve vriendin 1 gij noemt die to onregt een heidebloempje . Het was immers niec onfchuldig en zacht, zoo
als veldbloempjes zijn, maar bet geleek veeleer naar die
foort van bloemen, welke fommige discelplancen voortbrengen . De bloem bekoort bet oog, maar bled en ftengel won .
den de hand .
.Jufvr . H . fit ben bet ten voile met u eens, en wilde
flechts uw oordeel uitlokken . Uwe vergelijking is seer juiat ;
en bet is waarlijk jammer, dat een zoo geestrijk vernuft,
ale dat van Mevrouw R. , meermalen met mike bloempjes prijkt .
Deze foorc van kwaadfpreken is de gevaarlijkite van alle,
Zij tooit zich In zulk een bevallig ulterlijk, dat zij door .
gains algemeen bijval vindt .
Mevr. S . En ze is tevens van een' zeer befmettenden acrd .
Elk wil navolgen , zijn vernuft toonen, en den wierook van
algemeene toejuiching inoogften, ten koste, helaas1 van den
(k)
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goeden naam en de achtlng zijner medemenfchen . En dat zal
dan zijn , zich to vermaken 1
B. Oordeelt gij nu niet war heel ftreng , lieve Tante
Immers komt men op gezelfchappen niet bij elkandsr mgt
bet doel om kwaad to fpreken I
Nevr . S. Niet met bet does , B a L I. A! maar ook niet go .
noegzaam gewapend tegen bet gevaar van medegefleept to
worden, wanneer anderen, ook dikwils zonder bepaald doel,
den verleidelijken toon aangeven.
B . Ult hetgene ik van u, Tante ! en vats Jufvrouw HE aB E a T nu gehoord beb , zoude .ik moeten gpmakeu , dat de
bijeeenkomften der sneer bejaarde vrouwen meestal befaan,
om, bet zij meer bet zij min opzettelijk, de kuust van Ins .
teren to hantdren. Zou men dus Wet moeten fchrikken, als
bet refit van deelgenootfchap aangeboden werd, om lid van
zulke gezelfchappen to worden Y
Jufvr . H . Uwe Tante heeft u hare meening duidelijk genoeg ontwikketd, kindlief! En wij zullen uwe eenigztns
fcherpe aanmerking gereeder verfchoonen, Wanneer w!j over.
tuigd zullen ziju, dat de bijeenkomften der jonge Dames
door dit euvel geheel niet befmet worden.
B . Vergeef bet mij , jufvrouw I indien ik to voorbarig en
onbedachtzaam gefproken beb ; maar vergun mij u to vragen
lndien men nu at bet hwaadfpreken vermi3dt, zal dan bet
hooge doel, om tot ouderling nut zamen to zijn, beter bereikt worden, wanneer er over huishoudelijke bezigheden,
over kleeding, dienstboden en der$elijke taken gefproken
words, 't welk gij en Tante magelijk beuzelingen zult noemen?
Jufvr H. Noch uwe Tante noch ik achten eep onderhoud over huifelijke aangefegenheden voor louter beuzel .
weak. De beftemming der vrouw beftaat eerst en vooral in
de getrouwe beharriging barer huifeUjke belaugen . De meaning en den read van anderen In dezen to hooreu, to eigene
ondervwding made to deelen, kin zeer auttig slip ; op zulks,
is verre van beuzelarij . Mear ale men niets behaMelt, dart
her, nieuws van de itraat en van den dog, ale her gefprek
laf en zouteloos is en blijft, dat noemen wij beuzelpraat,
en men bektaagt zich den tijd, daar*an opgeofferd,
B . Ik moat evenwel vragen : Bepaalt de beftemmiug der
vrouwen hear tot den huifelljken kring, tot bezigheden ,
waarbij minder bet hoofd dan wel de handen to pas komen,
dan zal hear zeker niet veel tijd tot oefening van den geest
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overig blijven . Kunnen zij nu wel anders, dan fpreken over
kleinigheden, die hair telkens omringen, die zij heeds zitti
en hooren ? De geleerde genootfcbsppen zijn voor de wonDen . De vrouwen moeten maar zoo wat voortbeuzelen . Zij
kennen en kunnen itntners Diet agders .
Mevr. S . Gij hadt eene duchtige beftraffing verdiend , s 9 LL A, indien uwe redenering ernst ware. Maar ik ken u,
flout rneloje ! Hoe menigmaal bebt gij mij op zulk eene wijze moeite gemaakc met uwe invalisn, bedenkingen en tegenfpraak !
B . Voor welke moeite bet tlonte meisje can bare Tante
altijd verpligxing zal hebben . Ik hoop toch, dat, heegeen
ik langs dezen weg geleerd bob , nsij immer nnttig zal Stn„
- Maar, lieve Dames 1 neemt nu nog een weinig geduld
met mijn gefnap . De mannen beefchoawenn one veelal alo fobs .
kola, die de ruimre tusfchdn bet kind en den man aanvullm
Durven wij ons waarlijk hoogeren rang toedigenen ?
Afevr . S . Men late ons dezen rang! Ik fchum mij dien
Wet . Wenfchelijk ware bet, dat wij vrotWen den kinderen
gelijk zijn en blijven mogten in onfchuld, zalrerheid via gccooed en lieve, zachte vaigzaamheid . Dach dar wJj teveas
den man naderen, ons tot hem opheffen, en hem navolgen
op bet fpoor van echte geestbefchaving1
JufVr. H . Ik zoude er gaarne bijvaegen, dot, hoe seer
once beflemming tot bet befluur des huisgezlns on do ungelegesheden van hetzelve voornamelijk bepsald fehijat, bet
loch ook even zeker is, dat wij, ale redel4ke wesens, voov
ow hooger en eoferfelijk befbcan befhemd zijn . Houdt as
in dit aardfche leven onze geest zich enkel met keuben en
kelder, met wasfchen en fchoonmaken onledig, wat zullen
wif din in een volgend leven ? Wie Sal hot wonder starRoMen, dot wi oats daar can de Engeten aw Anima,, waanrmer
wi} hier onse redelijke en zedelijke vermogens onder ha Aof
die suede begraven hebben ?
B . De vrouw echter, die, van dat zij ontwaakt tot zij
zieb we& ter rime begeefc, met bezigheeden omgevets ex *Is
overfl;elpt is, zoodat zij gees oogenblik tot oefezng van den
pest over behoude ; wit moot dan deze?
Mevr . S . Dtaromtrent zoude ik nog al bet eat en antler
kWaeen unmerken . Doch wij fpraken nu van vrouwen, Me
gezelfchappen bijwonen, en daartoe zullen diegene, we*e
glf bedoelt, wel niet behooren . Zi nu, die work, fomodjds
Pp 2
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druk werk, van bet bijwonen der gezelfchappen maken,
kunnen immers dezelve doen dienen tot hnlpmiddelen ter votming van verfland en hart .
(Net vervolg en /lot hierna.)

EEN TOONEEL UIT DE EERSTE FRANSCaE OMWENTELING .

Door

EMILE SOUVESTRE .

De omwenteling was in Bretagne niet dat, letwetk zij elders

geweest is . Zij kwam aldaar den groocen hoop des yolks
veel onverwachter en met een veel vijandiger voorkomen .
Ook bleef bet er niet bij eene regelmatige vertiening der
koppen door de guillotine. In die oorden vertoonde zich
eene andere foort van drama. Het was de flrijd der guillotine tegen bet geloof ; een flrijd van verbictering, in welken
de guillotine zich haar fiagtmes Romp floeg en verwonnen
werd . De worfleling ontaardde er niet, gelijk in de Vendee,
in eenen burgerkr jg . Met weinige uitzonderingen, bleef de
geheele provincie van Nederbretagne roerloos ; maar zij lag
biddend nedergekuield, met gevouwen handen, ondanks al .
les, wat men ondernam om haar zulks to beletten . Hec land
bood een eigenaardig, wonderlijk, maar plegtig gezigt aan .
Wanneer de gefchiedenis zich met de zedelijke en zielkun.
dige befludering van bet menschdom bezig hield, wanneer
zij sets meer wilde zijn dan de pleister-afdruk van bet lijk
eener eeuw, gefchikt om derzelver trekken, niet derzelver
zlel na to beelden , zoo kocr zij een belangrijk tafereel
ophangen van den lijdelijken, innigen en onverzetcelijken wederfland, welken Bretagne in dat tijdsgewricht geboden
heeft, Niets vermogt in dat land den oorfpronkelijken glans
des geioofs to doen verbleeken ; dezelve week noch voor
toorn noch voor vrees . Men kon den Bretagners de roode
mats wel op bet hoofd zetcen, maar er niet in brengen .
» Ik zal uwe- kerktorens omver doen balen," zelde E A N
B 0 N S A I N T A N D R fl tot den Maire van een dorp, „ opdat
niets u meer aan uw oude bijgeloof herinnere ." - „ De
ilerren zult gii ons toch moeten laten," gaf de boer ten
antwoord, „ en die ziet men nog verder dan onzen kerk .
toren."
Vruchteloos dreigde de wet den dood aan de priesters ,
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die den eed weigerden, en aan hen, die den welgerenden
eene fchuilplaats verleenden . Vergeefs vormden de comitds

rdvolutionnairs hunne vreefelijke patriottifcbe kamer, en fchreven alle verdachten op de lijst van den beul ; er bleven in

Bretagne i#eeds priesters, die de geloovigen bijitonden en

bun troost bragten ; er bleven steeds geloovigen, die den
priesters dak en onderhoud verfchaften . Ja, men kan zeggen , dot in weinige gemeenten dier provincie de openbare

godsdienstoefening afgebroken geworden is . De vroomheid
was vindingrijker don de vervolgzucht . Ziehier daarvan een
voorbeeld

Te Crofon werden de kerken gefloten. De priesters konden geene fchuur vinden , om er bet misoffer to verrigten .

De dorpen waxen vol met foldaten der republiek . Hoe nu
de pligten der godsdienst oefenen ? Hoe de jonggeborenen
doopen ? Hoe de verloofden trouwen ? Mep luistere 1
Het fleet middernacht. Een dobberend !ichtje fchemert
van verre op den oceaan . De klank eener klok mengt zich ,
naauwelijks hoorbaar, in bet bruifen der golven . Plotfeling
komen van achter alle rotspunten en landtongen, uit alle
kreken en inhammen langwerpige zwarte punten to voorfchijn, en glijden over de baren daarheen . Het zijn via .
fchersfchuiten vol inannen en vrouwen , kinderen en grija,

aards . Zij bereiken de open zee ; zij fturen alle naar din en
hetzelfde punt . Reeds klinkt de klok van naderbij ; bet nit

de verte fchemerende lichtpunt wordt duidelijker . Eindelijk
verfchijnt bet voorwerp, werwaarcs geheel de bevolking he .
nen fnelc, midden op de watervlakce . Een fcheepje is bet,

en op dit fcheepje een priester, die de mis verrigt . Hierbeen, waar hij flechts God tot getuige heeft, riep hij zijne
parochiekinderen om dr hunne godsdienst ce houden, en allen zijn gekomen , alien liggen om hem geknield . Digt on.
der hunne voecen fchuimt de zee ; over hunne hoofden pakken zich de wolken aan bet gewelf des hemels to zamen .
Die bet vermag, voltooije de fchildering van dit fchouw-

fpel! De nacht, de golven, tweeduizend hoofden eerbiedig
nedrgebogen rondom eenen man , die, over den afgrond zwevende, de kerkdienst verrigt, bet plegtige gezang, en bg
elke pauze bet dreigende bruifen der zee, zich verkondigende
ala de item des Heeren !

Overigens verbeelde men zich niet, dot de boer In Bre .
tagne geene andere gevaren door to ftaan had, om aijn oud
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geloof getrouw to blijven . Nergens was de vervolging aan .
houdender, nergens hatelijker . Menige provincle van Frank.
r fk was er, waar meer hoofden afgeflagen werden ; meat
In geene werd de gevoeligheid pijnlijker geprikkeld, nergens
de hartstogt feller gefard, de grimmigheld der volksmasfen
met meer hardnekkigheid tot pet uiterfie gedreven . Men wilds den leeuw dwingen zich op to rigten, om hem to wisfet
de borst to kunnen doorboren . De leeuw bleef liggen . Des.
niettemin greep men hem aan, en kwelde hem met de laag .
hartigfle wreedheden . Ziehier weder een voorbeeld, voor
weiks gefchiedkundige echtheid wij borg blijven . Wij verhalen bet nit den mond van een" ooggetulge .
Hoc was in bet begin van Mei . Men vernam, dat ver.
feheldene gemeenten des nachts to Morlaix bijeenkomen zou .
den, om, onder aanvoering eens weerfpannigen priesters, de
jaarlijkfche procesfie to houden, bij welke men den hemel
om vruchtbaarheld der akkers aanroept . Terflond geraakte
alles In beweging . Twee kompagnien der nationale garde
kwamen onder de wapenen , en begaven zich , op den be .
paelden dag, zoodra hot donker werd, naar eene plaits, waar
de procesfie noodwendig voorbij moest komen . De burgerfoldaten (zoo noemde men hen toen reeds) legden zich, ter
wederzijden van een' pollen weg, achter aardhoopen en peg .
gen In hlnderiaag en loerden.
Een nur verliep, zonder dat er zich lets vernemen liet.
Eindelijk hoore men In de verse een geruisch, gelijk aan
dat eener naderende menflrhenfchaar . Vervolgens verhief zich
eene Item In den fuizenden nachtwind, en de toonen van een
kerkgezeng rolden door de luchc .
„ Zlj zijn hec 1" riep de Kapicein , die bet bevel over de
gewapenden voerde . „ Allen op de knie 1 Geeft ache, en
let op bet kommando I"
Wederom was alles flil . Nu begon pet gezang op nieuw,,
en kionk gedurig nader. Reeds becreedt de ftoet bet pad zeif,
hetwelk de nationale garde bezet ponds. Op dit oogenblik
berst de flem des priesters en bet ancwoord der menigte in
voile kracht los .
d fabitanea et improvifa morte --,
Libera nos, Dominel (*)
(*) Voor een' plotfelingen en onvoorzienen dood -Behoed ons , Heere I
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(*)

De fpits van den optogt was voorbij ; de kruifen en kerkvanen flaken boven de heggen uit, en raakten bljna de ba .
j}onetten der patriotten .
,, Aan I" kommandeerde de Kapkein met fluisterende item .
De foldaten gehoorzaamden .
Ab Ira et odio et omni mala veluntate Libera nos, Domi»e! (j-)

„

Vuur !" en honderdvijftig fchoten vielen to gelijk .
IJzdngwekkend was bet fchouwfpel, hoe deze verraste en
weerlooze meuigte van alle kanten den dood onaving, zonder
zich to kunnen vardedigen of wreken . Beide de uitgangen
van den hollen weg waren door nationale gardes bezet ; de
trein werd dus belet to vlngten, en moest bet vuur der
fchutters uithouden, die op korten afftand hunne geweren
losten . Dit deurde zoo lang , tot dat de dapperften en wanhopigf€en dezer den dood gewijde menigte zich doorfloegen
en onikwamen . Zij verdwenen in de duisternis, fchreeuwende, fchreijende, dreigende, en fleepten hunne gekwetften en
gefheuvelden met zich voort .
„ Ik zag eene moeder," verhaalde mij een ooggetuige van
dit tooneel, ,, die mij voorbij vloog, en op iederen arm bet
1"rjkje van een kind droeg . Zij fcheen van fmart krankzinnig,
glide en fprong met overfpannen kracht dwars over de voren des akkervelds . De beide hoofdjes barer doode kinderen
zwaaiden hair flingerend om de fchouders . Bij de fcheme .
ring van den aanbrekenden dag zag men achter hate fchreden een bloedfpoor . Het was hartverfcheurend . Zij liep
fangs de rij der fchntters voorbij . Er viel een fcbot . De
ongelukkige moeder ftortte neder en bleef liggen . Nog in
den dood hield zij hare kinderen krampachtig omvat ."
(*) Voor de valflrikken des duivels Behoed ons , Heere
(¢) Voor toorn en haat en alien boozen wit Behoed ons , Heere 1
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(Uit de herinneringen van j .

V

as

N u N,

Esq.)

Op bet oogenblik, dat zij van hare teekening opzag,
herinnerde ik mij hear op eenmaal aan hare oogen . Het was
drie voile jaren geleden, federt ik die oogen gezien had, gedurende een vacantiereisje, in de diligence van St . Omer
naar Parsjs . Zij was toen nog flechts een meisje van tus .
fchen de dertien en veertien jaren, maar veel interesfanter,
dan juffertjes in dat twijfelachtige tijdperk des levees gemeenlijk ziju. Ben lief fchepfeltje met een krulhoofdje en rozegloed op de wangen, fchalkachtig en goedhartig sevens, met
een paar blaauwe oogen, die ik volitrekt befchri ven moet,
want zij waren inderdaad eenig in hunne foort . De kleur
was bultengemeen vol en donker, de vorm een verlengd
ovaal ; gewoonlijk, zoo bet fcheen, half gefloten en door
donkere oogharen overfchaduwd , gaven zij eene fchalkfche
of ook eene peinzende nitdrukking aan de opwaarts gebogene
koraalroode bovenlip ; maar, werden zij door verrasfing of
blijdfchap gewekt , alsdan openden zij zich, van onder hare
fin gebogene wenkbraauwen, met zulk een' helder blaauwen
luister, dat Tnen er bijna door verblind werd . Het waren
oogen, waarop men kon zitten ftaren, even als op bet uitfpanfel, uren lang. Zij was destijds op reis, onder hairs
vaders geleide, om to Parijs in eene kostfchool geplaatsr to
worden ; en, 4aar er zich in de diligence geene andere pasfagiers dan wij bevonden, was i-k nog v66r den avond op
den besten voet met beide . De vader was een oud militair,
gepenfioneerd, naar !it giste, volgens deszelfs wijs van relzen . Toen bet duister begon to worden, week de fchuwheid
der kleine voor de levendigheid van Karen aard ; en,daar papa
reeds teekenen van flaperigheid begon to geven, wendde zij
zich trapswijs tot mij , met then ftroom van onfohuldige
praatzucht, die zoo innemend van jonge lippen vloeit, en
de eerfe van derzelver uitboezemingen is, welke de wereld
bederft . Ik luisterde, alsof ik reeds tien jaar lang hair vriend
geweest was, terwijl zij mij voorfnapte van hare fchoolmakkertjes, van hare bloemen en duiven to huis, in Leicester[hire, van hare blijdfchap en droef held federt zij die verliet,
van bare nieuwsgierigheid naar de nieuwe kameraadjes , die
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haar wachteden, enz . zoodat ik in korten rid met bet grootfte deel hirer kleine gefchiedenis bekend was . Toen bet met
den avond koud begon to worden, floeg ik mijnen ruimen
reismantel om haar been, en bemerkte met een bijna vaderlijk gevoel, hoe haar kopje begon to knikken, en
haar lief gekout verflaauwde ; tot dat zij eindelijk , geheel
vermoeid, in eenen flaap viel, zoo diep, dat zij niet ontwaakte, toen 1k, bij bet eerstvolgende botfen van bet rijtuig, haar hoofd tegen mijnen fchouder plaatfte, en, mijnen
arm rondom haar henen flaande, baar in die ftelling vasthield . Ik voor mij beb in een postrijtuig nimmer kunnen flapen .
In die dagen, daarenboven, was mijne verbeelding in voile
kracht, zoodat, terwijl wij voortfpoedden, en ik aan den
eenen kant naar bet zonderling geroep van conducteur en
postiljon zat to tuisceren , aan den anderen bet oor leende
aan den zachten ademgang mijner jonge reisgezellin, waarbij
bet vaderlijk gefnurk eenen niet onaardigen bss gaf, ik mij
verlustigde met mij toe to geven aan mijmerende gisftnga3n
omtrenc bet mogelijke lot van bet aanvallige fchepfel, dat
aan mijnen boezem fliep . Somtijds welde in mijnen geest bet
wonderlijke denkbeeld op, dat onze zoo pas begonnen kennis, en die zoo feel frond to eindigen, beftemd was , om to
eeniger tijd hervat to worden ; en ik hield mij bezig met mg
bet beeld voor to ftellen van bet lieve meisje, hoe bet, tot
al de bekoorlijkheid van den volwasfen maagdeiijken ouderdom ontwikkeld, andermaal mijn pad doorkruiste, door bet
een of ander coeval als dat, hetwelk ons thans bad zaamge .
bragt. Er is, ik ben hiervan overtuigd, eenige voorfpellingskracht in deze indrukken , vooral wanneer zij ons bij
nachttijd bezoeken . Droomen, zegt een groot Dichter, kamen van God. Toen de dig aanbrak, zag bet meisje er zoo
sanvallig en gerust uit, genesteld als zij lag in mijnen mantel, dat ik mij niet onchouden kon, haar eenen morgenkus
op bet voorhoofd to drukken, dock zoo ligt en voorzigtig,
dat ik hare fluimering niet ftoorde . Ook ontwaakte zij niet
eer, v66r dat bet ratelen van bet rijtuig op de freenen van
den ftraatweg nabij de barriere St . Denis verkondigde, dat
wij ons digt bij Parijs bevonden . Toen de diligence in de
rue de I'Enfer ftilhield, gevoelde ik wezenlijke fmart, dat
ik van bet lieve kind, voor hetwelk ik zorg gedragen had,
moest fcheiden ; en, terwijl ik haar do lompe treden van bet
portler afdroeg, verzocht ik hair, mij Karen naam to zeg .
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gem en mtj niet to vergeten . Zij zeide mij, dot zij I S A B a LL A D E N H A M beette en een goed geheugen had ; maar wel .
nig dacbt lk, toen fk met den groet au plaiflr affcheid nam,
dot ik haar inderdaad immer zou wederzien .
Hoe beuzelachtig dit avontuur ook geweest mogt zljn,
was Ik , in mijnen roenmaligen negentienjarigen ouderdom,
nog zoo vol van de droombeelden der jeugd, en zoo zeer
nog een vreemdeling In den omgang met de fchoone fekfe,
dat, gedurende mijn kort verblijf to Paris en nog long nadat ik to Oxford terug was, de vooricelling diet donkere
lokken, random mijne borst golvende, en bet pear blaauwe
oogen, welker opflag bij bet ontwaken in de diligence den
mijnen ontmoette, gedurig voor mijne verbeelding terugkwam .
Hoe boos was ik niet over mijne domheid , dot ik niet bet
*aaromtrent van haar vetblijf in Ldcesterfhire gevraagd
hadl Werkelijk kwelde ik al de leden uit dot Gtaaffehap,
die in de geringile betrekking tot mij flonden, met vragen
omtrent den naam van D E N H A M , tot dat de fpot , then zij
wekten, mij den mond deed houden . Evenwel de werk.
zaamheden en verflrooijingen van bet akademieleven verzwak .
ten mijn geheugen niet ; hoezeer bet, torn ik, no mijne pro.
motie, bet Vasteland wederom bezocht, flechts In oogenblikken van ledigheid was, dot ik mijzeiven vroeg : ,, Wat
mag er toch wel van dot aardige I s A B E L L E T J E geworden
zijn? Thans moet zim een volwasfen meisje en, ik twijfel
er niet aan, eene fchoone maagd wezen . 0, hoe gaarne
zou ik weten , of zij zich nog haren reisgezel nit de dili .
gence herinnert 1"
Een verrukkelijk zomerreisje was voor mij to midden der
heuvelen en wijnbergen van Tfaadland ten einde geloopen .
Op eenen achtermiddag, die voor eene wandeling to warm
was, was ik bezig, als muilezel-ruiter, eene fleile helling
to de nabijheld van Vevay of to dalen, fangs eenen weinig
bezochten weg, die nit de hoogte bet ultzigt over bet meer
heeft. De wolken begonnen zwaar en langzaam van achter
de westelijke 4lpen opwaarts to rollen, en 1k dreef mijn tat
dier rot fnelieren tred , in de hoop dot ik mijn kwartier berelken mogt, vdbr dot de norm losberstte . Moor muilezels
zijn beesten, die geen reden verftaan, en toen ik den mijnen
de karwats deed voelen, om hem voort to drijven, hiefd hij
aan den hoek van den weg hot nil , en gal zieb bet vermaak een gebalk aan to heffen, zoo als gewis geen antler
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ftewtvig dan dat van eenen muilezel kan voortbrengen, tot
grooten fchrik eener jonge dame, die san den hoek, om
welken ik zoo even gekomen was, ger'ust zat to teekenen .
Toes zij bij bet affchuwelijke geluid verVehrikt opzag, dock
weldta een Itch den fchrik verving, opende aij In detzelver
voile grootte een peer aanminnige blaauwe oogen, waarin
ik alter was reads to voren gekeken to hebben, frhoon lk
van degzelver ft hitterend fchoone eigenares geene de gering .
Re herinnering had . Op eenmaal bragt eene gedachte - eene
ingeving moat bet geweest zijn - mij m3jne vorige gezeffin
nit de diligence In bet geheugen . Ik was nu teker, dat au
her was . Dear ik van alle wijdloopige pligrplegingen bij onderrloek van dies card eenen afkeer heb, iteeg ik terfond
af, ligeee den hoed, en fprak de fchoone kunftenares aidus
cant „ Madame" (bet Fransch Is toch eene heerrijke real ;
men kin eene vronw den eerb'ledigften titel geven, zonder
to weten, weike haar toekomt) ,, Madame, veer-eile blen me
pardoner pour l'avair derange? Mais je la jlrppllerafs qu'dfls we permit de I'engager d descendre an pier rite . Tout an .
nonce ran orage ." ( s )

Zij kleurde, meekte met de woorden : » 1k dank n , Mijnkeert" eene llgie buiging, en vervolgens rond lende, riep
zij : „ G E o R G A !" Het accent was dat van nlijn geboor .
reland . Ik vend nieuwe bevestiging voor hetgeen ik giste,
en fprak hoar In bet Engelsch aan : ,, Zoo de man , diet
ik gezien beb, Mevrouw, uw bediende was, dan Is hij,
vrees 1k, buiten bereik van uwe ftem . Een oud, grijsharig
mast, diet ik voorbij gereden ben, terwijl hij bezig was in
hot clan wan la .Blaye, meer dan Lien minuten vans trier,
druiven to plukken ." Zij zocht haar teekengereedfcbap bij .
een en fcheen verlegen . Op dit oogenbllk kwamen eenige
groote regendroppen, en her romnlelen van den dander in
de verte, juist van pas, oni mij to helpen In bet verzoek,
dat ik does wilde .
(*) Do lezer, die de teal verftaat, zal ties, det dit
Frenscli is , zoo Ms eerr Engelschman her fpreekt ; vent an .
deren volgt bier de vertaling : „ Zou Mevrotrw zoo good
zijn mij to vergeven , dat ik hair onrrnsr heb ? Ik verzoek
hut, mij to vergunnen, dat ik bear noop, zoo fuel mogelijk de heogeen re verlaten ; want atles kondigt een onweder aan ."
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Ik nam de nederigfte en eerbiedigfte bonding aan, welke
ik vermogt : „ Wilt gij mijnen viervoet de eer aandoen,
hem u naar huis to laten dragen, vbbr de form ons over .
valt?" - Zij bloosde andermaal, en fcheen to aarzelen ;
maar een luide donderflag kwam mijne welfprekendheid ver •
mogend to huip ; en, na eenige oogenblikken voorbereidlng,
had ik bet genoegen, haar op den muilezel to zien zktten,
gewikkeld in denzelfden mantel , die haar drie jaren geleden
verwarmd bad ; terwijl ik zelf, met de hand aan den toom
van bet dier , nevens haar draafde , en van tjjd tot tijd de
-verontfchuldiging van eene fteile helling of een raw eind
wegs aangreep, om haar in den zadel to onderfteunep . Desniettemin, vd6r wij nog haar huis, Diet ver buiten Vevay,
bereikt hadden , viel de flagregen met ware 4ipen-woede,
en ik leverde mijn vertrouwd pand, drulpend net, in de
handen van een angftig uitkijkend oud Heer, die order
den overdekten gang buiten bet huis bear wachtte, en
in wien !it bij den eerfen blik den papa nit de diligence
herkende . Van haar ontving ik eenen zwerm van lieve dank .
woordjes, en van papa iets, dat mij van nog grooter waarde was, to weten bet verlo£, om des anderen daags to komgn vernemen, of bet voorval aan zijne dochter geen hinder
gedaan had .
• G a o R G E ," fprak !it tot den ouden blaauwrok, then
ik order weg, naar de fad hompelende, ontmoette, „ is bet
reeds lang, dat Kapitein D E N H A M to Pevay wtoont ?"
De man vertoonde blijk van gemelijkheid, maar antwoordde eerbiediglijk : ,, Gij meent Sir GEORGE D E N H A M,
Mijnheer ; hij is Sir G E o R G E , omdat de Baronet in Torkhire overleden Is ."
• O , zoo ; dat wist is niet : en Mylady ?"
„ Mylady? Wel, Mijnheer, die was lang geforven,
v66r dat mijn Heer buitenslands ging ."
„ Waarlijk? ik had daarvan niet gehoordt maar is er den
niemand bij uwen Heer, den Misf I S A B E L L A ?"
• Neen, Mijnheer, al de andere jonge lieden zijn in Lelcesterfhire gebleven, toen Sir GEORGE Engeland verliet,
om zijne gezondheid ."
• Zien zij veel gezelfchap 1"'
• Och neen, Mijnheer ; mijn meester leeft zeer afgezonderd ; daarenboven zijn er weinig Eugelfchen omireeks Vevay ."
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„ Allerbest : ga nu naar buss en trek drooge kleederen
aan" (hem eene kroon in de hand duwende) .
Hier had ik dns volledige en aangename berigten . Mijjne
gisfing was bevetigd ; geene lastige mama of breeders ; de
wader krukkende en ten Baronet ; niets kon vtarukkelijker
wezen ! In de beste luim, en to midden van een .' rijken
ftroom van Utopifche mijmeringen, keerde ik near huis en
huurde mijne kamers in „voor twee maanden vast ."
M1jn bezoek van des anderen daags werd vrieude!ijk opgenomen. Onze landslieden zijn niet zoo norsch, wanneer men
hen buitenslands ontmoec, als to huis, vooral wanneer bet
bun aan tijdverdrijf ontbreekt . Het kwam mij voor, dat Sir
G E OP. 0 E zich in dit iaatite geval beyond ; en inderdaad by
bemoedigde mij meer, dan hij blootelijk bewilligde, in de po.
gingen, welke !k deed , om een dagelijksch huisvriend cinder
zija dak to worden. Ik begreep, zoo nit den voet, waarop
hij leefde, als nit mijn gefprek met G E o it o E (den blaauwrok), dat met zijn' titel ook de fortuin hem opgezocbc had,
en onthield nij daarom zorgvuidig, hem onze vorige one
moeting in bet geheugen to roepen . Maar met de fchoone
I S A B 8 L L A was ik zoo naauwgezec niet ; en zoodra wij tamelijk goede vrienden waren, en ik geinftalleerd was in den
post van cicerone, met verlof om haar near she berggezigten
to geleiden, werwaarts papa zich niet korr ophjjfchen, cam
ik tie gelegenheid waar, om het punt ce naderen, offehoon
In den beginne met omzigtigheid . Op bet oogenblik ecbter,
dat ik bet aanroerde, overtuigde mij de ukdrukking in bet
oog van Misf D E N li A M , en misfchien het eenigzins hooger
worden van hare kleur, dat zij de omftandigheden van ons
vorig bijeenzijn Wet vergeten bad ; toen waagde ik, van betzelve en van de vele herinneringen , die bet bij mij achcergelaten had , zonder terughouding to fpreken . Waarom ik
tot nog toe geaarzeld had bet onderzoek to doen, zou ik
vruchteloos pogen uit to leggen ; zij alleen, die, even als ik
toen, onder zulk eene begoocheling geweest zijn, kunnen
begrijpen waarom . Van nu of aan waren wij als oude vrienden, en ik behoef niet to zeggen, gedurige medgezellen .
Nook, nook heb ik een' heeraijker zomer doorgebragc . In.
derdaad, bet was een voor bet menfchelijk gevoel bijna al
to grooc geluk, dag aan dag, zonder gedachte aan de toekomst, in dat parad js van een land, sin de zjjde der be-

584

LIEFDE BIJ BET BLINDEMANSSPEL .

minnelljke 9 S A B E L L A U E NR A in rond to zwerven ; haar
ftukken nit R o U S S a A u en B Y R O N voor to lezen, op de
plaatfen zelve, waar zij opgefteld zijn en welke zij befchrijven ; of in fchoone zomeravonden aan hare voeten to zitten, itarende in die heerlijke blaanwe oogen, order wier invloed fit mij zoo lang bevonden had, terwijl zij bij hare gui .
tar voor papa geheele tritfen vrolijke Franfche en Zwitferfche
romances zat to zingen . Nogtans fpcak ik haar nimmer van
liefde, hoezeer mijn hart order derzelver zoete mgt tlijna
bezweek . Maar onze omgang werd zoo innig en ilarteli}k,
terwiil w j to zamep of lazda , of zeilden , of zaten , of to
midden der avondgeuren van den bloemtuln de beerlijkheden
eener ondergaande zon in de Hlpen bewonderden, dot niets
anders din een oprijzend gevoel van zelfverwijt, wanneer tic
mijne onzekere ui&4ten in bet leven overwoog, of misfchien
sevens de vrees , om door een enket woord ee>fe zoo liefetijke betrekking, als zich ftilzwijgend tusfchen niij eo dit
fhbooone meieje gevormd had, to verftoreu, de belijdenis en
do belle gefmoord kon hebben, die menigmaal op nujne lip.
pen trilden . 0, zij was zuik eon lief, aantrekkelijk wezen ,,
met al do bevalligbeid van een Fransch meisje en al do peinzende sane innigheid eener Engelfche maagd ; vrolijk, mass
diep gevoelig, en faros, fchoon zelden, geneigd een dwingelam je to wezen ; stet klelne handjes en trippelende voeten,
en clan die oogen, die ik niet befchrijven kin 1 Ik verwon .
der mij nog, hoe ik bob kunnen zwijgen ; want er was lets
in I S A $ EL L CS manieren , dot mij fomwijlen toeftuisterde,
atrof bij mijne iaatdunkendheid vergeven zon hebben, indien
ik gefproken had.
(Hot vervolg en A t hierna .)

TWEE W*ZEllS IN

Het

DEN EEISISER .

floeg drie ore op do klok van bet Palets van Jsstitie
to Pads. Eett beklagenswaardige ter flood veroordeelde.
wachtt+e in die Coneiergerie bet noodlottig tijdkip of, daz zij .
non naanl van de lijst der levenden moest ultwtsfchtu . In
doze 1aat1Ee nee-, in welke bet levu hens ontvallen tooest,
gelljk een to zwkhr Auk fpeelgoed aan de zwakke band van
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een kind ontvalt , peinsde ht over den verlaten toeltand , tot
welken hij zich verwezen zag, toes een fraai vlindertje met
bonte wiekjes, dat nit den tuin van bet Luxembxrg gevlogen
was , tot in de gevangenis doordrong .
Hec gezigt van dit fchicterend infekt wekte in zijn hart de
verkwikk.ende denkbeelden aan bet opene veld en de vrijheid
op ; hij florcte tranen, en riep uit : ,, Wit komt gij hier
doen ? Wac voerc u tot den armen gevangene ? Komc gij ,
zinnebeeld der ziel , die zich hemelwaarts rigt, mij waarfchuwen, dat mijne ziel zich moet voorbereiden op bet verlaten van dit vergankelijk ligcbaam ; of heeft welligt, terwijl
gij in uwe vlugt verdwaald waart, een wreede vogel u tot
in dit verblljf des jammers vervolgd ? Haast u deze plaara
to verlaten, wait verveling en gebrek aan lucht u zouden
doen omkomensl 1k dank u voor uw bezoek ; mattr de voehtigheid van een gevangenhok kin u niet voegen, die gewoon
zijt van bloemen en vrijheid to leven . Vertrelt ; vUeg near
de oordea, die u zagen geboren werden, --- do oorden, die
lk niet zal wederzien !"
Het vlindertje vloog nog fleeds been en weder, en vervulde voor eenige oogenblikken bet verbr jzelde hart van
den veroordeelde met zachten weemoed . - „ Neen," fprak
hij vervolgens met eene ontroerde ftem, „ ik zal die groene
velden nimmer wederzien, die de getuigen nrijuer liefde en
van mijn misdrijf waren ! J E N N Y! j E N N Y l Hoe zwaar
drukt bet mij op de borst ! Uw naam is mil eene wroeging .
1k beminde u meer dan mijn leven, en ik heb u van bet
uwe beroofd ! De jaloezij heeft mijne oogen verblind ; dat
monfler, onverzadelijker dan de gierigheid, die flechts goud
vordert, terwijl zij bloed eiscbt! - de jaloezll deed mine
hand den boezem doorflooten, waarop mijn hoofd en mane
reinke wenfeben vroeger rustten 1 -- Mine regters waxen
onvermurwbaar ; zij mogten mijnen vurigen en verbijsterden
hartstogt niet in aanmerking nemen : mijn misdrijf was to
tastbaar en to groot . Hun menfchelijk hart moest kil blijven
als bet zwaard en beflisfend als bet wetboek ; zij fpraken dat
woord over mij nit, dat in bet niet gevormd is : de doodl"
De vllnder zag zich, terwijl zij cusfchen de digte tralien
van bet venfter der gevaugenis wilde heuendtingeo * Qi* zich
weder in de mime lueht to baden', in de digit gewevene draden eener afzigtelljke fpmn gevangen , die op gene proof
loerde.
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Voetftappen liecen zich booren in den gang, wetke naar
den kerker leiddq ; bet waren die van den benll Hij floeeg
de band aan zijn flagtoffer. De gevangene wendde zijne
oogen naar den vlinder, en zag hem door de fpin aangegrepen ; hij zuchtte diep, en vertrok.
Ten vier ure was er een mensch en een vlinder minder
op de wergild. Maar de vlinder had zich Ran geene misdaad
fchuldig gemaakt .
GEVAAR

VAN NET ROMANS-LEZEN.

Bet kan voor den menfchelijken geest niet anders dan nadeelig zijn, nimmer tot infpanning gedwongen ce worden ;
de gewoonce, om vermaak to genieten zonder denkingskra+cht
to werk to ftellen, en eeniglijk door bet opwekken van
nieuwsgierigheid en fterke aandoeningen, mag met regt onder de ergite gevolgen van bet dagelijkfche .romans-lezengerekend worden . Zij , die bun lezen tot zoodanige boeken
beperken, verkreupelen hunne eigene zielsvermogens, en
brengen eindeiijk hun verftand tot eene beklagenswaardige
itompheid . Even als beuzelende ochtendbezoekers, verfchijnen en verdwijnen de vlugtige en ademlooze volzinnen in
belle en batelooze opvolging ; ieder, zeker, in bet korte
oogenblik van deszelfs daarzi ;n, verdrijfc de verveling van
bet niets doen, terwijl hij de zucht tot vadzigbeid bevredigt ; maar alle to zamen laten zij de vrouw van den huize
(ik meen de ziel) moede en mat, onbekwaam om hare eigene aangelegenheden to bezorgen, en ongefchikt tot bet onderhoud met verftandiger gasten .
MANUSCRIPT-MANIE .

De

eigenhandig gefchreveneopfellenvanWALTER SCOTT'S
Guy. Mannering en the Monastery zijn onlangs to Londen geveild, en bet eene voor ruim 900, bet andere voor rulm
550 gulden verkocht.
DUITS:CHE

LOGEN.

(Zeitung fur die Elegante Welt, Jun . 1836 .)
De Hollanders, gelijk bekend is, de
grootle bloemenvrienden op den aardbodem , hebben weder
eene nieuwe Tip uitghvonden, en haar de Citadel van 4ntwerpen gedoopt . Een liefhebber to Amflerdam heeft dezelve
voor 16,000 (zegge zestienduizend) franken gekocht.
Eene dare Tulp. -

MENGELWERK. .
Aan de Lezers der Vaderlandfche Letteroefeningen.

E r is tegen her einde van de vorige maand (Augustus)

B E 1J z R 1 N o K
een Profpectus van een nieuw Tijdfchrift in her licht
verfchenen, waarin de Vaderlandfche Letteroefeningen,
met derzelver Redacteur, op eene wijze aangerand worden , waarvan de Gefchiedenis onzer Letterkunde nog
geene wedergi heeft opgeleverd . De Heer 1J N z E M A
meent de Lezers van zijn Maandwerk daarvan niet onkundig to mogen laten . Te zeer perfoonlijk in then aanval betrokken , om in her afweren van denzelven niet
van partijdigheid verdacht to worden, heeft hlj den Ondergeteekende verzocht, de gefmade eer van her erfgoed
eens braven Vaders en zijnen eigen' goeden naam tevens
to verdedigen. Sedert eene reeks van- jaren, en door geen
ander belang , dan 't welk liefde voor weeenfchap en kunst
inboezemt, aan de haderlandfche Letteroefeningen verbouden, heeft de Ondergeteekende geen oogenblik geaarzeld, aan dat verzoek to voldoen, gefchraagd door de
bewustheid, dat hij voor de zaak der aangefchonnen
waarheid optreedt, en vervuld van de hoop, om tegen
den boozen geest to waarfchuwen, die onze Letterkunde
en onzen Boekhandel dreigt to overheeren , en de gefmede zamenzwering tegen her beflaan van her oudile letterkundige Tijdfchrift onzes Vaderlands in al hare naaktheid, dat is in al hare laagheid en afzigtigheid,tentoon
to flellen . Hij heeft to minder geaarzeld , ja zich verpligt gerekend , aan dat verzoek gehoor to geven, omdat hij door zijn berigt over de Prachtwerken van den
Boekverkooper B E IJ E R I N C K de eerfle , hoewel onfchuldige, oorzaak is van al den laster en fmaad, die
in her genoemde Profpectus over de Vaderlandfche Letteroefeningen en derzelver Redacteur worden ultgeflort .
MENGELW. 1836 . NO . 13 .
Q q

bij den 4mflerdamfohen Boekverkooper
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Het is toch maar al to blijkbaar , dat de geheele onder .
neming, die met zoo veel ophefs als eene Lang ontbeerde
weldaad voor kunst en wetenfchap onder ons wordt aangekondigd, enkel de wanfchapen vrucht is van beleedigde
eigenliefde, lagen wraaklust en teleurgeftelde, althans
bedreigde, winzucht . De gemelde Boekverkooper , bij
wielrt the deze onedele beginfelen , door het gebeurde
othrrent die Prachtwerken, in eene hooge mate zijn opgewekt, beeft zich voor de oaatdekking der gevaarlijke
wwheid voldoening willen verfchaffen, en, terwijl hij
xichzely' onbekwaam gevoelt om de pen to voeren, heeft
blj , naar 't fchijnt, eenige Schrijvers weten to vereenigea, die laeyn to behulpza'e hand willen bieden, om
-zoo wel zijnen wv'raaklust to koelen , als zijne en tevens
hunne beurs to vallen (*). En dit kon hem in deze dagen ,
has niet moeijelijk vallen. Ook in bet vak van Geleerdheid en Boekhandel is onze leeftijd veelzins bet tegenbeeld van de vorige eeuw . Voorheen waxen Boekvettcfopers hitgene zij naar den aard der zaak behooren
lewezen, medehelpers, handlangers derGeleerden,mid,
del erfonen tusfchen de Auteurs en bet Publiek, en' onze
WETST&INS, LUCHTMANSEN,MEIJERsenanderen hielden zich met dezen befcheiden titel tevreden ; thans
heeft bet omgekeerde plaats ; onze Geleerden zijn handers der Boekverkoopers geworden, . Zoo althans bel
fchouwen eenigen onder hen de zaak en drijven zij hunne
nii'aire. Gelijk zij bij overgefchotene er. verbleekte prentjes vxn Almanakken voor een ftuk gelds vertellingjes later maken , zoo befleden zij andere ondernemin.
gen aan dezen of genetn vadeslandfchen Schrijver ; eene
aanbefteding , die zich daardoor alleen van de gewone
onderfcheidt , dat zij bet fluk werk niet altijd aan dell minst
irifchrijvenden gnnnen , maar zich wel eens eene geldelijke
*) Hoogachting jegens de beide Hoogleeraren, die door
den glans van hunnen naam en fchrift de Prachtwerken hebben opgeluisterd, onderdrukt bier elke gedachte aan hen ; gelijk ook in waarheid geen der beide andere , op bl. 2 van
bet Profpectus, genoemde Mannen is of kotide zijn bedoeld .
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opoffering getroosten , als zij veelvermogende Aanbevelingen
aan dezelve verbinden kunnen .
Dat deze taal omtrent enkele hedendaagfche S4chrijvers
en Boekverkoopers in ons land niet to hard is, maar
flechts waarheid bevat, zal uit eene toelichting van bet
genoemde Profpectus blijken . De Ondergeteekende hoopt
voor alle weldenkenden , die zien willen , overtuigend
aan to toonen, dat dat blaadje, even als de ganfehe onderneming , welke bet aankondigt , bet fchandmm* Yu
oneerlsykheid, wraaklust, aanmatiging, mislciding en
hebzucht op bet voorhoofd draagt .
Oneerl! kheid. - Het is s E IJ E B I N C K en deszelfs
mede(landers niet genoeg, den goeden naam van- den
Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen to fmaden , maar zij eigenen zich wederregtelijk tee hetgean hem
alleen toebehoort , den naam van zijn Tijdfchrift, waaronder hetzelve 75 jaren lang met eere beflaan beefs . Na
op den titel van Vaderlandfche Letteroefeningen ('),
als „min fraai en min juist gekozen," to 1 ebben gofmaald, erkennen zij toch, dat die titel ,, than bet burgerregt verkregen heeft," en ontzien zich niet, demaelven to gebruiken , daar zij zich voorfiellen, bun Tjdfchrift uit to geven onder bet opfchrift : „de Gids, nieuwe Yaderlandfche Letteroefeningen ." Het was vo-or
onze dagen bewaard, cene letterkundige ondernetning,
die zich aan de dienst van bet ware, goede en .fehouane
wil toewijden, en op onpartijdigheid, befchaafdheid en
heuschheid betuigt prijs to flellen (!), onder zulke gomeene voorteekenen , waarover ieder fatfoenlijk man most
blozen, eenen aanvang to zien beproeven . Doch die
Heeren kunnen zich troosten ; zij .fiaan niet alld&n : twee
.Boekverkoopers hebben bun tot wegwijzers ve&rekt
in bet jagtmaken op then titel, en alzoo in bet openen
of betreden van dezen weg der ongeregtigheid . Die weg
(*)

Niet meer ,, 4lgemeene Yaderlandfche Letter®efenin-

gen," zoo als in her Profpectus gelezen wordt ; veelligt am

den fchijn to vertoonen , alsof hier geen regtflreekfche Tftelroof plants had
Q q 2
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moge door de burgerlijke wet misfchien niet ultdrukkelijk zijn verboden ; maar zegt : Is voor den regtfchapen
mensch, laat flaan voor den Christen, alles geoorloofd,
wat niet aldus verboden is, en brandmerkt bet oubedorven zedelijk gevoel bet bewandelen van den weg , then
gij wilt inflaan , niet als zonde en ongeregtigheid'1 Maar
dat gevoel heeft gezwegen, toen de ondernemers van bet
nieuwe Tijdfchrift befloten, hetzelve met den geroofden
eerwaardigen , fchoon door hen zelve gefmaden, titel
van Vaderlandfche Letteroefeningen to verfieren en to
verrijken ; bet heeft gezwegen , toen zij bet Profpectus
fielden en in bet licht zonden , dat voor alien getuigen
zal van de laagte, waartoe heden ten dage otfder ons
mannen vervallen zijn , die zich in hetzelve voordoen,
als met den bloei van onze Letterkunde in een naauw
verband to ftaan . Zoo ziet men dan ook hier to lande
de fchandleus van bet gefpuis der Franfche Liberalen
Ate toi, que je my mette ! in praktijk gebragt , als ]age
eerzucht voldoening eischt of er winst to bejagen valt ! Elk
eerlijk hart gruwt van -zulk eene fchendige handelwijze ,
en de Ondergeteekende durft aan de vrees niet toegeven ,
dat onder de medehelpers van B E ij E R t N C K zich welligt mannen zouden kunnen bevinden, die gezworen
hebben bet Regt niet to buigen en ieder bet zijne to
geven en to laten, of die door hunnen ftand geroepen
worden , om openlijk to handelen van regtvaardigheid
en van het toekomend oordeel. Hoe zou bet woord
hun op de lippen moeten befterven , als zij in de Regtzaal of ter gewijde plaatfe bet Goddelijk gebod wilden
aandringen : G# zult niet flelen ; g!~ zult niet begeeren
jets, dat uwes naasten is !
lyraaklust. - De Ondergeteekende zou bet geheele Profpectus moeten affchrijven, zoo hij dit met bewijzen
wilde Raven ; men behoeft bet flechts in to zien, om
dat onedel gevoel in elken regel op to merken . Het
is , alsof er in ons Vaderland geen ander beoordeelend
Tijdfchrift uitgegeven wordy dan de Letteroefeningen.
Deze alleen zijn bet doel van alle de boosaardige uitval-
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fen ; en alle gebreken, die een Tijdfchrift flechts hebben
kan, worden aan dezelve toegedicht, en aan derzelver
Redacteur geweten . Hij wordt in zijn eergevoel, dat
zelfs den onverlaat niet onverfchillig is, op her grievendst aangetast en verguisd ; zoodat elk, die hem niet
kent, en den laster van de waarheid niet Weet to onderfcheiden, hem, als een gevaarlijk mensch voor onze
Letteren, als een pest der maatfchappij , moet verachten.
En was heeft hij gedaan , waarom al die fmaad en faster
over zijn hoofd wordt uitgeflort ? Niets anders , dan
was de pligt van Redacteur eons Tijdfchrifts van hem
vordert . Terwijl hip' zelf nagenoeg nooit de pen op het
papier zet ox to recenferen , (felt hij de nieuw uitkomende boeken in handeu van mannen, die, naar zine
overtuiging, voor eene grondige en befcheiden kritiek
berekend zijn , en plaatst hij derzelver beoordeelingen,
zonder zich eenigen invloed daarop to veroorloven, ten
zij nu of dan ter verzachting van zeer ongunflige aanmerkingen . Maar, bet ware eens zoo , dat de befchuldiging van bekrompenheid van oordecl, part#digheid
van (trekking, traagheid en nalatigheid in her beoordeelen der uitgekomene boeken ('a) , door B E Ij E a I N C R
('') Hoe die vermeende traagheid en nalatigheid in bet
t1jdig aankondigen door den vluggen Gids zal kunnen worden
vermeden, ja door tot dusverre onbekende fnelheid vetvangen, beoordeele elk, wien bekend is :
1 0. Dar de Yaderlandfche Letteroefeningen jaarlijks 16 nommers levers, de nieuwe flechts 12 nommers belooft .
2°. Dar de laatfle hetzelfde getal vellen zal bevatten, ala
elk nommer van de eerstgemelde .
30. Dar elk dier vellen in de Letteroefeningen , bjj netten,
maar compresfen druk, waarfchijnlijk bet dubbel des inhouds
vervat van hetgeen de nieuwe Yaderlandfche Letteroefeningen,
bij aangekondigden weidfchen druk, zal kunnen geven .
Waarbij nog valt op to merken , dat de 16 nommers der Letteroefeningen , die alzoo meer dan eens zoo veel druks aanbieden,
nog tot minderen prijs , dan de 12 nommers van her aangekondigde
nieuwe Tijdfchrift , verkrijgbaar zijn . Maar , die achttien prep.
ten dan ? . . . De goedgunflige Lezer bedenke, dat hier fprake
is van letterkundige Tijdfchriften, niet van Prentenboeken!
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en diens medehelpers tegen de Vadcrlandjcka Lettaroefeningen ingebragt, waarheid bevatte : hoe ten eenemale ongegrond en onbillijk is het dan nog, zuiks aan
den Redacteur to wijten ! Doch bet is der moeine Wet
weard , die befchuldigingen zelve , even als vele attdere,
opt-ettelijk to wederleggen .
WWelk onbevooroordeelde
toch , die bet Maandwerk van den Heer IJ N T E M A
kept , zal er eenig gewigt aan hechten, als hij in bet
Profpeetrrs leesr , dat DE Letteroefenaar a11e beroemde
mannen, die hem met hunne medewerking vereerden,
reg'en zljn Tijdfchrift in bet harnas gejaagd h.eeft ; dat
hII in eene chronique f andaleufe een middel tot vermeerderi'ng van zijn debiet zoekt ; dat hi} aan her, ouderwetfche fljf en onverzettelijk vasthoudt ,. zich gedurig piooit naar de ftaatkundige begrippen van den dag (*),
de JIollandfche elgenliefde lathartig vleit , en was niet
al sneer! De Ondergeteekende fttlt to veel verttronwen
in de waarheidsliefde en bet gezond verfiand van ons
Publiek, dan dat hij zou vreezen, dat zulke opgeraapte
en geheel onbewezene befchuldigingen eenigen ingang
btj hetzelve zullen vinden ; hfj antwoordt voor bet te- •
genwoordige dit alleen, dat bet den Redacteur der Viderllndfche Letteroefeningen, bij den rijken en merkwaardigen fchat van zijne ondervindingen , n`ret aan ftof
oaatbreken zou, om zijne aanranders ad terminos nova
loqui to brengen en diep to befchamen, bijaldien hij
van de wapenen, waarover hiaj kan befchikken, to zijper
verdediginge wilde gebruik maken ; eene overtuiging ,
welke zij zelfs niet kunnen onderdrukken, die yroeger
zijne begunifigers waren , en zich thans vijandig tegen
hem gedragen . Doch waarnit vloeit al die boon en laster , die men zich tegen hem veroorlooft ? Eenig en
Afleen nit gekrenkte eerzucht van middelmatige penvoerders,
die nu als Recenfenten optreden , en uit teleurgeffielde of
bedreigde en weder ontvlamde winzucht van den Boek(*) Hoe dit met den toegedichten laffen fmaad van knorrigen grifsaard, zestigjarigen ouderdom , ftaartparuik en haar .
zak rijme, hat zich bezwaarliik verklaren .
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verkooper B E I j E R I N C R . Calumniare audacter, femper aliquid haeret ; dit is de zinfpreuk van alien, die
dusdania handelen . Maar zij , die hem zuiks doenondergaan , mogen bet verantwoorden, dat zij een' regtfchapen
man, die getrouw is aan zijne roeping , ten wille van hunne
zelfzucht, befchimpen en verguizen, en droefbeid brengen
in den kring van zijne naaste betrekkingen , door bet heilig
gebod fcbandelijk to overtreden : Cq zu4 geen valseh getcrtgems /preken tegen uwen naasten ; hij , die bet voorwerp
is van hunnen haat , kan op die aanvallen met kalrnte neder.
zien , omdat hij , bij de ootmoedige erkentenis van al bet
gebrekkige , dat hem moge aankleven, zich ilerk gevo4t
door de bewustheid , dat hij , als Redacteur , bet ware
en go ede , naar zijn vermogen , heeft pogen ee bevarderen . Dat govoel valt gelukkig Diet onder de beoordeeling
van menfchen, kortzigtig en gebrekkig als hij zglf ; Inaar
bet zal 66ns voor of tegen hem pleiten, als bij Nat voot
den regterfiuel van zijnen Heer .
4ananatiging ., r- Er zijn menfehen , wit bet girt
aan zekere bekwaamheid, maar des to meet am gfoaft ..
heid en fcherpzinhightid on.tbreelet, die de kunst verf}aan , om hunne ; armoede onder een fchijnnertoon van
geleerdheid en vernuft to verbergen . Zij treden caret
eelfvertrouwen op, bezigen eene floute en beflisfende
taal, bepalen ziclt tot algemeene befchouwingen ; terw jl
z j het behandelen van eene zaak in de bijzolderheden
behendig bntwijken , en weten, door fraaoe wendingen,
aardige zetten en hoogklinkende woorden, door bet bezigen van gelukkig onthoudene kernfpreukett en dichtregelen van anderen, bij min doorzienden nog al eenige gedachten van zich to wekken . Het geheele Pro .
fpectus is in zulk eenen geest gefchreven . Men leze
flechts den hooggeftemden aanhef. - Met e<dne penne .
fireek wordt bet vonnis der veroordeeling geveld over
aile Tijdfchriften , die „ van bet begin dezer eeuw of
bier to lande bet licht gezien hebben ; en wanneer men
den moed heeft , bet blaadje tot bet einde toe to lezen , is
bet, alsof een letterkundig N A P 0 L E o N T j E, opgeblazea
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door zPjne geufurpeerde magt , bet onherroepelijk vonnis
doet hooren : Les Vaderlandfche Letteroefeningen du
Libraire IJ N T B M A ont cesf'd d'cxister I - De Ondergeteekende wil niet fpreken van de Bibliotheca critica
van wijlen den beroemden w Y T T E N B A C H, als welke
in den aanvang dezer eeuw opgehouden heeft, even
min als van den Schouwburg , then de !tellers van bet
Profpectus, als waarfchijnlijk v66r hunnen leeftijd uitgegeven , toonen niet to kennen ; maar hid voelt zich
toch gedrongen to herinneren, dat onze Letterkunde nog
in de laatstverloopen ceuw een kritisch Tijdfchrift (he.
liras !) gehad heeft in de uitmuntende Nova Bibliotheca
critica der Hoogleeraren B ARE , G E E L en PEER LK AMP , en dat zij nog, behalve de Letteroefeningen ,
onderfcheidene Nederlandfche kritifche Tijdfchriften bezit, wier titels algemeen bekend zijn . Doch dat alles
is veel to min voor de diepe inzigten der genoemde Schrijvers ; alle die Tijdfchriften zijn, naar hun oordeel, „wat
vorm en inhoud betreft, meer kinderen der 18de dan der
19de eeuw ;" die Heeren flaan al1E6n op de hoogte van
den tegenwoordigen tijd ; zij alien kennen de behoeften
van onze Natie en Letterkunde, en zullen nu lets leveren , wat daaraan beantwoordt , door een Tijdfchrift op
to rigten, „dat in uiterlijken tool, noch in innerlijk gehalte bij die van vreemden zal achterftaan ." De Onderr
geteekende, die geenszins blind is voor de gebreken on,
zer vaderlandfche beoordeelende Maandwerken , zal zich ,
uit liefde voor wetenfchap en kunst , opregtelijk verheur
gen, als er onder ons een Tijdfchrift tot fland kontt,
hetwelk, met vermijding van die gebreken, gelijken tred
houdt met een Quarterly of Edinburgh Review , met
bet journal des Savants en de Jahrbi cher van Weenen
of Berlin, of al is bet ook maar' met de op zakjesp-pier gedrukte Litteiaturzeitungen (alle onbekende gefchriften bij die Heeren) ; maar hij nioet openhartig bekennen, dat, bij bet lezen van bet Profpectus, betzeggen van den Romeinfchen kunstregter. hem onwillekeurig
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is to binnen gefchoten
Quid dignum tanto fere : hic promisfor hiatu Y
Te meer moet hij betuigen , dat zijne verwachting niet
hoog gefpannen is, omdat hij ziet , dat deze aangekondigde mededinger der voortreffelijkfte buitetllandfche Journalen ook voor „ onderhoudende lektuur" door , kleine
verhalen (novellen)" enz . zal zorgen . Hij kan in zijn
eenvoudigheid dit luchtig gewaad kwalijk vereenigen met
bet overdeftig en hoog acthtbaar voorkomen, dat de Gids
zal aannemen ; doch hij wil zijn oordeel opfchorten, tot dat
die perfoon zich aan aller oogen zal hebben vertoond,
en neemt inmiddels nota van de belofte der Redactie.
Misleiding . -- De Ondergeteekende heeft eerst in
twijfel geflaan, of hij de trekken van bet Projpectus,
welke hij bier zal aanhalen , aan onkunde of aan misleiding moest toefchrijven ; doch terw4l hij de eerfte wel
blj a E ij B R I N C 8, maar niet bij diens medehelpers kan
vooronderftellen , zoo moet hij wel , ondanks zichzelven ,
aan de laatfle denken. Tot die trekken behoort bet
vleijen van bet tegenwoordig geflacht , als in verre de
meeste opzigten bet voorgeflacht overtreffende ; hetgeen
echter, uit welgemeende overtuiging van eigene verdienfte, zeer wel in vollen ernst kan gezegd zijn . Ten bewijze daarvan wordt onder anderen gewezen op ,, bet
veel pasfender gewaad , waarin de werken van B i L D E RDIJH en STUART, VAN LENNEP en LUBLIN&
WEDDIH, dan die van JUSTUS VAN EFFEN ende
Gebroeders VAN H A R E N to voorfchijn traden ;" er
wordt gefmaald op ,, de fmakelooze en ouderwetfche
fnede" der haderlandfche Lerteroefeningen, „ welke
men in de eeuw der ftaartparuiken en haarzakken fraai
vond ;" het nieuwe Tijdfchrift zal in uiterliken tooi bid
geen van vreemden achterflaan , en „ bet v©orbeeld en
de tolk moeten wezen van den /laat onzer drukkunst
en de w#ze van uitgeven bier to lande ;" bet Mengelwerk zal van achttier} platen in houtfnede , fleendruk ,
koper- of taalgravure voorzien worden ; ja ,, de bekwame Boekdrukker s p I N heeft verklaard, zich to zul-
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len beijveren, to dezer gelegenheid to toonen, wat zijne
drukpers in Nat is to leveren ." Indien de Gids al ter
wereld komt , en bij zijne geboorte aan deze belofte beantwoordt, zoo zal hij zekerlijk ale een eenling in zijn
geilacht, en een nieuwerwetsch paonkertje, van zijne seer
eenvoudige tallooze broederen zich onderfcheiden ; want
er is nergens ter wereld een kritisch Tijdfchrift, hetwelk derwijze opgefierd wordt , dat een der bekwaamfte
Drukkers in de moeite, aan hetzelve befteed, eene ver .
heerlijking van zijne kunst hoopt .te vinden. Doch;
waarom words aan dat uiterlijke dwafelilk zoo wel zorg
verfpild 2 Omdat de ftellers van bet Profpecaus mis.
fchien bij ondervinding weten, , dat wij in eenen tijd leven , waaain bet inzonderheid , in de eerfte plaats , boven allee dingen en in alles op het uiterlijke aankotnt .
De Ondergeteekende wit dit punt niet verder ontwikkelen ; maar hij fchroomt niet , bet voor misleidir g to
verklarets , wanneer wen den tegenwoordigen that ouzer
Drukkunst boven then van vroegeren tijd onvoorwaar .
delljk duds verheffen . Men legge eels' folio of kwarto
Bijbel , bij r. E u R of b o a -r 2 E E' gedrukt , of flechts
een Nieuw Testarentje Van. VAN D E R a IJS, naast de
Bljbels in alle formaten , die in onze dagen hier to lande
in het licht verfchenen zijn, de Romeialfche Gefchiedd,
Nit van s T U A a T naast de Vaderia udfche llistvrie van
W A4E N A A.a bij T I a 10 N ; men vergelijke de Diagaven
der werkets van BILDEaDTJK ell VAN L ENNEP met
die van meat able onze oude Oichters, in t den folio
CATS, den quarto VONDaL, 1ruvaE;N8, SMTTS
en POOT ; men neme na LUBLINK WEDDIA den
Speotaaor vats V A yt it F F E N in handers , en elk onbee
vooroordeelde gal , naar het inzien althans van den On .
dergeteekende, moeten erkennen , dat bier de voorrang
a 'n bet voorgeflacht toekomt ; terwijl elders de verdinfte
ten minfte gelljk hat , en bet ten door het antler opgewogen wordt . Het is waar, bet uitwendige heeft
veetzins aan bevalligheid gewonnen ; er zijn Boekverkoopers, die hunne papieren kinderen een luchtig
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Fransch rekje aantrekken ; maar bet ware wezen van

druk en uitgave beftaat niet in een' fraaijen geplaatof ge(feendrukterl titel , in een aardig prentje of een
bontklettrigg omfag ; dat zit in de detvgdelijkheid van let.
ter, papier, inkt en bewerking . En als bet nieuwe
Tijdfchrift eens half zoo veel jaren telt, als de bovengeuoemde werken uit „ de eeuw der faartparuiken ea
haarzakken ," en dan nog, even als deze ,, bladen ver •
toonen kan , ratelende als parkement en blinkende als ebbenhout op ivoor , zoo zullen die Heeren eerst met
regt kunnen fpreken van vooruitgang in de Drukkunst
en wijze van uitgeven .
Hebzricht . - De Ondergeteekende kan hier kort zijn .
Hebzucht Loch kijkt overal door de fcheuren en .gaten
van het fchriele manteltje van befchaafdheid en ede1i oe .
digheid , waarmede de f'ellers van bet 1?rafpccdus zich
omhangen hebben . Reeds in den beginne ontzien zij,
aicb niet, is beweren, dat „ de korte duuc en onbevre.
cigende uitilig van de talrijke pogingeaa, rr een nieuw
Maandwerk onder ons op to rigten, mede em gevoig
geweest zijn van den to laag geflelden prije ;" ~ daarua
eigenen zij zich , op gelijke wijze als een koopman, die
de folide firma van zijnen medehandelaar fchaamteloos
bezigde, den titel toe van hat, volgeus bun eigen zeggen, „ meest gelezen, incest geraadpleegd, meest ge
zaglaebbendtnaandelijksch
d
overaigt onzerLetterkunde ;"-veryolgens zgeken zij hunne onderneming bij de „ in ins
Vaderland zoo talri}ke Leesgezeltchappen" fmakelljk to
waken ; terwijl de Uitgever, ten 1c tte, onmozel geanoeg
is, onder de Voorwaardela teberigten, dat hij ,, bij ieder
nummer van den Gids, zonder daarom den prJs se
verhoogen," (hoort, hoort den edelmoedigen man!) „een
blaadje $al vpegen, op hetwelk telkens de in bet licht
verfchijnende werken, voor zoo verre dit H . H .llitgevers
aangenaatn zijn kan, tcgen i a$ cents per regel zullett worden aangekondigd." De goede man (zal men ligt denken) weet niet beter . Zijne kennis, ook in zijn vak,
reikt
Wet verder dan zijn winkel. Hem is echterbekend,
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(en hlj zelf heeft er meermalen gebrulk van gemaakt) maar
waarfchijnlijk niet zijnen medehelpers, en bet zal bun dan
fchier ongeloofelijk voorkomen, dat de verworpeling,
wien zij anders in alles , uitgenomcn in bet punt van onbaatzuchtigheid, naapen , voor zich bet opnemen van dergelijke Advertentien in een Maandwerk, VOOR GELD,
als tegen de Wet , immers als jets onbevoegds en dus onbetamelijks befchouwt, en daarom gewoon is, dezelve
gratis to plaatfen ; terwijl flechts tent zeer enkele maal ,
bij vrijwillig aanbod, dit door ten exemplaar van een
of ander der aangekondigde werken door den Uitgever
erkend wordt .
Het hart is onder het fchrijven warm geworden . „En
geen wonder, want de zaak raakt de eere des yolks I"
gelijk de Redactie van bet nieuwe Tijdfchrift zeer juist
aanmerkt . ,, Welk regtgeaard Nederlander fchaamt zich
niet , wanneer hij den vreemdeling, die hem naar den ftaat
der Letteren in ons Land vraagt ," dit Prof ectos van een
nieuw Maandwerk ,, moet in handen geven ? Welke gedachte toch kan" hetzelve ,, den vreemdeling wel inboezemen van den in Holland gangbaren /lijl" van bandelen in de letterkundige wereld ; ,, van den fmaak
onzer Landgenooten" voor alwat eerlijk, betamelijk en
befcheiden is ; van de fchatting der verdienflen van bet
voorgeflacht ; van de waardigheid van Schrijvers en Boekverkoopers , en de betrekking tusfchen Schrijvers en Uitgevers under ons ; met Een woord, „ van dat alles,
waarvan een goed Maandwerk de proeve, bet voorbeeld
en de tolk behoort to wezen." (Men vergelijke bet
Profpectus, bl . 3 .)
De Ondergeteekende meent overigens, voor bet tegenwoordige , genoeg gezegd to hebben, om de Lezers
der haderlandfche Letteroefeningen, en ons geheele
Publiek , omtrent bet complot in to lichten, dat in
den winkel van meergemelden Boekverkooper tegen dit
Tijdfchrift is gefmeed . Het doet hem zelfs Teed , dat
hij aan de wederlegging van zoo groote oppervlakkig-
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held , winderigheid en boosaardigheid zoo veel biadz1jden heeft moeten befteden . Wie het zijn, die zich
als handlangers door then man laten gebruiken , is hem
onbekend , en begeert, ja hoopt hij nimmer to vernemen ;
hij mogt, bij het openbaar worden der namen, eens
onwillekeurig moeten uitroepen : „ Ook g#
P"
Hij is een man van gevorderde jaren , die tijden beleefd
heeft, waarin onze vaderlandfche Boekverkoopers hunne naauwe betrekking tot den flaat der Letteren, en
hunne edele roeping , om tot derzelver bloei mede
to werken , erkenden , zoodat zij zich op iets meer
toelegden, dan op de kunst, om boeken to laten drukken en op allerlei wijzen aan den man to helpen ; tij .
den , waarin Schrijvers van eenige bekwaamheid zich
fchaamden , hunne pen to verkoopen , om onedele bedoelingen to bevorderen, en dezelve alleen befteedden in
de dienst van waarheid , regtvaardigheid en liefde . Mogt
het thans gezegde bij ons Publiek , en met name bij
alle weldenkende Schrijvers en Boekverkoopers, even
veel ingang vinden, als de recenfie der Prachtwerken
goedkeuring gevonden heeft bij kunfenaars en kunstkenners , waarop ons Vaderland roem draagt ! Mogt het
iets bijdragen, om den boozen geest tegen to werken,
die Letterkunde en Boekhandel onder ons hoe ]anger
hoe meer dreigt to befmetten , en een' beteren dag over
dezelve to doen opgaan ! En die wensch zal reeds aanvankelijk vervuld worden, wanneer het gelukken mogt,
een' ieder voor een Tijdfchrift to waarfchuwen, dat het
fchandmerk van oneerlifkheid, wraaklust, aanmatiging, misleiding en hebzucht op het voorhoofd
draagt, en de boekerij van elk fatfoenlijk man tot
fchande verftrekken zal .

De Recenfent der Prachtwerken bij
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GENEZING VAN VALLENDE ZIERTE DOOR CORT . RAD .

De

DICTAn1NI ALBI .

Heer Baron A.. 9LOET VAN OLDRVITENB O R G H heel*, in bet Wetenfchappelgk Maandfchrift
voor Junij 1835, No. 8, bet voorfchrift bekend gemaakt
van eei3 poeder tegen vallende zielte , federt twee eeuwen bij zijne Familie berustende, en om niet tan de lijders uitgedeeld .
De kracht van dit middel is mij onlangs in bet volgende geval gebleken. Een rpeisje van 15 jaren verviel,
door vrees en fchrik, in ftuipen , -die-, met geringe tusfchenptjozen, nacht en dag aanhielden, en in epileptifche
toevallen overgingen . In bet Gasthuis opgenomen, ondervond zij hij eene doelmatige behandeling van den
Geneesheer van dit gefticht geene de minf}e beterfchap .
Naderhand Nerd zij in bet Roomschkatholiek WeezenArmhuis opgenomen ; en daar de Geneesheer (dezelfde
air, die van het Gasthuis) verklaarde gene andere middelen, dan zijn Ed. haar in bet Gasthuis had voorge.
fchreven , to kunnen aanwenden , zoo befloot men hot
bovengemelde poeder haar toe to dienen .
Dit poeder bef1~aat uit 8 deelen Pulv . tort . rad. .Dictamn. alb . en I deel Puly. rad. Zedoariae (*) . Hiervan worden 2 fcrupels genomen met 4q. Tiliae, of
meerder, zoo doze hoeveelbeid niet helpt ; doch in bet
laatfte geval words de Zedoaria op de helft vermindetd,
Hierbij words de volgende leefregel in acht genomen :
de patient mag niet eten van alwat van een varken is,
nets van hoofden , zelfs niet van een' visch, geene
Noordzeevisch , geene drooge erwten, flier veel aardappelen of witte kool ; hij mag geene fterke dranken, noch
veel wijn drinken, niet fnuiven of rooken , niet adergelaten worden .
(*) Dit poeder is to bekomen bij A L S T E D E,

den Heiligen Weg to Amferdam .
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Men begon bi, onze lijderes met tin poeder daags ,
en is tot drie poeders geklommen . In bet eerst werden
de toevallen nog veel heviger , gelijk dit in de meeste
andere gevallen eveneens plaats heeft . Na zes weken
begonnen de toevallen in hoeveelheid to verminderen,
en vier weken later begonnen zij ook in hevigheid of to
nemen , zoodat men na verloop van twaalf weken eerst
regte beterfchap befpeurde . Thins is zij federt twee
maanden van de toevallen geheel bevrijd gebleven.
ANEKDOTEN EN BIJZONDSRHEDEN UfT DE NATUURI4KZ
HISTORIE DE& DIEREN .

Bet volgende voorbeeld bij de zwarren is onisngs door mij
waargenomen . Twee gepaarde zwanen waren drie jaren lang
onafgebroken bij elkander gebleven, gedurende wel`ken tijd
zij drie broedfels jongen hadden opgekweekt . In den verleden herfst werd de mannelijke zwaan gedood, en federt heeft
bet vrouwtje zich ganfchelfjk van alle gemeenfchap en omgang met de vogels barer foort - gefcheiden ; ja, offehoon op
den tijd, dat ik dit fchrijf, (het eind van Maart) de broeftijd
der zwanen ver gevorderd is , blijft zij in denzelfden fiaat'van
afzondering, en weert de aanzoeken van eerie mannetjes zwaan,
die eene verbindtenis met haar heeft pogen aan re knoopen,
flandvastig af, mi eens hem verjagende , dan weder hem outvlugtende , wanneer bij haar nabij komt. Hoe lang zij in de_
zen weduwlijken flaat volharden zal, kan ik niet zeggen ;
maar voor bet tegenwoordige heeft zij biijkbaar haren vorigen echtgenoot niet vergeten .
Dit herinnert mij eene omflandigheid, die kort geleden op
de Krijthoeve bij Hampton plaats had. Zen man, die als
wachter over een veld erwten gefteld was, hetgeen de duon ven deerlijk kwamen plunderen ,
fchoot een' ouden duffer, .die
federt lang een bewoner der hoeve geweest was . Zijue ge .
zellin, rondom welke hij zoo vele jaren gekird, die hij zoo
menigmaal nit zijnen krop gevoed en met welke hij een talrijk
kroost had opgevoed , ftreek oogenblikkelijk op den grond
naast hem neder , bleef er zitten, en gaf met de duidelijkfte
teekenen hare fmart to kennen . De arbeider nam den dooden vogel op , en bond then aan een kort ftokje, denkende
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daardoor de overige plunderaars to zullen affchrikken . Ook in
dezen toeftand verliet de duif den doffer niet, maar bleef er
den eenen dag na den anderen, gedurig met langzamen tred
rondom bet itokje gaande . De goedhartige vrouw van den hoevenaar vernam ten laatfte bet geval, en poogde don armen
vogel alien troost to verfchaffen, welken zij vermogt . Zij verhaalde mij, dat, toen zij op de plaats gekomen was, zij de
duif in een' zeer verzwakten toeftand vond. Het getrouwe
dier had, door gedurig rondom den ftok tegain , waaraan de
doffer hing, in den grond een kringvormig pad getreden,
daarbij nu en dan eenen kleinen fprong doende om hem to
bereiken . Toen men den dooden doffer weggenomen had ,
keerde de duff naar de duivetil terug.
Het eenige geval, mij voorgekomen, waarin bij de vogels bet wijfje flier de voornaamfte zorg in bet uitbroeden
en opkweeken derjongen op zich nam, was dat van
den Emus, op gene aan de Zoologifche Maatfcbappij bij
gingston behoorende hoeve. Ben pair dezer vogels heeft
thans vijf jongen . Het wijfje had op onderfcheidene tijden
en op verfchillende plaatfen in bet hok, waarin zij opgefloten waren, negen eijeren gelegd . Deze waren door bet mannetje zorgvuldig op d6ne plaats bijeengebragt, waarbij bet
dezelve zachtjes en voorzigtiglijk met zijnen bek voortrolde .
Vervolgens ging hij zeif er op zitten , en bleef dit onvermoeld
negen weken lang volhouden, gedurende wellzen tijd bet wijfje
niet eene enkele mail zijne plaits innam, evenmin als men
hem ooit bet nest zag verlaten . Toen de, jongen uitgebroed
waren, nam hij alleen de zorg voor hen op zich en is hen
voortdurend blijven hoeden ; terwijl bet wijfje zich niet in bet
geringst om hen fcheen to bekommeren . - Bij bet lezen van
dit geval zal misfchien menigeen op bet denkbeeld komen,
dat de wijfjes Emu die aangeboren genegenheid voor hare
jongen niet heeft, welke de overige vogels bezitten . Ten
einde haar van de blaam dezer onderftelling eenigermate to
ontheffen, zal ik hier bijvoegen, dat, een vrouwelijke Emu,
welke aan den Hertog V A N D E V o N S H i R E to Chiswick be.
boort, nu laatftelijk eenige eijeren gelegd hebbende, en geen
mannelijke vogel bij baar zijnde, zij zelye de eijeren bijeen.
gebragt heeft en er op is gain zitten broeden .
Bij de Akademie der Wetenfchappen to P.ar#s werd den
13 Junij 11 . de volgende mededeeling ontvangen van wege den
Heer N E R V A u x to St . Come : „Een deel van mijnen ruin werd
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overftroomd , en wet bet eerst eene hang, in deszelfs Iaagfte
gedeelte . Ben nachtegaal had daarin zijn nest gebouwd ; en ,

dewijl ik voorzag, dat bet water hetzelve weldra kou bereiken,
ging ik er van tijd tot tijd naar zien, maar kon bet niet, dan
op den afland van zes fchreden, naderen . Er bevonden zich
toen vier eijeren in bet nest . Des anderen clangs zag ik er
flechts twee . Het water had nu bet nest tot op ongeveer een
duim bereikt . Ik dacht, dat de twee ontbrekende eijeren door
bet water waren weggefpoeld ; maar, na verloop van eenige

oogenblikken, flechts Een meer ziende, fcherpte ik mijne
opmerkzaamheid ; en hoe grout was mijne verwondering, toen
ik, terwijide twee vogeltjes wegvlogen langs den grond, ook
bet laatfte ei verdwenen zag I De beestjes rigtren zich naar

bet bbogfte gedeelte van mijnen ruin . De plants bezigtigende, vond ik de vier eijeren in een nieuw gebouwd nestje
weder, ongeveer honderdvijftig fchreden van bet oude ver-

wijderd .
Een vijfde ei werd federt gelegd, en de broeding
flaagde volkomen .
Toen ik onlangs (vermeldt A D D i S o N) eene wandeling
deed, floeg ik de onderfcheidene werkingen van bet dusge-

noemde inflinkt gade bij eene hen , die door een broedfel
eendjes gevolgd werd . De jongen, op bet gezigt van een'
waterplas, fnelden er oogenblikkelijk in ; terwiji de arme
ftiefmoeder, met alle blijken van den vreefelijkften angst,
aan den rand van bet water been en weder liep, om hen nit
een element terug to roepen, dat haar zoo uiterst gevaarlijk en
doodaanbrengend voorkwam .
Even als bet verfchillende be-

ginfel, hetwelk in deze verfchillende dieren werkzaam was, g ee.
n e Rede genoemd kan worden , zoo zeggen wij, wanneer
wij hetzelve inflinkt noemen, iets, waarvan wij geen begrip

Mij fchijnt bet toe, eeu onmiddelbaar beftuur der
hebben .
Voorzienigheid to zijn, en wet zulk eene werking van bet
Opperwezen, als die, welke alle deelen der ftof naar hun
middelpunt doer Iieigen .

Een der belangrijkfte punten, in de natuurlijke historic der

dieren, is de zoo verfcheiden wijs, waarop zij hunne jongen
Elk, die hen daarbij gadegeflagen heeft, moet de
voeden .

aanmerking gemaakt hebben, hoe bet den ouderen ingefcha-

pen inftinkt hen, op eene bijna wonderdadige wijs, bet voor
de nog pas geborene en zwakke , gelijk ook voor de flerker
gewordene jongen gefchiktfte voedfel doer vinden .
MENGELW .

1836 . NO . 13 .

R r

De fa-
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zant-hen voert haar pas uitgekomen broedfel op de wellanden naar de mierenhoopen, doch later, 'wanneer hetzelve
plantenzaad verdragen kan , op de korenvelden . Zeer vele
vogels voederen hunne jongen, in bet eerae paar dagen,
ilechts met kleine wurmpjes en infekten, naderhand met gedurig grootere . Gelijk men weet, leggen vete infekten
hunne eijeren in floffen, welke de ontwikkeling derzelven
bevorderen, en naderhand aan bet nog onvolkomen infekt
tot fpijs dienen . Zeer opmerkenswaardig is hetgeen de be .
roemde HUNTER van de duif verhaalt . Gedurende bet
broeden words bij de duif de krop allengskenA veel wijder
en deszelfs bekleedfels dikker, data in den gewonen toeitand ;
in dezen laatften is dezelve den en velaehtig, maar, kort
v66r dat de j,ongen u .itkomen, vertoont hij zich klierSchtig
en veei bloedrijker, ten einde gefchikt to zijn tot bet af:
zonderen der ftof, die den jongen in derzelver eerfte levensdagen cot voedfel' moet dienen . Doodt men gedurende dezen
tijd eene duif, zoo vindt men in derzelver krop fteeds die
ftof, onder de gedaance van een wit ftremfel , met bet geWone voedfel des vogels, garst, duivenboonen, enz . vermengd . Laat men de jongen door de ouden voeden, en
onderzoekt men alsdan derzelver krop , zoo vindt men daarin
diezelfde geronnen ftof,, welke terftond in de maag overgaat .
Ben' tijdlang wordt de jonge duif alleen met die flof gevoed ; maar reeds den derden dag vertoont zich een weinig
gewoon voeder onder dezelve vermengd ; de verhouding van
tilt voeder klimt nu regelmatig, en van den zevenden dag of
houdt de afzondering, waarvan wij gefproken hebben , in den
krop der ouden geheel op . Hierbij is opmerkenswaardig,
dat de oude duif die ftof in den beginne geheel onvermengd
opbrengt, doch naderhand dezelve, zonder eene daad van
baren wil, volgens de voor bare jongen dienftige verhouding
vermengd met bet gewone voedfel, in derzelver kroppen
overftort .
Elk nieuw voorbeeld van de liefde en zorg der dieren
voor bunne jongen, onder ongewone omitandigheden, is waardig opgeteekend to worden . De zelfvergeting, de niets over .
wegende gevaartrotfering van anders fchuwe dieren, wanneer zij hunne jongen bedreigd zien, is menigmaal in den
hoogften graad verbazingwekkend en aandoenlijk . In bet Park
to Richmond werden eens boomen geveld, onder anderen een
zeer hooge, waarin boven aan den top zich eeu eekhorens-
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nest beyond . Het werk gefchledde met veal gedruiseh ; maar
de wijfjes-eekhoren deed geene poging am hare pas geworpene jongen to verlaten , en bleef rustig bij hen in bet nest .
Toen de boom vie!, werd zij nit bet nest geflingerd, doeh
niet gekwetst , en terftond met hare jongen in eene kooi getloten . Zij zoogde hen een' tijdlang , doch at voiftrekt Wets ;
nogtans vertoonde zich hare liefde voor de jongen tot in
haar leatfte oogenblik, en zij ftierf, terwijl zij zich moeite
gaf, hun nog zooveel voedfel to verfchaffen, als zij vermogt . Een landeigenaar in bet Graaffehap Lincoln beyond zieh
op zekeren dag to paard in bet veld , en hield bet oopzigt over zijne ploegers . Op eenmbal ziet hij een patrijshoen nit haar nest fluipen, zoo digs au den voet van ten
der ploegtrekkende paarden, dat, naar hij daeht, de eijeren
vererapc moesten zijn. Dit was ondertusfchen bet geval niet ;
hij zag, dat zij onbefchadigd, en bemerkte daarbi, dot zij
zeer nabij bet uitkomen waren . Naauwelijks was hij weg,
of bet hoen keerde naar het nest terug. B j den eerstvolgenden gang van den ploeg moesten, noodwendig nest en eijeren in de varen begraven worden . Hoe grout was echter
zijne verbazing, toen hij op de plaats terugkwam, en wel
bet nest, maar noch hoen noch eijeren meet vondi Hij
zocht in den omtrek, en zag weldra de hen, order eene
beg, op eenentwintig eijeren zitten . Tot dat de ploeg weder op de plaats kwam, waren ongeveer twintig minuten verftreken , en in dezen tijd had zij dus, waarfchijnlijk door den
bean geholpen, de eenentwintig eijeren nagenoeg veertig ellen ver weggefleept .
Onder de nieuwe verhalen uit bet kapittel der nestbouwing
is misfchien wel bet volgende bet merkwaardigfte . Bij eenen
grondbezitter in Northumberland bad zich eene zwaluw een'
hoek in bet voorhuis tot plaatfing van haar nest gekozen .
Daar zij bier echter nergens een uitftek als fteunpunt voor
haar gebouw vond , zoo zag men de kleine bouwmeesteres
leem en foortgelijke bouwflof aandragen, en da&ruit aan beide de muren, niet ver van den hoek, eene foort van rig .
chel vormen ; daarna legde zij, dwars daar over been, een
ftukje bout, en in de dus gevormde driehoekige ruimte kon
zij nu volkomen veilig haar nest aanleggen .
Vele vogelen moeten eene foort van voorgevoel bezicten ,
door hetwelk zij dikwerf gevaren langen tijd vooruit be .
Rr2
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fpeuren, onder omflandigheden, waar wij niets hoegenaamd
bemerken . In den tuin der parochlewonlng to Newcastle aan
de Tyne viel een groote, fchoone esfchenboom om . Aan
de jaarsringen of to nemen, moesc hij zeer oud geweest zijn .
Digt aan den wortel was hij geheel vergaan, en in bet binnenile van den flam had hij ter naauwernood ter dikte van
een mansarm gezond bout . Sederc langen tijd had jaarlijks
een zwerm kraaijen in de kroon van dezen boom genesteld ;
zij moeten echter een voorgevoel van deszelfs naderenden
val gehad hebben, want ongeveer drie jaren v66r denzelven
verlieten zij den boom, en bragten hun verblijf naar eenen
anderen naburigen esch over.
In de ligchamelijke inrigting der graan- en der kruiden .
etende vogels, zoo als kalkoenen, ganzen, duiven enz . ,
vindt men iets, dat bij dezelve bet gebrek aan tanden vergoedt . Al deze vogels zijn van een' bijzonderen en zeer
krachtigen fpierzak voorzien, welken wij hunne maag noemen, en welker binnenbekleedfel van ruwe platen voorzien
is , die door fterke wrijvjng hun harde voedfel even volkomen breken en vermalen, als een koffijmolen zou kunnen
doen . Door de naauwkeurigfle proefnemingen is bewezen,
dat bet maagfap dier vogels op bet ongebroken graan van
geene werking is , zelfs nfet wanneer dit alvorens in water geweekt of in den krop getloofd is. Ware bet dus
niet, dat bet eene maalmachine in zijn eigen ligchaam bezat,
ware aan deszelfs maag dit vermogen van ftukwrijving niet gegeven, zoo zou een boon op eenen korenhoop van honger
moeten fierven . Er is zelfs tusfchen de inrigting van do
maag der vogels uit bet hoendergeflacht en bet zamenflel der
korenmolens eene bijzondere gelijkheid opgemerkt . Terwiji
de twee zijden der maag de dienst van molenfleenen verrigten, vervult de krop de plaats van tremel . Wanneer ons
gevogelte overvloed van voedfel heeft, eec bet zich terflond
den krop vol ; maar bet voedfel gaat uit denzelven niet even
fnel in de maag over ; bet glijdc in deze fteeds bij kleine
hoeveelheden binnen, naarmate de vermaling vordert, op dezelfde wijs als er in een' molen, boven de twee groote
fleenen, die bet koren fijnwrijven, een vergaarbak geplaatst
is, die, at wordt bet graan er bij fchepels ingeflort, flechts
gedoogt, dat hetzelve bij kleine hoeveelheden in bet middelgat van den boven-molenfleen afzakt .
In den zomer van het jaar 1823 betrok zeker Engelschman
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een landgoed in den Scaat New-Jerfey, hetwelk zijn overovergrootvader van moeders zijde in 1708 aangekocht had .
Aan een' kleinen, nog met oud, n4mmer gerooid bosch be .

groeiden heuvel vonden de arbeiders eene kleine, ongeveer
vier pond zware landfchildpad, op welker borstfchild de let .
ters D . W . C ., bet naamcijfer van dien grootvader, benevens bet jaargetal 1708, ingegroefd flonden. Het fchrift
was volkomen duidelijk, alleen eenigzins uiteengetrokken en
afgebladerd . Nog tegenwoordig heerscht in iImerika de gewoonte, dat men, bij verveling, in bosch en veld, tot tijdverdrijf, zijnen naam op fchildpadden grift, gelijk in de
oude wereld verliefden de namen hunner hartvriendinnen in
den bast der boomen fnijden . Het is dus wel, volgens alle

omfiandigheden, moreel zeker, dat de fchildpad, van welke
dit verhaal fpreekt, reeds vbbr 115 jaren geleefd had ; en
wie weet hoe oud zij coen reeds was !

Een Engelsch oorlogsfchip, hetwelk op de thuisvaart bet
eland Ascenfion aandeed, nam aldaar verfcheidene groote
fchildpadden in, onder anderen eene, die flechts drie pooten
had, en welke bet fcheepsvolk om die reden Lord Nelfon
noemde . Volgens gewoonte werden haar met een beet ijzer
eenige letters, benevens bet jaargetal, op bet borstfchild ingebrand . Hec fchip was zeer lang onder weg, en ten ge-

volge daarvan flierven de meeste fchildpadden, of werden
ziek. Bij bet binnenzeilen van bet Engelfche kanaal werd

Lord Nelfon, die den dood nabij fcheen, overboord geworpen . Hij moec echter in zijn element weder bijgekomen en
tot gezondheid geraakt zijn ; want twee jaren naderhand werd
dezelfde fchildpad, in haar oud verblijf bij Iscenrton, weder-

om gevangen . Bedenkt men den ontzettenden affland tusfchen de twee plaatfen, en dat ~Iscenfon flechts een klein
plekje in den onmetelijken Oceaan uicmaakt, zoo kan men
zich niet genoeg over bet inflinkt verwonderen, door middel
van hetwelk een zoo log en fchijnbaar zoo verflandeloos dier
den weg naar huis gevonden heeft .

LETS OVER LORD BYRON'S PO~Z1J .

Onlangs lazen wij in dit Tijdfchrift eene uitvoerige beoordeeling van bet gedicht Kufer . Met die Recenfie kan ik mij
over bet geheel wel vereenigen . Maar bet bevreemdde mij

cenigzins, noch in deze, noch in eene vroegere Recenfie van
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den Jafd deszelfden makers , van n Y x o N's dichttrant eenige
melding gemaakt to zien . Wie den auteur van Kufer en .Tofe
wil beoordeelen , moet , dunkt mij , hem vooral als navolger
van n Y R o N beoordeelen . Als zoodanig is deze jonge Dichter (wiens naam geen geheim is) ongemeen gelukkig geflaagd .
Wij weten wel, dat een onzer beste Dichters, die met regt
de nreest populalre onzer natie mag heeten , gezongen heeft :
Wie de wijs van andren iiuit,
Heeft geen ftem in 't maatgeluid ;
snaar wt geloovesi toch, dat bet bijzondere gaven vooronderfielt, wanneer men op zulk eene wijze zich eenen vreemden
Dichter eigen maakt, zich in zijne manier inftuderen ken,
(om eene uitdrukking der Duitfchers to bezigen) als de auteur van Tafi en Kufer zulks gedaan heeft . L A M A R T I N E
is voorzeker een Dichter, in de echte beteekenis van bet
woord ; fommigen zijn zelfs zoo ver gegaan van hem den eenigen, thans levenden, waren Dichter der Franfchen to noemen .
Ook hij heeft B Y R o N gepoogd na to volgen ; maar met welk
gevolg, weet elk , die , BY R o N kenuende, den dernier chant
du Pelerinage d'Harold heeft ingezien .
Het is en blijft
L A M ART I N E, wiens manier dan ook zoo hemelsbreed van
die van n Y R o N verfchilt, dat bet hem meer nog, dan iemand,
moeijelijk vallen moest den Engelfchen Bard na to zingen ;
terwiji ook de aard der Franfche taal bier bezwaren in
den weg leide, die de Dichter van Tofi en Kufer Wet had to
overwinnen . Ue lange en deftige befpiegelingen en declamation van L A M A R T I N E hebben met de wilde fprongen van
B Y R 0 N niets gemeen.
Het zal misfchien bevreemding wekken , wanneer wij zeggen, dat de maker van Jofd en Kufer zoo voorbeeldig geflaagd is in hetgeen T o L L E N s een nageneurie van B Y R o N
zou noemen, en dat wij ons tevens vereenigen met eene Recenfie, waarin then zelfden jeugdigen Dichter hier en daar
hardheid en wildheid, langgerekte befchr%jving en Platte prozaIfche uitdrukkingen worden verweten . En echter - fchromen
wij bet niet, zuiks ronduit to verklaren - deze gebreken
kenmerken ook, naar ons oordeel, den beroemden Engelfchen
Dichter . Wij bewonderen zijne oorfpronkelijke ftoutheid,
maar gelooven evenwel, dat de nakomelingfchap niet zoo
blind zal zjjn voor de wezenlijke gebreken van z Y R o N, 215
velen zijner tijdgenooten fchijnen to zijn . Wij willen op den
Dichter van Jofd niet toepasfen hetgeen gezegd is over bet
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navolgen der gebreken van een model - vitils imitabile omdat hij oak getoond beefs, de eigenaardige fchoonheden
van BYRON to gevoelen en zich eigen to kunnen maken .
De wildheid van B Y R O N's dichttrant itraalt bijkans overal
door, behalve in fommige zijner kleinere gedich .ten, zoo wel
van vroegeren als lateren tijd . Wat kan, am flechts iets to
noemen, in bet fchoone gedicht
Fare tlzee well! and if for ever,
Still for ever , fare thee well! enz .
gevonden worden, 't geen niet, als een gelijkmatige ftroom
van treurige en aandoenlijke gewaarwordingen , ons onwillekeurig medefleept ? Maar bij deze eenvoudigheid fteekt zon .
derling of de opeenftapeling van uit alle werelddeelen en tijden bijeengehaalde vergelijkingen, die in vele grootere gen dichten voorkomen
. En wie moet niet erkennen , dat de
door BYRON dikwerf gemaakte overgangen, of liever overfprongen , zoo als : of thee hereafter - now to my theme, of :
but this is not my theme and I return , enz . geenszins den
toets van goeden fmaak kunnen doorftaan? Hoe prozaTsch
fomtijds B YR O N is naast en bij de f:outtle poezij , bewijst
b . v. de 881'e flanza van den derden canto van Childe Harold,
waar de floute aanvang :
Te oars ! which are the poetry of heaven ,
als een flikkerlicht fchijnt, en eindelijk wegkwijnt in de
woorden
for ye are
,4 beauty and a mystery , and create
In us fuch love and reverence from afar,
That fortune, fame, power, life have named themfelvesafar .
Hoe fchoon is daarop weder de volgende flanza
.911 heaven and earth are fill, enz.

,

Uit den Don Juan of den l3eppo zoude bet ons niet moeijelijk zijn, nog fprekender voorbeelden bij to brengen ; maar,
daar bier de dichttrant'meer fchertfende is, willen wij er
niet bij flil(taan . Ook bier ontwapent de Dichter dikwijls
door zijne dolle invallen (ik weet er geen beter woord voor)
onze kritiek, ena w,~ la,-chen . Maar naar waarheid evenwel
fchetst hij zichzelven in zijne zwakheid, als hij zegt :

6 12

LETS

But I am but a namelefs fort ofperfon ,
(tl broken Dandy lately on my travels)
And take for rhyme, to hook my rambling verfe on,
The first that Walker's Lexicon unravels,
And when I can't find that, I put a worfe on ,
Not caring as I ought for critic's cavils,
rye half a mind to tumble down to profe,
But verfe is more in fashion - fo here goes .

De gedurige overfprongen, eindelijk, van den zin, waardoor bet flotwoord der regels vaak lam en mat wordt , de
tusfchenzinnen enz . doen BYRON'S poezij fomwijlen (op een
haar, zoo als men zegt) naar proza gelijken .
Wij twijfelen niet, of menig bewonderaar van B Y R O N
(want ook bij ons heeft hij hartstogtelijke vereerders) zal
ons tot nog toe met onwil hebben gevolgd ; en fommigen
zelfs zullen ons wel afvragen , welk regt wij hebben , om zoo
of to keuren en to berispen, hetgeen van een Genie, zoo als
B Y R O N was, voortkwam ?
De fteller van dic opftel wil erkennen, dat hij zelf geen Dichter i's, en bij deze verklaring
meent hij, dat zich het .gelaat reeds opheldert van diegenen
onder de onbepaalde bewonderaars van B Y R o N , welke tevens zelve Dichters zijn . Geene zucht, derhalve, om de
verdienften van hen, die B Y R o N trachten na to volgen , to
verkleinen, kan de drijfveer zijn van zijn min gunitig oordeel . Hij maakt van de fchoone letteren zelfs zijne ftudie niet, maar bemint en vereert haar tochy, en dankt aan
oudere en latere fchrijvers menig ftil en onvergetelijk genoegen, wanneer hij bij de lezing hunner voortbrengfels de . zorgen en moeiten des levens vergat , of zich van ernftige ftudien aangenaam verpoosde . Van elk ander regt of elke andere aanfpraak, om over Poezij to oordeelen, doet hij gewillig affland . Maar men bewijze hem, dat bet opgenoemde
geene gebreken zijn ; dat B Y R o N niet flechts een oorfpronkelijk, maar ook een fijngevoplig, edelgezind en befchaafd
Dichter is , en hij zal zijn oordeel terugnemen . Doch ik
vrees, men zal flechts meeningen tegenover de aangevoerde
bedenkingen ftellen, en getroost zal ik de woorden van
v o s s bezigen
Ich Page diefes meix' Ich
Und jenes meinest Du !
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Wanneer wlj , om de aangevoerde gronden , de onbepaalde
navolging van B Y R O N niec zouden durven aanprijzen , wij
zouden bet to minder doen , omdat ons daarenboven de aard
en ftrekking van B Y R 0 N'S gedichten dikwerf verderfelijk
voorkomt . Men zegge niet, dat hiermede de dichterlijke bewondering niec gemoeid is ; hoe ligt vindt niet eene twijfeling, eene onzedelijke gedachte ingang,' vooral in jeugdige

harten, als zij fraai omkleed is! Vele fchoone regels in
B Y R o N's gedichten zijn (o1n eene door hem mede gebezigde

vergelijking to bezigen) aan de appels der doode zee gelijk ,
van buiten fierlijk, van binnen walgelijke asch . Er is veel-

ligt geen Dichter , wiens individualiteit meer uitgedrukt Is
in zijne poezij , dan B Y R o N ; en wie B Y R O N was , kunnen

ons, al ware bet van elders niet bekend, zijne elgene brieven
leeren , welke M 0 ORE heeft uitgegeven . Wij willen hem ,
indachtig nan bet : oordeel Wet , opdat gij Wet geoordeeld

wordt! niet befchuldigen , maar veeleer beklagen over de verkeerde rigting, die zijne opvoeding en omftandigheden en de

ligtzinnigheid der groote wereld aan zijn zinnelijk karakter
gaven. Maar met dit al , boogfcbacten kunnen wij hem niec.
Hij geeft ons eene koude, aan menfchenwaarde en deugd,

aan Gods voorzienigheid , aan eeuwigheid, aan al de edele
gevoelens en uitzigten der menschheid twijfelende gezindheid,
als de vrucht zijner levenswijsheid . De ongevoeligheid, waar-

mede hij zelf, in zijne brieven, zijne betrekking tot M A RG A R I T A C 0 G N I fchildert, en de wijze, waarop hij haar
van zich fliet, doer zijn hart geen eer aan, at wilde men
ook zijne ligtzinnigheid bemantelen . Maar wij herhalen bet,

de groote wereld, waarin hij leefde, diep bedorven, zoo als
zij , in Engeland vooral , fchijnt to wezen , gaf hem deze
verkeerde rigting, en deed hem deugd voor fchijnheiligheid
nanzien , en , door eene ligc verklaarbare ftoutmoedigheid van

een' oorfpronkelijken, onbuigzamen geest, dikwerf alle breidels wegwerpen, en openlijk ten coon fpreiden, hetgeen anderen, naar zijn oordeel, flechts bemantelden en vermomden .
Om al deze redenen houden wij B Y R o N voor een gevaarlijk
fchrijver, die zoo wel van den goeden fmaak als van goede

zedelijke beginfels zijne jeugdige lezers vervreemden kan,
niectegenilaande zijne genie, of liever juist door zijne genie.
En desniettemin blijven zijne fchriften, wdl gebruikt, een'
rijken fchat van ware menfchenkennis , van diepe gedachten
behelzen , gelijk zij vol zijn van zeldzame dichterlijke fchoon-
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heden. Maar men prijze Met to onbepaald, en vooral niet,
wat niet to prijzen is, maar veeleer onze afkeufing verdient 1 Wat zou B Y R o N , bij eene andere leiding, bij eene
meer voor bet goede geftemde, meer zedelijk ontwikkelde
gegeldheid des gemoeds, niet hebben kunnen worden ! Doch
thans heeft hij zich van die hoog .te moedwillig nedergeffort,
en verraad begaan aan de zaak der menschheid . {*)
Ten flotte moot ik verklaren, dat, betgeen door anderen
over B Y R 0 N gefchreven is , geen invloed op mijn oordeel
heeft gehad, noch heeft kunnen hebben, daar ik deze beoordeelingen niec gelezen heb, uitgenomen die van B U L W E R
in On werk England and the English, waarin B Y R 0 N meet
van den kant der dichterlijke vinding befchouwd words ; een
oogpunt, waaruic wij hem mede, en wel vooral, zouden moeten befchouwen, zoo eene volledige beoordeeling zijner dichterlijke waarde thans- ons oogmerk geweest ware .
ALETBINUS .

(*) Was bet B Y R O N veelligt, waarop de edele VAN
vooral bet oog bad , in zijne , onlangs uitgekomene , Leerrede over Matth . V. vs . 13? (Elfde Tiental,
bl. 149 .)
D E R PALM
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(Vervolg en fiat van bl. 576.)
B . En hoe, lieve Tante! zoudc gij die bijeenkomften dan
nu wenfchen ingerigt to zien, om aan dat doel to beantwoorden ?
Jufvr. H . Nu zult gij hbt ewer Tante moeijelijker maken, B E L L A ! dan tot dusver. Gebreken op to merken vast
niec zwaar, maar bet verbeteren van dezelve niet aitijd gemakkelijk .
Mevr . S . Dit item 1k toe : echter bond 1k de zaak niet
voor onmogelijk, indien er flechts zamenftemming en zamenwerking plaats heeft .
.Tufvr. H . Gij hebt gelijk ; maar wie zal in een eenigzins
talrijk gezelfchap de wet ftellen, den Loon aangeven?
Mevr. S . Alles bijna, wet er op aarde goeds en groots
is tot land gebragt, is nit kleine beginfelen ontftaan, en
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heeft in den aanvang tegenfland, zelfs dikwerf befpotting,
ondervonden : echter heeft de ondervinding geleerd, dot uit
kleine vereenigingen genootfchappen zijn voortgekotnen, talrijk in leden en rijk in gevolgen . Zoo wilde ik ook, dat in
deze zaak weinigen zouden aanvangen, met eene betere inrigting aan bet gezellig verkeer to geven ; misfehien vond
haar voorbeeld navolging ; en, al ware dit ook gering, weinig nuts to ftichten is toch beter, dan geheel niets to doen .
Wie bet goede opregt wit, moet beproeven, wat hij kan .
.Tpfvr . H . Alles wel ; maar hoe zoude uwe inrigting zijn,
ten einde uw oogmerk to bereiken?
Mevr . S . Stel eens, gij en ik, en nog eenige weinigen
met ons , komen overeen , om nu en dan -- laat bet op bepaalde tijden zijn - zamen to komen . Wij verbinden ons
ter nakoming van eene zekere wet of regel, welke met underling goedvinden wordt vastgefteld .
B . Dus words er nimmer lets ten nadeele van anderen
gefproken ; niet waar, Tante?
Mevr . S . Zeer zeker niet ; maar wel van bet goede, van
prijzens . en navolgenswaardige daden . Voorts nerve men
een bepaald onderwerp, waarover men fpreekt. Lectuur is
toch thans vrij algemeen, ook onder ons vrouwen . Het een
of ander gedeelte uit een boek, dat alien gelezen hadden,
of dat bij de vrouw des huizes voorhanden was, en wnTult
men lets voorlas, kon genoegzame flof tot belangrijk order .
bond opleveren .
B . Geen roman evenwel zoudt gij verkiezen, Tante? En
is deze foort van boeken niet meest bij vrouwen in harden?
Mevr . S . Zonder nu ook deze lectuur geheel buiten to
fluiten, - zouden wij dan denken, dat onze zusters niet
anders dan romans in handen namen? Dit ware eene beleediging . Worden dan de werken van eenen MARTINET,
LUBLINK WE DDI K en FIELD RING, dievan oene FLN1NA
MASTENBROEK en MOENS, de fchriftenVan EWALD,
E H R E N B E R G, G I R A R D E T niet met graagte gelezen ook
door onze fekfe ? En zoude ik bij deze niet nog vole andere kunnen voegen, die eene gefchikte lectuur voor vrouwen opleveren ?
.Tufvr . H . Mag ik bier nog bijvoegen, dat eene leerrede,
gehoord of gelezen , ook van tijd tot tijd ftof tot onderhoud
zoude kunnen opleveren ; 't geen zoo ruin ongevidlig als
onnut zoude zijn ?
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Mevr . S . Ik ben bet ten voile met u eens , vriendln ! en
ver of van bet gevoelen derzulken, dat in gezelfchappen
van alles mag gefproken worden, behalve van Godsdienst .
Het belangrijkfte en minst ontbeerlijke zoude dusdoende meest

ter zijde gefchoven worden, en hetgeen den mensch bovenal
vereert en tot fieraad ftrekt in de fchaduw moeten ftaan .
B . Maar zullen .boeken en preken bet eenige onderhoud

in uwe gezelfchappen uitmaken, Tante? Zouden dezelve
er dan niet war heel ernilig ukzien? Men komt toch ook
ter uitfpanning bij elkander .
Meyr . S. Stel u deswege gerust, mijn kind! Ik bemin
zelfs zeer de verfcheidenheid ,

en zoude die in onze zamen-

komften gaarne helpen bevorderen . En daartoe zou bet aan
geene gelegenheid ontbreken, wanneer bij voorbeeld huis-

houdelijke zaken ,

voorvallen in den huifelijken kring, kin-

deren en derzelver opvoeding ter fprake gebragt werden, en
bet oordeel der aanwezigen met derzelver goeden raad underling werd medegedeeld .
Jufvr . H . Ook zouden onze gezelfchappelijke vereeni-

gingen tot een weldadig einde kunnen dienen . Een of ander
der leden is bekend met een ongelukkig huisgezin ; of ram-

pen een' bijzonder' perfoon overgekomen ; zoude bet voordragen daarvan niet dienstbaar kunnen zijn, om de deelne-

ming, bet huipbetoon en de liefdadigheid in then gezelfchapskring op to wekken ?
B . Zult gij bet mij ook als onbefcbeidenheid aanrekenen ,
Jufvrouw, wanneer ik eene bedenking op dit fluk voor .

draag? Ik weet, dat bet mij niet past, eigenwijs to zijn,
offchoon ik wel eens wat voorbarig ben ; maar ik verlang
toch altijd onderrigt to worden .

Jufvr. H. Met zulk een doel ftaat bet u volkomen vrij,
to vragen en uwe bezwaren in to brengen. Wac hebt gij op
bet hart?
B . Ik wilde vragen, of die manier van weldadigheid op
to wekken, en aizoo een menscblievend doel to bereiken,
door u zoo even voorgefteid , niet eene fatfoenlijke bedelarij

kan genoemd worden, waarmede de gezelfcbapsleden alien

juist niet gediend zouden zijn, en die fommigen in verlegenheid zouden brengen ?
.Tfvr . H. Uwe bedenking fchijnt niet geheel ongegrond ;
maar de wijze, waarop zoo iets wordt uitgevoerd, kan dezelve ook geheel wegnemen . Om u hiervan to overcuigen,
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aal ik u mededeelen ,

vat eene mijner vriendinnen mlj eens
verhaalde, dat haarzelve wedervaren was . Zij was namelijk
ergens gelogeerd : daar zijnde , vernam zij , dat eene bij haar
bekende familie zich in zeer ongelukkige omflandigheden be-

vond . Hetgeen haar deswege in de bijzonderheden gezegd
werd, maakte haar medelijdend gevoel ten flerkfle gaande .
Zij zoude op dien dag een talrijk gezelfchap bijwonen ; maar
to midden van al de vrolij kheid , welke in . dien verzamelden

vriendenkring heerschce, was zij flil en afgetrokken . Het
lijden der ongelukkigen was onophoudelijk voor hare aan-

dacht ; en zij zoude, volgens hare keus, liever in bet
klaaghuis dan in dat der maaltijden tegenwoordig zijn ge.
weest. Eindelijk kreeg zij gelegenheid, om over de zaak,
die haar zoo zeer ter harce ging, to fpreken . Onwillekeurig
vloeiden de tranen rijkelijk over hare wangen, en bet gevoel
maakte hare tong welfprekend . Doch niemand van bet ge-

zelfchap fcheen veel ache to flaan op bet treurig verhaal ,
en mijner vriendin bleef niets overig, zoo zij meende, dan
haar deelnemend gevoel, bij bet gemis van vermogen om genoegzame hulp aan to brengen . Echter bleek bet, dat hare
pogingen niet vruchteloos geweest waren . Door eenige le-

den van dat gezelfchap werden haar gedurende eenige volgende dagen giften toegezonden, en zij had bet flreelend ge-

noegen van binnen weinige dagen den ongelukkigen eene
aanmerkelijke fom ter hand to kunneu fcellen . - Zie, lieve
B Ed. L A ! zoo kan men, door den nood zijner lijdende broederen bekend to maken, bet mededoogen opwekken ; terwijl

men bet aan ieders wil en vermogen overlaac, om naargoed .
dunken to handelen, zonder onbefcheiden aan to dringen ,
waardoor men zoude beleedigen , en zich buiten gevaar ftelt
van to worden afgewezen, hetgeen onszelven zoude befchamen .
Mevr . S . Zoo doende, zouden onze kleine g,ezelfchaps .
kringen kunnen worden, wat in bet groot fommige vereenigingen van vrouwen in eenige groote fleden van ons Vaderland zijn, waarvan ddne, zoo ik meen, eene onzer Vorftinnen aan bet hoofd heeft.

B . En dan molten zulke vereenigingen wel den naam voeren : Tot Nut van 't ,Ilgemeen .
Mevr . S . Op den naam , B E L L A I komt bet niet aan ;

dien laten wij gaarne aan de mannen over, wier roeping bet
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is , meet in bet openbaar en in bet groot to werken . Onze
werkkring bepaalt zich tot her ftille en verborgene ; en H#,
die in het verborgene ziet, zal her in 't openbaar vergelden .
.frfvr . H . Her is fl ij oak meermalen voorgekomen, dat
vrouwen door de Voorzienigheid bi3zonder zijn toegerust met
given van hoefu en hart, zoowel als met ligchaamsbekwaamheden, em, als ik her zoo noemen mag, diakonesfen der
lijdende menschheid to zijn .
Mevr. S. Zoo fchijnen de Apostelen van onzen Heer er
ook over gedacht to hebben . Wij lezen homers in fommige
bunper brieven van vrouwen , die *1s diakonesfen is de gemeenten dienden .
B . Watmeer ik nu niet een onbeduidend jong melsje was,
maar, meer in jaren gevorderd, tot andere gezelfcllapskrin_
gels ken toegelaten worden , dan zoude 1k rijkelijk voordeel
kssnen d&en met hetgeen ik heden mogt hooren . Maar war
sullen wj, die ook onze kransjes hebben? In onze jaagdige kringen kan toch sulk een ernitige Loon valet heerfchen .
Mevr. S . Is bet tt vergeten, mijn kind ! War E w A L D
ergens zegt : Men meet femw jlen zeer eenftig zjn, om beflendig vrel jk to kunnen wezen . Denk aan de blbemen, waarop gij ons bij onze komst bier hebr gewezen, en op de
vmg, die gij betrekkelijk derzelver nuttigheid gedaan hebt .
Zie nog eens near de bloeijende roos, die u zoo bekoorde.
I,enk aan de veelkleurige tulp, aan de prach-tlge lelie . Lokt
bet bevallig gewaad van deze en meer andere bloemen out
Wet tot dankbare erkentenis der Goddelijke liefde ? Noodigett ;iij Met rot vrolijk levensgenot ? M_aar prediken zij ook,
niet gewigtige , ja zeer ernttige waarheden ? Zoek dan gelijk to warden *an dit gedeeke der fchoone fehepping . Wees
blijde en mask blijde. Maar vergeet nook, hoe belangrift
de betlemming is, waartoe gij op aarde zijt, en waartoe gij
in rtwe jeugd moet voorbereid worden . Wanneer zulke
overwegingen u en uwer jettgdige gezellinnen elgen zijn ,
wantleer uwe gezelfchapskransjes door zulke beginfelen gewijzigd en beftuurd worden, dan zal niemand u over nwe
betamende vrolijkheid of onfchuldige fcherts berispetl .
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(Vervolg en got van bl. 586.)

De

herfst was nu bijna verloopen ; deszelfs Bind riep Sir
met herflelde gezondheid naar Engeland terug , en
mij tot de vervulling eener belofte, welke ik eenen zieken
vriend to Napels gedaan had . Bij ons affcheid noodigde de
oude Baronet mij minzaam op zijn landgoed, wanneer ik in
Engeland teruggekomen zou zijn ; en toen 1k, in zijne tegenwoordi-gheid, beproefde zijne doehter vaarwel to zeggen,
was mijne zelfbeheerfching op bet punt mij re begeven, en
ik kon niets anders uitbrengen, dan : ,, Vaarwel !" Die
laatite dag was een dag van ellende ; en nadat de avond gekomen was, en ik mijne fchikkingen tot mijn vertrek tegen
den volgenden morgen gemaakt had, kon ik mijn verlangen
niet bedwingen, om een hartelijk woord aan I S A B E L L A to
zeggen, alvorens ik de plaats verliet . Vergeefs hield mij
mijn veriland de dwaasheid voor oogen, aan eene liefde toe
to geven, welke mijne omfiandigheden, gelitj'k dezelve destijds waren, hopeloos moesten maken, en even vruchte)oos
was de infpraak van mijn geweten, dat mij waarfehuwde,
hoe onbiilijk ik omtrent een jong meisje handelde, met hear
re doen vermoeden, dat ik eene aaufpraak maakte, welke ik
niet kon volhouden : v66r de zon geheel onder was, flond
ik nog eenmaal weder voor bet hek, van waar wIj zoo menigwerf op bet meer van Geneve hadden nedergezien . Zou
zij komen? Ik was er zeker van .
Voor een oogenblik trad lit ter zijde ; zij naderde Lang=
zaam de kleine deur, en lennde eene korte wijl tegen den
tuinmuur, terwijl haar blik op bet water gevestigd was ;
vervolgens drukte zij haar aangezigt it hare beide handen .
Ik hoop aan hare zijde en fluisterde : ,, I S A B E L L A !" In
bet eerst dacht ik, dat zij bezwijmen zou, zoo bleep wend
zlj ; mair de kleur keerde oogenblikkelijk tertrg, tot datwatigen, voorhoofd en hals als met fcharlaken overgoten waren .
Glinrlagchende flak zij mij hare hand toe, maar met oogen
vol tranen .
„ Ik hon bet n-iet over mij verkrijgen, mijne lieve vrilen .
din, to vertrekken, zonder u. een hartelijker vaarwdl to
zeggen , dan de weinige konde woorden , die !k heden ochGEORGE
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tend fprak ." Zij zag naar den grond, en ik kon hare lip
zien beven ; maar er kwam geen antwoord .
„ Ben lange, lange tijd zal verloopen, eer ik u wederzie .
Vergunc gij mij , u voor de zalige maanden to danken, welke
ik doorleefd heb ? Of wilt gij nog eenen fchat meet voegen
bij al de giften der vriendfchap, waarmede gij mij verwaardigd hebt? Wilt gij die flreelehde belofte herhalen, welke
gij mij eens als kind gaafc ? Zeg, dat gij mij niec vergeten
zult, fchoone I S A B E L L A!"
„ En heb ik dan die belofte gebroken ?" hernam zij met
eens naauwelijks hoorbare item .
,, O , maar thans ftaat gij de wereld in to treden ; eene
wereld, waar gij gezocht, geliefkoosd en bemind zult wor .
den ; doch niemand zal u zoo opregt beminnen, als uw oude
vriend , I S A B E L L A I" (Wit zou 1k er toen niet om gegeven hebben, dat ik de magt bezeten had, haar to fmeeken
de mijne to worden !) Zij antwoordde niets , maar fchreide .
Op dat oogenblik hoorde men de Item van Sir G E O R G E,
die haren naam riep . Zij drukte zachtkens mijne hand, waarmede ik de hare was blijven vasthouden, en fluisterde in
haast : „ Vaarwel ! lit zal u Wet vergeten I" - Al had
M E P H I S T O P H I L E S zelf op dat oogenblik naast mij geilaan , zou ik mij niet hebben kunnen onthouden , de zoete
lippen to kusfen, van welke deze ftreetende, mij als muzijk
klinkende woorden gevloeid waren . Zij worflelde, ontfnapte
uit mijne ombelzing , en vlood naar buis .
Twee lange jaren bleef ik op her vasteland, met ontwerpen bezig, die hier niets ter zake doen, of in voorvallen
ge*ikkeld, die voor u van gering belang zouden wezen.
Behoef 1k to zeggen, wat thins de poolfter mijner pogingen
werd ? Die dierbare woorden : ,, Ik zal u niet vergeten ,"
klonken mij onophoudelijk in de ooren, en onderfteunden mij
in oogenblikken van kommer en teleurftelling, van welke
ik, gelijk Gode bekend is, rijkelijk mijn deel gehad heb .
Maar ik hield mijn befluit vol, OM I S A B E L L A D E N H A M'S
tegenwoordigheid to mijden, zoo Lang ik niet voor haar kon
opcreden met eene ftellige aanfpraak op hare hand . Dan,
hoe veel heeft mij dit niet gekost I Hoe kon ik verwachten ,
dat hare herinnering, op welke ik geen regt hoegenaamd kon
doen gelden, de uitwerking van afwezigheid, ftilzwijgen en
de aanzoeken van anderen zou kunnen verduren ?
In den winter van 18 . . keerde ik naar Engeland terug.
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Mijne moeijelijkheden waren eindelijk gelukkig uit den weg
geruimd, en nu fuelde ik to post naar Torkfhire. Reeds heb
ik to verflaan gegeven, dat ik van Sir GEORGE of van
deszelfs dochter federt hun vertrek uit Vevay niets vernomen
had. Het coeval voerde mij gelukkiglijk naar eenen ouden
vriend in de nabuurfchap van Beverley , van wien ik to ge .
lijker tijd eene uitnoodiging ontving, om bet kers£eest onder
zijn dak door to brengen , en bet welkome nieuws , dat Sir
G E o R G E D E N H A M zijn nabuur en goede kennis was . „ Gij
lromt juist van pas ," fprak mijn vriend T H o R N T o N ; „ de
familie van Denham-Hall is morgen van de partij, en g1j zult
dus eene goede gelegenheid hebben om uwe Zwitferfche kennis to hernieuwen . Tusfchen hoop en vrees geflingerd, deed
ik then nacht geen oog toe .
In dit heerlijke oord heeft de oud - Engelfche gewoonte
van vrolijke kersmisviering en de echte gastvrijheid onzer
voorvaderen nog veel van derzelver oorfpronkelijjte glerie
behouden . Onder alle andere omflandigheden zou de biijde
drukte der aanflalten , welke den geheelen nacht door duurden, de kersliederen, door de dorpelingen onder de venders
van bet flot gezongen , en des morgetls de kamers met lauwertakken en fteekpalm groen gemaakt, de feestelijke gezigten van pachters en bedienden , en eene zekere mengeling
van plegtigheid en vreugd bij de godsdienstoefening in de
oude, Gothifche kerk der plaats, - dit*alles, zeg ik, zou
mij, nog pas van eene zoo lange afwezigheid buitenslands
teruggekeerd, vermogend aangedaan hebben ; maar, in de
kerk werd ik door ongeduld verteerd, daar ik onder de verzamelde gemeente vruchteloos een bekend wezen poogde to
ontdekken, en zenuwachtig en teleurgefleld keerde ik naar
huis , om van kleeding to verwisfelen . Eenige weinige woorden zeker, tegen T H 0 R N T o N gefproken, zouden aen mijne
onzekerheid een eind gemaakt hebben ; maar ik bad befloten,
alle blijk van bijzondere deelneming to verbergen, tot dat
ik vernomen zou hebben , hoe I S A B E L L A mij ontvangen
zou . Letterlijk beefden mijne leden, toen ik, een half uur
vbbr bet vroegtijdige middagmaal, de gezelfchapszaal binnen .
trad . De gasten I waren er bijna alien ; maar nog Heeds ont .
brak bet voorwerp , waarnaar mijne oogen uitzagen . Een
ri}tuig reed ijlings bet plein op . - „ Sir GEORGE en
Misf D E N H A M ." - lit vloog voorwaarts . - Cent mille
tonnerres ! De oude beer zeker was dezelfde, then ik ken .
MENGELW .

1836.

NO .

13 .
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de ; maar, in pleats van bet fchoone meisje, dat ik verwacht.
t o to zien , vertoonde zich eene oude, magere dame, met
bet azijnzure gezigt van eene fpijtige ongehuwde maagd !
Sir GEORGE verwelkomde mij harcelijk . Ik wedrhield
mij op dat oogenblik naar zijne dochter to vernemen, en ook
zou dit overbodig geweest zijn, want nog naauwelijks zat
hij , of van alle kanten ftormde men op hem in met de vraag
„ Waar Is Misf I s A B E L ?"
„ De arme a E L L A ! Ik was bang, haar op zulk een'
bitter kouden dag als dezen van huis ce brengen, al was bet
dan ook naar eene kersmispartij : hare gezondheid is in delaatfte tijden niet to best geweest ." Hier keek hij naar zijne
oude feeks van eene zuster, met hare kanten muts en haar'
bril op den neus , als verlangde hij bevestiging van hetgeen
hij gezegd had ; zij knikte beamend . Ik zou den een' met
de andere bebben kunnen verwurgen
Het middagmaal, ondanks deszelfs overvloed en feestelijk .
held, deszelfs boordevolle gezondheidsdronken, lekkere fpijs
en vrolijke gezigten, was voor mij eene bittere plegtigheid ,
dear mijne teleuritelling mij kwalijk geluimd en ftilzwijgend
gemaakt had . Een~ enkel voornemen hield al mijne gedachten
bezig ; en to midden der drukte, welke bet vertrek der dames nit de eetzaal veroorzaakte, bragt ik hetzelve ten uitvoer, door in alle ftilte naar de voorzaal to fluipen, den
eerften hoed, die mij onder de hand kwam , op bet hoofd
to duwen , en de lean of to loopen , zoo fnel de bevroren
fneeuwkorst bet mij veroorloofde . ,, Wijs mij , waar Sir
GEORGE D E N H A M woont," zeide ik tot een kind in de
portierswoning . - ,, Dat groote witte huffs daar ginder,
aan de andere zijde van dit veldt' In drie minuten ftond ik
onder de venfters van Denham-Hall.
De noodwendigheid om een oogenblik tot mijn' adem to
komen, bet bewustzijn, dat mijne handelwijs toch wat wonderlijk was, gevoegd bij eene mij gewone zucht, om Reeds,
v66r den flag, een weinig to recognosceren, hielden mijne
band cerug, toen ik die reeds aan de fchel geflagen had .
Ik ging derhalve bet huis rond, tot dat ik een boogswijs
uitfpringend venfler bereikt had, dat gelijkvloers aan een
bloemperk uickwam , en waaruit een fchitterend licht naar
buiten ftraalde . Ik trad in bet bloemperk, en zag nu een
tooneel , hetwelk W I L K I E'S Of J A N S T E E N'S luimige verbeelding niet fraaijer had kunnen fchilderen . Het was een
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Lang vertrek, befchoten met rijk gefneden eiken paneelwerk,

dat met portretten in den ouden flijl afwisfelde, en nu digt
behangen was met allerlei wintergroen . Het voornaamfle
licht kwam voort van een geweldig groot kersmisblok, dat
in den ruimen fchoorfleen lag to vlammen en ter gloeijen .

De kamer was vol jongens en meisjes van twaalf tot zeven
jaar oud ; twee gezonde jonge knapen waren juist geflaagd,
om, met hulp van een paar floelen, een' grooten kersmisflruik aan de kaarfenkroon in bet midden der zaal to hech,ten, daartoe, zoo bet fcheen, een oogenblik to baat nemen-

de, waarop een meisje van tien jaren of daaromtrent bezig
was, de oogen van eene jonge dame, (de eenige volwasfene

onder geheel den hoop) die op een bankje met haar' rug
naar bet venfler gekeerd zat, onder vrolijk juichen en
fchaterend lagcben , met een' doek toe to b inden . l k Hoop
naderbij ,

en , zoodra zij opftond om bet fpel to beginnen,
herkende ik aan de kleine handjes, die zich uitftrekten om de

vlugtenden to vacten, aan de fierlijke leest, de rijke, don .
kere haarlokken en bet kuiltje in de kin , zelfs fchoon ik
toen hare oogen niet zien kon , de bevallige I S A B E L L A
DENHAM .

Door eene onwillekeurige aandrift draaide ik aan de fluiting van bet venfler ; bet ging open, en daar flond ik achter
de gordijn , trillende van verrukking en van drift, mijn brandend oog op mijne fchoone geliefde gevestigd i Eene tusfchenpoos van ettelijke minuten verliep, eer ik moeds genoeg verzamelen kon, om mij, in dit tooneel van onfchuldige

verlustiging in to dringen . Het kleine goedje huppelde mid-

delerwijl , bij bet fchijnfel van bet vuur, als een zwerm ka=
boutermannetjes in de kamer rond, gierende van blijdfcbap ;

terwiji I S A B E L L A zich midden onder hen bewoog, zoo bevallig, alsof Zij T I T A N I A zelve geweest ware . Zij bad
weinig geluk in bet fpel ; de kleine deugnieten, die bijzonder vermaak fchenen to fcheppen hare krullen regt en links
om baar hoofd to werpen , ontfnapten aan bare poezele ban .
den , telkenmale als zij hen poogde to grijpen. Ten laatfle
kwam zij met beide uitgeflrekte armen op mijnen fchuilhoek

aanloopen, roepende : „ Ik ben,zeker, dat bier de eene of
andere fchavuit verborgen is , die ditmaal niet zoo gemakkelijk ontkomen zal I"

Onmogelijk kan ik befchrijven, hoe

deze in bet wild gefprokene woorden mij aandeden ; maar
inwendig nam ik met dank bet voorteeken aan, en, to voorSs 2
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fchijn tredende, terwijl zij naderde, vatte ik haar zachtkens
bij de handen en drukte die aan mijne lippen . Verbaasd ,
zoo niet verfchrikt door eene zoo onverwachte aanraking,
gaf zij eeti' plotfelingen fchreeuw, en riep : ,, Papa, dat
zijt gij toch niet!" en, eene barer handen losmakende, trok
zij ijlings zich den blinddoek van 'bet voorhoofd . Het was
een hagchelijk oogenblik voor mij ! De onverfchoonlijke
vrijheid , die ik genomen had, fcboot mij als een blikfemftraal door den geest, op bet oogenblik toen geen terugtreden nteer mogelijk was . Mijn gelaat herkennende, gilde
I S A B E LZ A bet bijira nit, veranderde van kleur, wilde fpreken, en borat uit in tranen . Ik werd geweldig verlegen ;
de kinderen ftonden verbluft, bijna niet minder, dan of de
Duivel zelf van achter de gordijn to 'voorfchijn getreden
was . Ik onderfteunde I S A B E L L A op de fofa, werwaarts
ik haar nls gedragen 'had, terwijl ik nevens haar nederknielde .
„ Vergeef mij , waarde I a A B E L L A ! Ik had niet verwacht, dac ik u zoo zeer verfchrikken zou . U zoo nabij
mij ziende, was ik mijzelven geen meester meer. Wilt gij
mij wel vergunnen, u vergiffenis to vragen ?" Langzaam
opende zich haar oog en bleef op bet mijne rusten, nog
ontiteld, maar vol van zachtheid .
„ O 1 Mijnheer VERNON, bet was niet vriendelijk van
u, mij dus to doen fchrikken . Ik weet niet, of ik u wel
oolt zal kunnen vergeven, mij zulk een' fchok veroorzaakc
to hebben ." - ,, Ik zal bet mijzelven nooit vergeven, zoo
ik u verdriet gedaan heb ; maar hoor mijne vcrontfchuldiging i lit hoopte u bij T H O R N T O N re zien ; gij kwaamt
niet ; ik fnelde herwaarts, om u to zoeken ; ik zag u door
bet venfter, en koti mijne drift niet bedwingen, om u to
naderen. En nu, hebt gij mij niet vergeten ? Wilt gij mij
vergeven ?"
„ Ik weet niet ," zeide zij , diep blozende , „ of ik wel
in bet geheel naar u luisteren moet . Gij verdient, dat ik
u eens voor at wegzend."
„ Gij zoudt zoo wreed niet zijn kutnten, wist gij maar
eerst, hoe ik gefmacht heb naar bet oogenblik, waarop ik
uw mededoogen kon inroepen ."
„ Wet nu dan , ik vergeef bet u!" - Ik was als in
den zevenden hemel ! De blindemanfpelers alleen fchenen teleurgefteld . ,, Zouden wij nliet beter doen ," zeide ik , ,, bet
jonge volkje weder aan bet fpelen to helpen ?" en, zonder
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verdere omftandigheden den grootiten der knapen grijpende,
bond ik hem de oogen toe ; na een paar minuten met hen
gelagchen en geftoeid to hebben, werd het vrolijke rumoer
zoo luid als ooit to voren . Alstoen tot I S A B E L L A rerugkeerende, deed ik haar mijn verhaal, en, mijn vorig ftllzwijgen, zoo goed ik zulks met korte woorden vermtrgt,
verklarende, fineekte ik haar ten flotte om bare fcboone
hand. Zij was van aara to openhartig, misfchien ook to
zeer van haar fink gebragt, om op zulk een oogenbilk meisjesdwingelandij over mij to oefenen ; en , toen , na eene wiji
van vurig fmeeken, ik haar van de fofa deed opftagn, en,
haar behendiglijk onder den zoentjesftruik der kleine fchavuiten geleid hebbende , hare oogen, voorhoofd en lippen met
kusfen overdekte, had zij reeds bet zoete woord laten ontfnappen, dat haar voor eeuwig de mijne maakte .
In den loop van ons avondgefprek vernam ik, hoe getrouw
bet dierbare meisje hare belofte gehouden had, ofTchoon
mijn ftilzwijgen dit zoo weinig fcheen to verdienen i en hoe
regtmatig mijn inftinctief gevoel van afkeer tegen de ongehuwde tante geweest was , van welke de arme I s .A B E L L A
eene langdurige vervolging had moeten ondergaan, ten behoeve van eenen van tante's befchermelingen, welken zij als
vrijer bij mime onvergelijkelijke geliefde wilde aanbevelen .
Het was zeer laac, eer ik Thornton-Priory weder bereikte.
Gelukkig was de feestviering nog niet ten einde, en ik vond
Sir GEORGE in een gewenscht humeur ; zoodat, nog v66r
zijn rijtuig wegreed, ik van hem een verlof verworven had,
dat bet geluk van bet meest zielfchokkende, dock ook meest
hartitreelende feest , hetwelk ik immer beleefd heb of beleven zal, voltooide .
Aan de Redectie der Vaderlandfche Letteroeferth:gen .
Opgewekt door bet eenvoudig dichterlijk talent van eene
Dame, die, bijna van hare geboorte af, bet zoo dierbare
licht der oogen mist, dacht mV bet onderhavige 4Iukje van
then aard to zijn, dat bet onder de veelfoortige gedichtjes
van uw geacht Maandwerk wel een plaatsje zou verdienen ;
en dat to meer, omdat hear Ed ., eenigen ta#d bet onderwijs
op bet zoo belangrijke Infituut voor Blinders to 4mjferdam
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genoten hebbende, daardoor , naar mljne fchatting , zou kunnen toonen, wat eene dergelijke doelmatige inrigting vermag, om zulk een voornaam zintuigsgebrek eenigermate to
vergoeden ; bovenal, wanneer, (hetgeen bier plaats vindt)
bij een natuurlijk gezond verfland, eigene oefening en onvermoeide opmerkzaamheid, geleid en geholpen door eene
vroegere en daarna voortgezette befchaafde opvoeding, daarmede gepaard gaan . Op naderen aandrang van mij en eenige
vrienden, kon zij dan ook ons min,zaam verzoek niet we .
derflaan, om dit, dankbaar gevoel kenmerkend, vruchtje
van hoofd en hart mij ter bezorging toe to vertrouwen . En
acht de Redactie bet eene plaats in haar Maandwerk nl t
onwaardig, dan zal daardoor ook in bet,bijzonder mijne be .
doeling en die mijner vriendin bereikt worden .
Z . Julij 1836 .

S . A . A . , V. D. M. to Z .

HET GEMIS MIJNElt OOGEN .
Zoo lang ik bier op aard' mag leven,
Ben ik door duisternis omgeven ;
Geen lichtftraal fchept mij vreugde in 't hart ;
Een ijz'ren band omknelt mijne oogen ;
Zij zijn met rouwflodrs overtogen :
Waar vind ik troost in zulk een fmart?
Maar zou ik, blinde, mij beklagen,
En zou ik dat nog twijf'lend vragen,
Daar 'k zoo veel goeds van God geniet?
Neen, Vader ! neen, uw alvermogen
Onthield mij wet bet licht der oogen,
Maar Gij ontboudt uw gunst mij niet !
Kan ik, Natuur, uw fchoon niet roemen ;
Zie 'k geene kleuren , geene bloemen ,
Hoe fchoon gehuld in 't lentekleed ;
Toch waait baar balfemgeur mij tegen
Zoo fchenkt Ge, o God! ook mij uw' zegen,
En toont, dat Gij mij niet vergeet!
Der vog'len zang ilreelt ook mijne ooren ;
Door 't fijner voelen, fcherper hooren
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Words 't edelst zintuig mij vergoed,

En door die beide mogt ik leeren

Mijn kennis en mijn' fmaak vermedren,
Ontving ik vreugde in 'c droef gemoed .
't Gevoel doet mij elk voorwerp kennen,
Mij aan den duist'ren nacht gewennen,
Vervult de plaats hier van 't gezigt ;

Wat zienden fijner werken mogen,

Voor mij zijn vingertoppen oogen,
Waar ik den arbeid med verrigt .
't Gehoor deed me u , o toonkunst I minnen ;
Gij , gij veredelt hart en zinnen,
En lokt tot vreugde of weemoed uit ;
God dank, 1k mag , geliefde fnaren ,

De item wedr met uw klanken paren,
Nu door geen krankheid meer geftuit ! (*)
Door werkzaamheid en vergenoegen
Leerde ik mij naar mijn lot to voegen ;
De tijdverveling kende ik nooit ;

Menschlievendheid kwam mij op zijde,
Verzelde mij door 's ]evens heide,

Heeft bloemen om mij been geltrooid .

Ja, Amilels Maagd wil zlch erbarmen ;
Zij fluit ons , blinden , in hare armen ,
En opens ook voor ons haar' fchoot ;
Aan mij ook fchonk zij hare ontferming,
Verleende aan mij ook haar befcherming :
God dank, dat ik die gunst genoot !

In Amftels muren mogt ik leeren

Door hand en oor 't gezigt to ontberen,
In 't daartoe opgerigt gefticht ;
Daar werd ik door een werkzaam leven
Wedr aan de maatfchappij hergeven,
En 't donker pad mij opgelicht .

(*) Eene borstziekte belette mij eenigen tijd, bij bet
len der Piano to zingen .

fpe-
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'k Zal nimmer, neen, den tijd vergeten,
Dat ik een kweek'ling werd geheeten
Der fchool, aan blinden toegewijd ;
't Herdenken mij feeeds dierbaar wezen ,
Toen 'k met geduld werd onderweze :I
In elke nutce kundigheid .
Hebt dank, hebt dank, o menfchenvrinden !
Dat gij , ter gunst van droeve blinden
Met edel ijvervuur bezield,
Door uwe onafgebroken zorgen
Den nacht ons maaktet tot een' morgen ,
Ons voor de maatfchappij behieldt !
En zouden wij dan morrend klagen?
Neen , lotgenooten I neen , wij vragen
Toch nooit vergeefs den menfchenvrind ;
Hij blijfc ons heeds zijn hulp betoonen
Gods zegen moge hem beloonen,
Die 't boogst genot- in weldoen vindz !
Komt, medgezellen! 'c hoofd near boven?
Komt, laat ons ffeeds d' Algoede loven !
Hij wraakt der blinden offers niet .
Wij hebben geen gevaar to vreezen .
tens zullen we eeuwig ziende wezen . . , .
C ! welk een troost in ons verdriet 1
S . C . V . D.
LEVENSKVNST.

Vraagt gij naar de kunst to leven ? - Leer met zot en zondaar
leven
Want de wijzen en de goeden zullen weinig moeite u geven .
MENSCHELIJKE VRIJHEID.

Ais een kind , dat door den wader zich laat tillen op een paard ,
Dus, mijn broeder, rijden we alien door het .leven op deze aard' .
Wijl gij zeif den toom moogt houden, waant gee Meester van
den rid
Zie ! uw Vader gaat daarnevens , en Hij leidc het bij 't gebit .
Meng. No . XI . bl . 521, reg . 25, leze men rackoon (Ifanadafche bever .)

En op bl . 590, reg . 13, de in plaats van
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EN DIP. VAN 1784 TOT 1787.

Door

N . G . VAN KAMP$N .

(Voorgelezen in eenen geletterden kring .)
V M anneer men onze Gefchiedenis federt den afval van
Spanje aandachtig befchouwt en met die der oude Gem eenebesten vergelijkt , zal men bevinden , dat daarin
een drieledig beginfel van Regering heerschte, gewijzigd
naar de drie algemeen erkende hoofdvormen van beftuur,
- het mcnarchale of eenhoofdige , het aristokratifche of
patricifche , en het tdemokratifche of veelhoofdige Element . Even als in de Griekfche en naderhand Italiaanfche Gemeenebesten , vereenigden zich de fchijnbaar
verst van elkander verwijderde dier beginfelen fomtijds ten
naauwfle, en wij hebben vele voorbeelden in onze jaarboeken, die ons de verheffing van P I s I S T R A T U S
to 4thene, Van DIONYSIUS, AGATHOKLES en
I1 I E R O W Syrakufe, 1at~r die der V I S C O N T I'S to
Milaan en van vele andere Heeren en Vorflen herinneren, die alien oorfpronkelijk tot de volkspartij behoorden en door deze werden omhoog gevoerd, uit haat
of vrees voor de middelpartij, aan welke ik hier den
naam der aristokratifche zal blijven geven, zonder aan
dezen op zichzelv' eervollen naam die hatelijke beteekenj
to verbinden, welke zij federt de beruchte flrafoefeningen aan den lantarenpaal in de Franfehe Omwenteling
heeft verkregen ; hoewel men zou zeggen , dat die Turkfche teregtflellingen meer de moordenaars dan de flagtoffers hatelijk moesten maken .
Deze fchijnbaar zonderlinge vereeniging heeft echter
niets , wat ons behoeft to verwonderen . De drie beT t
MENGELW . 1836 . NO . 14 .
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ginfelen van beftuur waren uit den aard der zaak voortgevloeid . De Vorst , federt de oudfte tijden (althans
zoo ver de befcheiden der Middeleeuwen gaan) bet Opperhoofd en zelfs de Opperheer van den Staat , had zijne
leenmannen ; de magtigften van dezen werden al vroeg
hier to lande (behoudens hunnen leenpligt in fommige
gevallen) op hunne beurt Oppervorflen, en hunne achterleenmannen, de Edelen des lands, poogden eerlang
omtrent hen dezelfde rol to fpelen, als zzj omtrent de
.Frankifche Koningen ; doch de waakzaamheid en gedurige nabijheid der Graven en Hcrtogen verijdelden die
pogingen in de meeste gevallen . Waarfchijnlijk zouden
zij echter bezweken zijn , zonder eenen krachtigen Bondgenoot . De door de!Kruistogten aanvaiakelijk in vrijheuj
geftelde BurgerJland . verheft bet diep gebogene, en getrapte hoofd ; hij vereenigt zich in gemeenten tot poor.
ters, -en regelt zich in gilden tot vaste ligchamen ; hij
biedt den Graven eindelijk cijns en buitengewonen onderhnd voor zijne vrijheid , en hulp in den oorlog . Met
beide handen nemen de Hollandfche en Gelderfche Graven die hulp aan , welke hen tegen de fteeds grootere
aanmatigingen der Edelen treffelijk to ftade komt . W r LL E M II en F L O R I s V woKden door den nieuw gevormden en door hen onderfteunden 13urgerftand magtiger, dan
iemand hunner Voorzaten immer geweest was-, en na
den moord van F L o R I S V ontftaat pr een plegtig verbond tusfchen j A N 11, bekleedende de waardigheid van
Landsheer voor zijnen Neef J A N I , en de Steden, tegen
den Adel . Allengs bekomt de derde ftand gelyke, fraks
sneer magt , dan die Adel ; en de bekwame F I L I P s de
Goede begreep zeer wel , wat hem dienftig was , toen
hij zich eerst aan bet hoofd der Kabeljaauwfche (eigenlijk volksgezinde) partij ftelde, znaar naderhand, met
niet minder fchranderheids , de voortduring van den burgerkrijg door bet verbod der partiileuzen wegnam . Na
de op alle partijen en ftanden evenzeer drukkende Reget
ring van K A R E L den Stouten vereenigden zich fldel en
Burger/land, Hoeksch en Kabeljaauwsch tot afperfing
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van het Groot Privilegie aan Vrouw MARIA, doch
flechts voor korten tijd ; de zaken hernamen hare natuurlijke
rigting ; de Vorst en de Staten vereenigden zich weder
teen
0 de oude geflachten (de B R E D E R o D R s en WASS E N A A r. s) , en de burgerkrijg eindigt met dezer volkomene nederlaag .
Zoo ziet men de Burger j den hoogften trap .van welvaart bcreiken onder horflen , door haar geliefd , en die
haar daarentegen ook gaarne begun(tigen . Maar nu ontflaat cone nieuwe 12ron van twist, geheel en al vreemd
aan de oude gefchillen, De menfchelijke geest ontwaakt,
en wil geloofsvrifheid, wil kerkherflelling, volgens den
nieuw gevonden', to voren verduisterden fchat van bet
Evangelic . Hier is geen verfchil van Burger en Edelman ; de oude Ridder, de Burgemeester en de hand
werksman ftaan hier gelijk ; H E N D R I K V A N B R E D ERODE, LODEWIJK VAN NASSAU, ANTONI VAN
STRALEN, VAN D'ER DOES, VAN DER WERFI

en j A N H A R I N G ijveren voor dezelfde zaak , en de
tirannij van A L V A vereenigt alles ten ftrijde . Maar Vie
zal hot Opperhoofd zijn? Buiten twijfel de man, wiens
zedelijke en verltandelijke meerderheid hun alleen befcherming biedt, - W I L L E M I . Reeds terftond begrijpt doze de meest gefchikte ftaatkunde voor hem , to
midden der verfchillende beftanddeelen van bet Staats'ligchaam . Hij merkt , dat de iiollandfche Adel zijne mgt
geheel heeft verloren , die op de Regenten der zes voornaamfte Steden is overgegaan, welke zich alleen van de
vertegenwoordiging des yolks ter ftaatsvergadering hebben meester gemaakt ; en dus beroept hij alle de daaraanvolgende zoogenaamde kleinere Steden mede ter vergadering , en tracht zelfs , doch to vergeefs , den landelijken ftand ook daarin to brengen . Dezelfde middelen
hadden dezelfde uitwerking als to voren : de Prins kon in bet
van alle kanten befprongene land over geldmiddelen befchikken , die K ARE L I van bet vreedzame en welvarentfe
Holland niet had kunnen verkrijgen , en men droeg hem
bijna de magt van Dictator op . Maar naderhand , roen
T t 2
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alle Hollandfche Steden under zijn beftuur vereenigd waren, en ook de Utrechtenaars (meer bet Volk dan de
Stadsregering) hem met geestdrift toegedaan waren , fchijnen de groote Steden deze vermindering barer magt hem
toch eenigzins ten kwade to hebben geduid, en Gouda
en AmJlerdam belemmerden , door draling en tegenftand, 's Prinfen inhuldiging tot Graaf, tot dat de
misdaad van B A L T H A Z A R G E R A R D s die opdragt
geheel deed mislukken .
Na 's Prinfen dood daarentegen bemagtigden de Regeringen der Steden , die thans viifentwintig ftemmen hadden tegen dBne des Adels of der Ridderfchap , bet beituur zonder tegenwigt, tot dat de nood drong, eenen
algemeenen Landvoogd to benoemen , waartoe , om de
Koningin van Engeland to believen, haar gunfteling L E IC E S T E R verkozen werd , die zich naauw aan bet demokratifche beftanddeel in den nieuwen Staat hechtte .
Men kent de daarop gevolgde onlusten, en men weet,
dat L E ICES T E R zich met de uit Braband en I7laanderen gevlugte Hervormden vereenigde, de Predikanten
vleide , de krijgsmagt aan zich verbond , en ook den
Burgerkrijgsraad, vooral to Utrecht , voor zich had .
Dit alles duurde niet et*el gedurende zijn verblijf, maar
ook na zijn vertrek nog voort , en de itandvastigheid van
den Romeinfehen Senaat heeft zich in de moeijelijkfte
oogenblikken wel niet grooter getoond , dan toen o LD R N B A R N EVE L D T en zijne vrienden met de eene
hand de krijgsmagt , de gewapende burgerij van een aantal Steden, de magtige Protestantfche Geestelijkheid , die
zoo veel invloeds had op bet gemeen, de woelzieke vlugtelingen uit Belgie, en den Engelfchen Landvoogd met
zijn vrienden , bijzitters van den Raad van State , tegenhouden, met de andere den grootften Veidheer zijner Eeuw,
p A FL M A , en diens zegevierend 1hger de fpits bieden en de
onverwinnelijke vloot helpen vernielen . Maar de groote
Staatsman wist meer dan iemand, welk eene liefde her
Volk aan bet bloed van zijnen vermoordcn redder en
befchermer, den Prins van Otanje, toedroeg ; hij wist
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onder een' zediger titel aan bet hoofd der
zaken to ftellen , en werd zijn raadsman en regterhand
in bet ftaats-, gelijk M A U R I T s de zijne in bet krijgsbewind . Toen was bet monarchale en aristokratifche
beginfel naauw en gelukkig vereenigd , en men hoorde
zoo min meer van de Souvereiniteit des Yolks , die de
Engelschman W I L K E S beweerde , als van de opdragt
dier Souvereiniteit door bet Volk aan de Koningin van
Engeland. De Staten befchouwden zich als eenige en
wettige Vertegenwoordigers van Ridderfchap en Steden
van Holland, en als zoodanig geregtigd tot bet beftuur,
waarvan zij een gedeelte aan den Stadhouder M A U R I T S
opdroegen .
Doch to kort voor 's lands welzijn , hoewel nog twin
tig jaren, duurde deze eendragt der hooge Magten van
Staat . Het is bekend, dat de beide groote mannen van
hunnen tijd -- Nederlands C A T 0 en C E S A R -- door
gedienftige oorblazers- en geestelijke onrustftokers van elkander verwijderd werden . Toen naderde O R A N J S weder de thans onderliggende volkspartij, die zich echter,
geleid door de Predikanten, meer aan kerkelijke inrigtingen dan aan ftaatkundige vrijheden liet gelegen zijn, maar
overal tegen de heerfchende aristokratifche partij opftond, tot dat M A U R I T s deze , die zich vergeefs door
huurbenden trachtte ftaande to houden , met de krijgsmagt
van den Staat', die zij hem tegen den vijand toevertrouwd
had, van bet kusfen drong .
Van nu of was er eene klove tusfchen de A?ristokratie
en den Stadhouder gevestigd, die flechts de edele, onvolprezene F R E D E R I K H E N D R I R voor eene pool
vermogt to dempen . Maar de wond fcheurde onder
W ILL E M II weder open . Hij leefde echter flechts kort,
en met zijnen dood zegevierden de Patriciirs volkohien .
Het Volk was thans , niet meer wegens kerkel#ke , maarwegens flaatkundige gronden, misnoegd, en de tegenwerking bereikte in 1672, door de fnelle vorderingen der
Franfchen, bet toppunt . Men aag toen hetzelfde als
in de Franfche Omwenteling van 1792, - voorfpoed
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des vljands tot moordtooneelen geleiden, - en de Nederlandfche Gefchiedenis bejammert den 20 Augustus 1672,
even als de Franfehe den 10 Augustus , 2 en 4 September 1792 . In beide tijdftippen holde bet losgelatene
ontzinde gepeupel teugelloos voort, maar in Nederland
flichtte bet eenen zetel, lien het .i n Frankrijk omvervierp . Ondertusfchen was bet verlangen des Volks bier
flechts een krachtiger doorzetten van den oorlog , geene
deelneming aan bet beftuur ; alles , wat bet daaromtrent
eischte, verlangde bet niet voor zich, maar voor den
Prins van Oranje, die dan ook weldra de Regeringen
in de Steden , en daardoor he ; perfoneel van den Souverein , de Staten van Holland, , naar goedvinden veranderde, en door hen tot ErfJladhouder verheven werd .
De Gelderfche Adel, die niet meer, gelijk vroeger, tot
1 t aristokratifehe Element behoorde , maar om posten
ten Hove bet monarchale beginfel aankleefde, ging nog
verder dan Holland, en verhief O R A N J E tot Hertog .
Maar hiertegen verzette zich de Aristokratie zoo fterk,
dat W I L L E M III , hoewel met blijkbare fpijt, daarvan
moest afzien .
Hetzelfde , 't geen de Omwenteling van 1672-1674
vertoonde , herhaalde zich bij de verhefling van w I LL E nz 1V van 1747 tot 1749 ; doch met dit onderfcheid, dat
toen bet Volk van zl ne regten fprak, en tevens , met de
hoogstmogelijke verheffing van den geliefden Stadhouder,
waarborgen voor z jne vrijheid verlangde . Wij zien bet
zonderlinge fchouwfpel, dat, veertig jaren v66r de Franfche
Nationale Vergadering, de Drentfche landman H I D D E M A
in de Vergadering der Staten van zijn landfchap weigert buiten to llaan, zeggende, , dat hij volgens de regten van den
,,, mensch zoo zeer als iemand dear than mogt ;" (*)
terwijl E L I A 8 L U Z A C, in eene Verdediging vana het
gedrag der Stadhoudersgezinden , even als de Part zenaars van 1789 en 1792, bet regt van den opfland verdedigt, en beweert, dat, lvanneer de Overheid het ver(*) M E IJ.E

R,

Ned. Gefc,§iedenisfen, Illde D . bl . 429 .
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trouwen des Yolks verliest , dit laatfle zich de Souvereiniteit mag aanmntigen en de Wetgevende Magt gebraiken . (*) Zoo er immer hoop demokratifche beginfelen op den voorgrord gefceld werden, zijn het wel deze . En deze zelfLie lieuen wilden fciiier alle hooge posten aan den Prins hcbhen opgedragen , deden hem tot
Er ffladhouder in de A annelijke en vrouwelijke linie benoemen, en de Regerings-reglementen van 1674, waardoor hij in Gelderland, Utrecht en Over~jsfel den grootflen invloed op de benoeming van awbtenaren en op het
befluur erlangde , heritellen .
Wij zien dus , dat in de nleeste gevallen het monarchalc en het dcmokratifche beginfel in ons Vaderland
zich vereenigden tegen de ~4.,istokratie . Doch er zijn
hierop twee merkwaardige uitzonderingen : de onlusterr
na den dood van w i L I. E at III van 1702 tot 1705, en
die onder w I L E E !I V na den Engelfchen oorlog van
1784 tot 1787 . Het zij mij vergund , deze opwellingen
van demokraiifcheu ijver tegen het Stadhouderfchap en
de 4ristokratie to gelijk , in aard , firekking en afioop ,
kortelijk to vergeiijken .
Men kan eigenlijk de onlusten Pa den dood van w I LIII bezwaarlijk als eene worfieling tusfchen de Monarchic en de Dcmokratie befchouwen, dan in zoo
verre dezelve teen de vrienden en gctnflelingen des overleden' Stadhouders was gerigt . Deze wilden zich namelijk in de posten , die zij vol-l ens bet Regeringsreglement
van 1674 in Gelderland, Utrecht en Over~Vsfel hadden
verkregen , handhaven , en namen zelfs in Gelderl nd
een befluit, dat de Wethouders zich voortaan zelve needs
zouden vernieuwen . Hiertegen nu kwamen met reden
velen op , die dit als cenen flap tot eene gevestigde Oligarchic befchouwden ; en bet zijn deze partijfehappen,
die, onder den naani van oude en nieuwe plooi , drie
I. EDT

(*) C 9

It I S I E R,

Xde D . b1 . 470, 471 .
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jaren lang onze zuidoostelijke gewesten verdeelden . Het
is jammer, dat de verhalen daarvan zoo bijzonder fchaars
en gebrekkig zijn , en men aan L A M B E R T I en ZV AG E N A A R bijkans alleen de kennis derzelven verfchuldigd is , die de laatfle uit de Landdags - Recesfen , Stedelijke Notulen, Ferbalen en vonnisfen met groote vlijt
en moeite heeft zamengefleld . M E IJ E R , die omtrent de
onlusten van 1747 zoo bijzonder uitvoerig is, en daaraan
bijkans een boekdeel heeft toegewijd , zegt omtrent die
van 1702 niets . Wij zullen ons alleen tot WAG EN A A R bepalen : want C L R I S I E R heeft dezen flechts ,
gelijk doorgaans , verkort . De bronnen voor de gebeurtenisfen van 1784-1787 zijn daarentegen bijkans to overvloedig, en zouden meer kunnen verwarren dan onderrigten , zoo men daarbij bet oordeel des onderfcheids
niet gebruikte .
Wat dan vooreerst den aard van beide die onlusten
aangaat, zoo kwamen dezelve daarin overeen, dat de
midd;l/land, tot welken de Gemeenslieden en Gildehoofden behoorden, zich, geflerkt door een gedeelte der mindere klasfen, tegen de Regenten verzette, bet, zoo hij
beweerde, drukkende •R egeringsreglement van 1674, waarbij de regten dier volkstribunen geheel waren voorbijgegaan, feitelijk affchafte, en lieden van zijnen aanhang
(de nieuwe plooi) in de Regering bragt ; gelijk zulks na
1784 de Gecommitteerden en Geconflitueerden der Burgerij insgelijks tegen de Regenten ; die volgens dat toen
weder herflelde Reglement bet bewind voerden , deden .
Men rigtte benden vrijwillige burgers op , onder de zinfpreuk van restituta Libertas , gelijk in 1786 van Pro
Iris et Focis, en dergelijke . Men verklaarde ook in
1702, dat Been krijgsvolk zich in burgergefchillen mogt
mengen ; terwijl daarentegen de oude Regenten zich daarvan , als van kunnen eenigen fleun in beide gevallen .,
moesten bedienen . De bezetting van Nijmegen door
krijgsvolk en de verandering der Regering in 1702 door
de Staten van Gelderland hadden veel van die van
Hattem en Elburg door dezelfde Staten in 1786 . 1n
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beide tijdftippen kwam de burgerij voor bet ftadhuis , en drong de vernieuwing der Regering door . De
naam des Stadhouders werd in beide gevallen door de
opftandelingen met verachting uitgefproken, en, al noetde men in 1702 den overleden' W I L L E bi III geen'
N E R O of F I L I P S 11, gelijk in 1786 den goedharti&en
W I L L E M V , men verklaarde toch in Zeeland, "dat de
overleden Koning 's yolks vrijheden gefchonden en een
onmatig gezag geoefend had in de Provincie . Men fcheidde in GcldeAkand in 1704 de ambten van Stadhouder en
Kapitein-generaal , gelijk men in 1786 den Stadhouder in
Holland als Kapitein-generaal en Admiraal fchorfte . De Ridderfchap van Gelderland was in bet begin, gelijk op het einde
der achttiende Eeuw, geheel voor bet nude geftemd : zij en
de Steden wierven krijgsvolk tegen elkander . Het kwam
in beide gevallen tot bloedige tooneelen, to Tholen en to
Amersfoort in 1702, to Nijmegen vooral in 1704, waar
eenige leden der oude Regering om opfland met den dood
geftraft werden , even als reeds twee jaren to voren to
Amersfoort met een paar voorftanders van bet nieuwe
gefchied was . Men kent in 1787 de ontmoeting bij Vreeswi k , waar v I s s E R fneuvelde , en bet gevecht binnen
dmflerdam bij de Aattcnburger-brug .
Doch , in weerwil dier fchijnbare overeenkomften, is
bet verfchil tusfchen beide die woelige tijdvakken onzer Gefchiedenis nog aanmerkelijker . Vooreerst wat aangaat de flrekking . Die in 1702 was geenszins op theoretifche gronden gebouwd ; bet was eenvoudig (bet zij
met alle achting v oor den beroemden K L U I T gezegd ,
met wien ik hier niet kan inftemmen) eene veerkrachtige
wederwerking na den zwaren druk , die , onder w I LL E M III, vooral aan de vier gewesten , Gelderland,
Utrecht , Overijsfel en Zeeland, reden tot klagten gegeven had . Zij wilden geene denkbeeldige volmaaktheid
bereiken , maar flechts de oude regten der gewesten, met
name bet bijna vernietigde ambt van Gemeensman , her.
ftellen . De oude Regenten daarentegen wilden zich in
hunne posten handhaven . Behoud of herftel van bet
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Stadhouderfchap kwam niet in aanmerking , daar Koning
WILLEM dood, en JOAN WILLEM F'RI1SO nog to
jong was ; doch men mag vermoeden, dat de oude plooi
(zoo als de vorige Regenten genoemd werden) toch hot
oog op dien jongen Vorst had, gelijk de nieuwe plool
zich flellig tegen het Stadhouderfchap verkloarde. Maar
geheel anders was de flaat van zaken van 1784 tot 1787 .
De nieuwe vrijheid van Noord-flrnerika had aller hoofden doen duizelen . Men zag daarin een Model voor een
Gemeenebest . Gelderfche en Over jsfelfche Edelen , als de
CAPELLENS TOT DEN llIARSCH en TOT DEN
P o L L , koesterden de fkerkfle demokratifche gevoelens, en
zij verhieven zich, in den volflen zin des woords, tot
Gemeensmannen , d . i . tot voortlanders der Gemeenten ,
voor welke de edele CAPELLEN TOT DEN POLL de
affchafhng der Drostendienflen verwierf. (Men ziet niet ,
dat de mannen van 1702 gezind waren iets voor den fchamelen landman to doen .) Men wilde in 1786 en 1787
niet (om het beeld to behouden) de eene of andere plooi
van het kleed, maar hot geheele kleed vernieuwen .
Grondwettige herfelling van den ouden Staatsvorm
was immers de leus . Men wilde overal den vertegenwoordigenden Regeringsvorm invoeren , en daartoe werden zelfs de beginfelen van 1747, maar zonder Stadhouder , ingeroepen . En dit brengt ons tot een tweede
aanmerkelijk punt van verfchil ; hot is de houding van Holland en Gelderland in beide gevallen . In 1702 ha~den de
I-lollandfche fledelijke Regeringen, even als in 1651 na den
dood van w I L L E M II, de volheid van het gezag weder aan
zich getrokken, en lieten of gaven aan het Volk niet het
minfle deel aan bet befluur, of aan de benoerning zijner
Beftuurders . En nogtans veroorzaakte dit niet de geringfle opfchudding in doze Provincie. De inwoners
vlijden zich gereedelijk , en zoo 't fchijnt gewillig , under dien vorm van befluur, die hun dertig jaren to voren zoo hatelijk was voorgekomen ; een flellig bewijs ,
dat de opfland in de andere gewesten geenszins een gevolg van revolutionaire gezindheid, maar van misbruik
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van gezag was geweest . Immers de magt van W I LL E M III was in Holland, hetwelk aan Frankrijk man-

moedig tegenitand bad geboden , nooit zoo groot geweest als in de dric andere Provirciirn , die voor bet geweld des vijands ba iden gezwicht, en zich daarom bij de
wederopneming in de Unic hardere voorwaarden hadden
moeten getroosten ; cone vernedering, die ook tot hunnen tegenzin tegen AV I I. L E at III veel kan hebben bijgedragen, en this zijne zclfs onfchuldige daden voor ben
in can hatelijk licht ftelde . I-let volk in Holland, behalve mistchien /Imflcrdana , had zich over W 11, L E M
minder to beklagen ; maar bet was ook de vorige ftadhouderlooze Regering vergeten, behalve alleen den roem,
die van bet bewind van j A N D E W I T T, denlotbfchik-r
ker van Europa , was afgeftraald . Dus bleef bet lijdelijk bij doze verandering . Hoc geheel anders in 1784 !
Toen verhief de Provincie Utrecht bet eerst de banier
des opftands '; maar zecr fpoedig toonden zich de meeste
plaatfen van Holland , met hunne Staten aan bet hoofd,
zoo krachtig tegen den Stadhouder en Kapitein-genera al ,
dien men van ongeoorloofde en verdachte flapheid in den
pas geeindigden Engelfchen oorlog en van onderwerping
aan zijnen opvoeder , den Hertog V A N W 0 L F E N B U TT E L, be.fchuldigde, dat w I I, L E M V zich naar Gclderland begaf, waarvan de Staten thans , even als die van
Zeeland, tot zijne • ijvcrigfte voorftanders behoorden .
Maar in Holland ging cerlang bet bewind van de Regenten in de handen der gewapende Burgers over, die
vliegende legertjes vormden , met weike zij de Regenten,
die bun vootkwamen bet vertrouwen des Volks verloren
to hebben , vrij krachtig uitnoodigden , zich to verwijderen . Vanwaar deze geest in 1787 , zoo geheel verfchillende van dien in 1702 ? Flandelsbelang had Holland in
het bijzonder van Engeland verwijderd ; de daarop uitgebarften oorlog bad vooral Hollandfchc kapitalen verflonden ; Holland had op krachtigc vermcerdering der
zeemagt en ijverige onderfteuning van Frankr~Vk aangedrongen ; dit was niet gebeurd, en een zeer onvoordee-
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lige vrede had als 't ware de kroon gezet op den ontzettenden roof van fchatten , door de Engelfchen aan
ons gepleegd . Vandaar bepaaldelijk pier bet misnoegen
tegen O R A N J E en B R U N S W IJ K, die men van Engelschgezindheid verdacht hield ; gelijk daarentegen in
Zeeland, waar veel handel op Engeland was, de oorlog zeer afgekeurd werd , en dus geene rede'n tot haat
tegen de genoemde hooge perfonen bef'ond . Gelderland
was eene Landprovincie , die veel voordeels trok van
flerke bezettingen , en dus over 't algemeen , met uitzondering van enkele Edelen en de minderheid van de
Steden, den Kapitein-generaal naar de oogen zag . Utrecht
volgde bet voorbeeld van Holland, waaraan bet door
zoo menige banden van nabuurfchap gehecht was ; en
bier was bet middelpunt dier theorie van den opitand,
waarvan bet veel gelezene tijdfchrift , de Post van den
Nederrh fn, de ijverigre tolk en verkondiger was .
Het is Inerkwaardig, to midden van deze flrijdigeElementen , - de Volkspartij en die des Stadhouders , - de
houding der llristokratie to befchouwen . In 1702 verzette zij zich eenparig en krachtig, in Gelderland,
Utrecht en Overjsfel, tegen de eifchen des Volks ; maar
de Holland/che Patriciers begrepen, dat de Demokraten, vijanden van bet Stadhouderfchap , hun minder gevaarlijk waren dan de .lristokraten, die blijkbaar min of
meer tot hetzelve overhelden en uit vroegere afhangelingen
van den overleden' Stadhouder beftonden . Dit is een
nieuw bewijs, dat niet de leer Van de Souvereiniteit des
Volks de drijfveer was der mannen van 1702 . Doorknede Staatkundigen , als een H E I N S I U S, F A G E L,
S L I N G E L A N n T en Buys , die wel niet de Franfche,
maar toch de Engelfche Omwenteling v66r C R 0 Mw E.L L kenden, zouden zulke gevaarlijke naburen niet,
gelijk zij deden, de hand boven 't hoofd hebben gehouden ;
de Gelderfche Ridderfchap en de oude plooi waren hun oneindig minder nadeelig, dan eene gewaande Propaganda der
Volksfouvereiniteit, die zij in hunne Provincie bet meest
van alles hadden to duchten . Doch zij begrepen , gelijk
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wij zoo even zagen , dat de toefland van Holland van
then der Landprovincien en van Zeeland aanmerkelijk
verfchilde ; dat alleen de omtlandigheden de onlusten
veroorzaakten, en dat zij dus van den omwentelingsgeest
niets to duchten hadden , die inderdaad van zelve , zonder vreemde tusfchenkomst , bedaarde , zoodat eerlang
de Regenten in Gelderland zelfs voor hun,leven werden
aangefteld .
In 1784 hadden de -4ristokraten zich eerst zeer flerk
tegen den Hertog van Brunswijk en diens invloed verklaard, en hem eindlelijk, toen de beruchte 4kte van
Col2fulentfchap bekend wend, waardoor hij zich een' uitfluitenden invloed op den Stadhouder wilde verzekeren,
tot verwijdering genoodzaakt . Omtrent den Engel/chen
oorlog hadden de meeste Regenten, buiten Zeeland, de
werkeloosheid van den Kapitein- en Admiraal-generaal
ten hoogfte berispt , en de volksbewegingen tegen den
Stadhouder veeleer aangemoedigd dan tegengegaan . Toen
echter deze bewegingen eene, in Nederland bijna voorbeeldelooze , demokkratifche rigting bekwamen, was de
houding der Regenten verfchillende . In Holland en
Overzjsfel volgde men den ftroom ; in Utrecht en Friesland zagen de Staten , dat zij to ver gegaan waren , en
wilden liever onder den Stadhouder dan onder bet Volk
flaan, tegen hetwelk zij van nu of regtflreeks aangekant
waren . Holland was intusfchen geen bemiddelaar, gelijk in 1702, maar partij . Op bet oagenblik, dat eenige
weldenkende en gematigde manner uit de onderfcheidene
Stadsregeringen de opgewondene gemoederen zochten tot
bedaren to brengen en den twist bij to leggen , werden
zij door de gewapende burgermagt, in een vliegend legertje ter afzetting vereenigd , overvleugeld, en het vertrouwen des yolks onwaardig verklaard . Tegen zulk
een dekreet , door kanon onderfleund, viel niets to zeggen .
ZEEBERGH werd verguisd ; REND0kP,DEDEL en
B E E L s werden geplunderd, vele anderen afgezet ; Vader
110 o r T werd vergood . De Demokratie had gezegevierd .
Het laatfle en belangrijkfte onderfcheid ligt is de ver-
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fchillende houding der mannen van 1702 en van 1785
ten aanzien van Frankriyk . Het ontging LODE W IJ x
XIV niet, dat de buitenfporige invloed van W I L L E M
II[ op de Regering en zijne gewelddadigheden in Zeeland vele misnoegden hadden gemaakt, en hij hoopte,
dat de herftelling der fadhouderlooze Regering hem de
vriendfchap der Republiek en hare onzijdigheid zou verfchaffen in den thans, na de trouwelooze aanvaarding
der Spaanfche erfenis, onvermijdelijken Europefchen
oorlog . De grootfte Despoot der aarde, de man, die
zeggen durfde : de Staat ben ik, helinnerde den Staten de tijden van vrijheid, die zij v66r w I L L E M III
hadden genoten, en zeide, dat zij in eenen flaat van
bedivang waren geweest, zoo lang zij de vriendfchap met
Frankr jk gering gefchat hadden ; thans fond de Staat
weder op zichzelven, en de geest der Republiek van
nieuws bet beftuur to bezielen .
Ruim eene Eeuw vroeger hadden de voorzaten der
mannen , tot welke die taal werd gerigt , in nog dreigender oogenblikken den vijand geantwoord : Fistula
dulce canit, volucrem dum decipit auceps . Hun nakroost was then Vaderen niet onwaardig . Zij zagen den
vijand, meester van de ferkten der Spaanfche Nederlan,
den, op de grenzen der Republiek faan , zich van de
geheele Spaanfche Monarchij door een' bekuipten uiterfen wil meester maken, en zij aarzelden niet . 4mfter .
dam, fchoon meer in 't bijzonder gevleid, had zijne
fchatten veil voor de balans van Europa . Met verontVvaardiging fieten zij bet gezegde , dat zij thans meer
vrijheid zouden genieten dan vroeger , door eerie lofrede
op den man , die hen in 1672 van dezen zelfden vleijer
bevrijd had, van zich af, en betuigden voor God en de
wereld , dat zij alles veil hadden voor bet behoud van
vrijheid en Godsdienst . Ook antwoordden zij beter dan
door woorden ; zij antwoordden door de veldflagen van
Hochftiidt , Ramillies , Oudenaarden en Malplaquet:
Maar er is in dit hartverheffende fchouwfpel Une bijzonderheid, die wij niet voorbij mogen zien . In Gelder-
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en wel bepaaldelijk to N%jmegen , werkte de demokratifc •h e geest misfehien flerker, dan ergens elders
in Nederland. Den 6 junlj 1702 werden er de,leden
van den Raad (aanhangers en begunftigden van w i LL E n1 III) door de Geonecnslicden van hunne ambten vervallen verklaard, en cen nicuwe Raad aangefteld ; de
ontzette Regenten gaan naar 1lrnhem, alwaar zij al het
to N~lmcgen gebeurde voor onwettig verklaren . De
nietxve Regenten , de Gemeente to Nijmegen , hebben
dus alles van de partj des overladen' Stadhouders to
vreezen . Vier dagen na de Omwenteling (lO Junij) rukken de Franfchcen aan , om de clad to verrasfen ; de burgerij is nog niet door hot leger van den Staat gedekt ;
maar deze echte Republikeinen vragen niet naar Prinsof Staatsgezind , ofnaar de flaatkunde van den man , die
lien, zoo zij meenen, verdrukt had ; zij vragen flechts
naar dc; zaak van hat L'aderland. Met een handvol
foldaten verflcrkt , verdrijft de N~;neegfche burgerij den
vijand, tot twecmaal toe , uit de fchans IKjk in den pot,
onmiddclliJk order de wallen, tot dat zij door V A N R E E D E
V A N A T 11 L 0 N F, den overwinnaar van lerland, ontzet
wordt . L o D E W 1J 1i's Kleinzoon, r E N E L ON's kwee- •
keling, de 1Iertog van Boilrgondie, door den grooten
Veldheer n o U r r L E R s onderfteund, was zelf bij dezen aanval, en hij kon daaruit bij ondervinding de les
leeren, dat een dwingeland met alle zijne list en geweld
tegen een Volkenverbond op deli duur niets vermag ; eene
les, die zijn groote Meester hem reeds in den Tcep'=aqyue had ingeprent.
Men weet den gelukkigen uitflag van deze langdurige
worlleling, en dat die uitilag volkomen zou geweest
zijn, zonder den afval van Fngeland en het verraad
der algemeene zaak door de Tories . Nogtatrs wonnen
wij bij den oorlog een' fchitterenden roem, en bij den
vrede Fenlo, de barri~re en eene dertigjarige rust.
Hoe treurig is de keerzijde van dit tafereel ! In de
achttiende Deuw was men Frankrijks arglistigheid en
geweldenarijen vergeten, cn de ondervinding der Vaderen
land,
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ging voor bet nakroost verloren . Door allerlei geheime
kuiperijen, beloften en gunstbewijzen fleept Frankrijk
ons in zijnen oorlog met Engeland mede, doet ons bet
tachtigjarige Bondgenootfchap met then Staat, eer wij eene
vloot hebben , verbreken, betoont ons, toen de zaak zoo `vex
is, wezenlijke dienflen, maar zorgt bij den vrede alleen
voor zichzelv', niet voor ons . De flaatslieden van Nederland rusten echter niet , v66r dat, in fpijt van den
Stadhouder, bet naauwe verbond met Frankrzjk in 1785
gefloten is . De Gelderfche en Overj,~sfelfche Edelen ,
VAN DE CAPELLEN TOT DEN MARSCH en TOT
D E N P OL L , zijn onuitputtelijk in den lof van Frankrijk en deszelfs ftaatkunde . Men wil de Franfche tirann%j, die de Vaderen ons hebben verhaald, niet meer
gelooven , maar krijt die uit voor een gewrocht van partijgeest . In de daarop volgende burgergefchillen verwacht de Provincie Holland hulp van Frankripk tegen
den Stadhouder, en is daarvan zoo zeker, dat men niet
aan de nadering der Pruisfen gelooft , die immers niet
zouden durven, ait vrees voor de Franfchen . Doch
weldra blijkt bet, op welken rietftaf men geleund heeft .
Het tramp bij Givet gaat uiteen, zonder een geweerfchot
tegen de Pruisfen to hebben gelost ; terwijl deze Holland
en zelfs Amflerdam , dat in Eeuwen geenen vreemden
krijgsknecht gezien had , bezetten . Maar deze ondervinding is to zwak , om ftaatkundige partijfchap to genezen . Scharen uitgewekeue'h trekken naar Frankrjk,
en fmeek=., vooral na de Omwenteling aldaar, het Bewind, om zich bet verdrukte Nederland Pan to trekken,
en de yr/held aldaar to herflellen ! Deze verzreken,
door geheime werkingen onderfteund , houden niet op ,
zelfs nadat bet Redolutieplein dagelijks van bloed overAroomd wordt ; en, indien niet, door Gods vaderlijke
goedheid, de man des bloeds v66r den intogt derFranfchen in Nederland ware gevallen, zou Amfterdam,
gelijk Brusfel en Gent op hunne marktplaatfen, de
guillotine op den Dam hebben gezieii ! Dit g'evaar
wordt afgewend, maar niet bet fchandelijkfte verdrag,
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hetwelk ons Staatsvlaanderen, Maastricht en henlo
kost, ons daarenboven aan Frankrjk fchatpligtig maakt,
en ons dwingt , een Fransch leger in ons Vaderland to
voeden , to kleeden en to betalen ; en dat alles , opdat
wij eene onbepaalde Volksregering in ons midden zouden hebben, ons door de Franfche broeders aangebragt ! Hierbij blijft het niet , en , van afperfing tot
afperfing, van vernedering tot vernedering, gaat eindelijk
de zelfftandigheid , de onafhankelijkheid van den Staat
geheel verloren , en ten laatfte moet niet alleen de Republiek onderdoen voor een' Franschman, maar de Staat
zelf zich als een deel van Frankrijk erkennen !
Ik heb dit alles flechts aangeftipt , als de wrange
vruchten der inroeping van eenen vreemden Staat in burgergefchillen . Hoe gelukkig, indien onze Vaderen, federt 1778 , de ftaatkunde der mannen van het begin der
acjittiende Eeuw hadden gevolgd , hunne gefchillen , zoo
als de Engelfchen altijd doen , onderling hadden afgemaakt, en alle uitheemfcheMogendheden, die zich daarin wilden mengen , ten krachtigfte afgewezen ! Geve
God, dat ons land nimmer door ftaatkundige woelingen
of door overdrevene vrijheidszucht worde beroerd ; maar,
mogt dit eenmaal gebeuren , dan beware de Hemel ons
vooral voor het inroepen der hulpe van Frankrifk /
GEDACUTEN OMTRENT DE GEESTENWERELD .

(Brief aan eenen Vriend .)
--- Vii ilemt bet mij dus toe, mijn Wend, dat er, bier
en elders, en bij fommigen onzer natuurgenooten, eene vatbaarheid beflaat voor gevoelens en gewaarwordingen, die met
de Geestenwereld in een naauwer verband fchijnen to komen, naarmate zij meer afwijken van den gewonen weg,
langs welken de ziel zich met al wat buiten haar aanwezig
is in aanraking kan lie lien ; dan gij oppert tevens eene bedenking en eene vraag, beide wel waardig, dat ik de eerfte
poog weg to nemen, en de beantwoording der laatfte beproeve .
Uwe bedenking ontleent gij uit de vrees , dat bet fchenken
U u
MENGELW . 1836 . NO . 14 .

646

GEDACHTEN

van geloof aan verhalen van merkwaardige verfchijnfelen uit
bet zieleleven een krachtig wrapen aan bet bi#geloof zou kunnen fchenken ; maar, mijn Vriend, hebc ge dan niec nagedacht, dat bet bsjgeloof ook bet beste en heiligfte kan misbruiken, en, de tijden door, misbruikt heeft? Vuur en
ftaal, overigens zoo weldadig en nuttig, kunnen, in de banden van een' booswicht, ten verderve gedijen, - Het dusgenoemd voorgevoel ; bet helderzien in den droom , zoo wel
als in den wakenden toefland ; de opmerkenswaardige verfchijnfelen van bet flaapwandelen, en detr magnetifchen flaap ;
in 't kort, al wit, to dezen aanzien, aan bet wonderbare
grenat, maar hetwelk, ging 's menfchen kennis hooger, welligt zeer natuurlij k zou kunnen verklaard worden , - kan ,
onder zekere omftandigheden , tijden en vormen , aan bet bijgeloof een welkom wapentuig in de hand geven . Maar, wat
zwarigheid ? De verftandige man last zich daarom van bet
onderzoek der waarheid Wet affchrikken . Hij beproeft de
kracht van bet buskruid, dat, in tijden van oorlog, den vijand van de vaderlandfche grenzen en kusten moet cerughou .
den, zonder er aan to denken, wit een zeker aantal korrels
van hettelve , in de hand van eenen B A L T H A Z A R G Everoorzaken . Dat bet
R A R D a ones tijds, zoude kunnen
bijgeloof door middel van voorgevoel, droomen, geestverfcbijningen, fpoken, en wit des meer zij, gewerkt heeft ,
en welligt nog heden ten dage werkt, wil ik niet ontkennen ;
maar, ronduit gefproken, mijn Vriend, ik acht al die Jezuitfche kunstgrepen verre beneden mij . Mij is bet to doen
em waarheid en lieht, op een f¢oer, door nevelen en duisternis omgeven ; en daartoe kan ik flier geraken, dan door
onderzoeken en beproeven van daadzaken .
Het donker gebied der Geestenwereld, waarop ik mijn onderzoek en mijne proefnemingen moet aanvangen en voorczetten, noopt mij reeds tot bet to work ftellen van aile moge14ike behoedzaamheid bij mijne waarnemingen ; want bet is
mij am de waarheid en niet om bijoogmerken to doen, en bet
bekende : „ Geloof niet een' iegelijken geest, maar beproef
„ de geesten, of zij uit God zijn I" zweeft mij daarbij gedurig voor de oogen . Wetende, dat ik mij op een donker
en hobbelig fpoor bev-nde, kies ik de Voorzigtigheid en de
Bedachtz$ambeid tot gezelli •n nen ; en hoe zouden doze mij
op eenea doolweg kunnen leiden ? De bijgeloovige neme -aloes voor waarheid aan, mij voert zekere mace van ongeloof
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en wantronwen tot een ander uiterile ; en bet Mild, dat mij
voor den pijl des bijgeloofs beveiligt, draagt tot opfchtift :
,, Indien ik niet zie , ik zal geenszins gelooven ; • G`l3 ziet
hieruit, mijn Vriend, hoe goed ik gewapend en op mijne
hoede ben, om niet in de hinderlagen des bijgeloofs to vallen .
Maar er is nog lets , dat uwe vrees geheel moet doer wAken. Wanneer de bijgeloovige u van voorgevoelens, gezigten, droomen, en wat des meer zij, gewaagt, zoo brengt
hij dit alles bij, om u tot bet aankleven en belijden van eenmaal door hem aangenomene gevoelens over to halen . 1k ,
integendeel , gewaag van dezelve , om , indien mogelijk , tot
eenig bepaald gevoelen, op grond van waarnemingen en daedzaken , to kunnen komen . De bijgeloovige verzekert u floutmoedig : „ Dit ss de weg!" 1k, integendeel, roep u en
alien verflandigen toe : ,, Laic ons den weg der waarheid
„ zoeken !"
Ja , Vriend , laten wij zoeken ! Dat er f buiten bet zinnelijke, wat wij met onze zintuigen waarnenien, eene bovenzinnelijke wereld beflaat, wie zal dit ontkennen? Wie zat
loochenen, dat er, reeds bier beneden, een hartnonisch, een
zoogenoemd fympathetisch verband tusfchen zielen en zieien
wordt gevonden ? Maar wie, die dit alles toeflaat , zal sevens wilten beweren , dat alle inwerking der geheel onftoffelijke Geestenwereld op onzen, nog in een zinnefik hulfel
omvatten , geest voor een goochelfpel des bijgeloofs zou
moeten worden gehouden? - Denk bier eens op nil is
zulk eene gevolgtrekking redelijk, Is zij veaflandig?
Gij twijfelt, mijn Vriend, en mogeliy"k teregt, tan de rigtigheid en geloofwaardigheid van menig verhaal , hetwelk
ons in de geheimen der Geestenwereld fchijnt to witlen inwijden ; en uwe omzigtigheid, in dit Opzigt, getuigt vai
uwe onpartijdigheld en waarbeidsliefde ; maar Indien oak
llechts, van de duizend - en - een dier verhalett, -,*n enkel voorval alien redelijken cwijfel buitenfloot, en bet veeband tusfchen de beide werelden buiten kijf flelde, dan,
voorzeker, zoudt gij uwe toeftemming aan de zaak der waarheld niet weigeren . Of is het dan bijgeloof, to berustet, in
daadzaken, die wel van den gewonen loop der dingen a€w4}ken, zonder daarom nog met denzelven in ftrijd to zijtt ?
Wordt de waarheid verkracht, omdat, onder de dultendeu
van Egyptenaren , Babyloni"ers , M den to Perzen, hletits
ddn j o s E v a en 66) D A N I E L werden gevonden ? Zeg niet
U u 2
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ja, due was Gods vinger I" of 1k zal u vragen : „ Weet
„ gij, mijn Wend, waar en hoe, en tot was einde en tot
„ hoe verre, die vinger reiken kan r " Hier flout to willen
beflisfen, moge onzen hoogmoed freelen ; ik geloof veel liever, dat onze kennis in dezen hoogstgebrekkig en fluk- en
brokwerk is .
Laat dan bet bijgeloof de felling : ,, dat er tusfcheir de
menfchelijke ziel en de Geestenwereld verband befaat," tot
verderfelijke oogmerken, misbruiken ; zulks blijve buiten onze verantwoording I Ik fchrijf u dezen, mijn Waarde , bij
mijn flit en vreedzaam brandend kaarslicht, en laat bet voor
rekening van den onverlaat, die met zijn ontfoken licht de
mooning' van mijn' buurman of van mij zou willen in brand
fleken . In de band van bet rijk der duisternis is geen wapentuig to heilig ; maar .voor den reinen is alles rein .
Uwe vraag, mijn Waarde, is minder gemakkelijk to be.
antwoorden, dan ik uwe bedenking heb pogen op to losfen .
Ik wit bet echter beproeven, en ik zal haar tevens in al
hare kracht voorflellen : In verre de meeste gevallen, aldus fchrijft gij - waarin, hetzij in den droom , hetzij in
den wakenden toefland, bet toekomflige aan den mensch
words geopenbaard, kan deze nit die openbaring niet bet
minfe nut trekken ; en wit mag dan wet bet einddoel met
deze zoogenaamde voorwetenfchap zijn ?
Deze vraag valt niet gemakkelijk to beantwoorden . Immers , denk ik, in de befuring mijner lotgevallen , aan een
wijs, weldadig en oppermagtig Wezen, dan ben ik aanflonds
gereed zijne liefde to danken, wanneer 1k, door zeker voorgevoel , door een' droom •, of door zekere gewaarwording
in den wakenden toefland, voor een mij nakend gevaar, van
wit aard ook, behoed worde . Dan, wat bast geeft bet mij,
wanneer mij b . v. de dood van ouders, gade of kind words
voorbeduid, zonder dat bet in mime magi flaat, den drei .
genden flag of to weren, of denzelven eenigzins to verzachten 3
GO ziet, mjjn Vriend, dat ik bet gewigt uwer vraag niet
vermindere . Trouwens, waarom zou ik dit, daar zij mij
meer dan eenmaal , in at haar gewigt , voor de aandacht
fond, voornamelijk in zoodanige gevallen, waarin tk eene
werking zonder einddoel vermeende to ontdekken ; en hoe
weinig is dit denkbeeld overeenkomfig met de volmaakthe .
„
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den van Hem, then wij als den Vader der Geesten en den
Heer der Geestenwereld eerbiedigen I
En echter wil ik u mijn antwoord , als eene proeve van een
gezet nadenken, mededeelen, en volgaarne last ik zulks aan
uwe overdenking en beoordeeling over.
Leert de rede bet voortbeflaan van den menfchelijken geest,
na den dood des ligchaams , en wordt deze leer door Gods
openbaring en bet Evangelie van j E z u s C tt R i FT U s bevestigd, zoo is en blijft toch bet begrip van onfterfelijkheid
een voorwerp van geloof ; en werd bet nog aan geen fterveling vergund, den voorhang to doen vallen, die de wereld
der Geesten affcheidt van onze ftoffelijke woonftede . Intusfchen zien wij geliefde betrekkingen van onze zijde weggenomen door den dood, en wij fchenken bet levenloos hulfel
aan de donkere groeve der vertering . Is'twonder,a
neer ons geloof aan onflerfelijkheid en herleven, bij de graven van onze dierbaren, hevig gefchokt wordt, en de zaden
van fomberen twijfel in onzen boezem wortel fchieten? Of
dunkt bet u, mijn Vriend, dat bet eene zoo gemakkelijke
taak is, om daar, wear ons al wat onze zinnen treft bet
niet zijn onzer geliefden verkondigt , onwankelbaar vast to
houden aan de overtuiging, dat wel bet ligchaam kon fterven, maar dat deszelfs onzigtbare bewoner overbleef en in
een hooger leven is ingegaan ? O ! dan prijs ik u gelukkig ;
maar betuig u tevens, dat ik al de kracht van de Godsdlenst
behoefde, om, bij de graven van lieve afgeftorvenen, niet
to vertwijfelen, noch voedfel to geven aan de treurige gedachte : „ Och I indien eens alles een droom ware I"
Maar, indien bet no den Vader in den hemel, die, wetende wat maakfel wij zijn, Reeds gedenkt, dat wij ftof
zijn, in zijne ondoorgrondelijke wijsheid en liefde, behaagt,
no en dan en bij fommige gelegenheden, voorvallen to doen
plaats hebben, die bet buiten kijf fchijnen to ftellen, dat er
een, zeker verband tusfchen de zigtbare en onzigtbare wereld
beftaat ; dan, mijn Vriend, vind ik in die voorvallen een
krachtig fteunfel voor mijn geloof aan dat zieleleven, hetwelk door den aardfchen nacht des doods niet kan overfchaduwd worden ; en, naast de graffteenen van dierbare afgeftorvenen, kan ik getroost uitroepen : „ Zij leven, en ik
zal eens met hen leven I"
Volgens deze wijze van befchouwing behoef ik niet to
treden in bet onderzoek, of bet plaatshebbend voorval, als
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z-oddanig, voor mij of een ander eenig bijzender nut of voordeel kan aanbrengen . Immers is bet Waargenomen verfchtjnfel voor mij van algemeen nut en voordeel, daar bet mijn
geloof aan de onfterfelijkheid der ziel, en derzelver voortbeflaan na den dood des ligchaams, verfterkt en bevestigt .
Ik vermoed niet, dat gij mij bier bet bekende : „ Zij
hebben x o z as en de Frofeten ; dat zij die hooren !" zult
willen tegenwerpen, en hierdoor eene algemeene waarheld
op elk bijzonder geval toepasfen . Want de ondervinding wijst
ons gedurig op de groote verfcheidenheid vsn Gods wegen
en handelingen met ons, zwakke en behoeftige ftervelingen ;
en wie kan den mad Gods met dezelve doorgronden ? Hij is
de Vader der Geesten, en de onzigtbare wereld behoort tot
zijn onbeperkt gebied .
Verder wil ik u op de zeldzaamheid der bedoelde zielkun .
dige verfchijnfelen opmerkzaam maken . Hot fehijnt mij toe,
dat ik derzelver aanwezen bet best kan vergelijken bij bet
fpaarzaam doorbreken van bet maanlicht aan een' met donkere wolken bezetten hemel . Of is Wet de toekomftige we .
meld voor bet flerfelijk oog in digte nevelen gehuld? Maar
indien nu, bier en giuds, een enkele lichtftraal ons tegenblinkt, zullen wt daarvoor, al blijft overigens ons voetfpoox donker, de wijsheid en liefde van onzen goedertierenen
Vader bier boven niet eerbiedig danken , en ons daarover
verheugen, dat ons geloof en onze hoop verfterkt en opgewekt zijn geworden?
Aan de groote zeldzaamheid der bier vooral bedoelde verfchijnfelen nit bet zieleleven huwt zich bet fchijnbaar won .
derbare van derzelver inkleeding . Ik zeg : bet fchijnbaat
wonuerbare, hetwelk alleen nit ooze beperkte kennis om .
;rent bet wezen en de werkingen van onzen geest behoort
to warden verklaard . Immers , kenden wij den onftoffelijken
bewoner onzer leemen but geheel en volkomen in zijn beftaan en wijze van werken, en waren wij daarenboven inge .
wijd in de geheimen zijner vermogens en krachten, dan zou
gewis veel, wat ons thans onverklaarbaar en wonderlijk toefehijnt, helder warden . Intusfehen is al bet donkere, dat
over ons tegenwoordig onderwerp verfpreid ligt, vooral in
verband befchouwd met de zeldzaamheid der bedoelde op .
merkelijke verfchijnfelen, zeer aanleidelijk, om aan eene
verbevene bron to denken, waaruit al dat wonderbare voort .

65 1

ONTRE?T DE GEESTENWERELD .

vloeit ; en wet kan deze anders zijn, den Gods wijsheid
en liefde ?
Verre zij bet van mij , u of anderen mijn gevoelen to willen opdringen . Meer elk, die, met mij , in dezen near licht
en waarheid wenscht to zoeken, is mij een welkome medgezel op den levensweg . De beoefening der dusgenoemde bovennatuurkunde is, eeuwen lang, in de hand des bijgeloofs ,
een krachtig middel bevonden tot de vestiging en ultbreiding
van deszelfs duister gebied ; den, mijn Waarde , zij ken, anal
aangewend, een krachtig wapen worden ter beftrijding van
bet rijk van dwaling en duisternis ; en bet ontbreekt Wet sin
goeden, edelen en braven, die, met ons, wenfeben pal to
ilaan voor de zaak van waarheid en licht . Laten wij fechts
met bedachtzaamheid opmerken, alle dingen beproeven, en
bet goede behouden!
Vaar met de uwen well Zoodra mogelijk words uw antwoord ingewacht door uwen heilwenfchenden Wend
W.
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II .

Eene Predikatie ix de Hofkerk van St. Michael
to Munchen , en het Praalgraf van z U G i} N E
BEAUHARNAis aldaar .

Len echt Hollander, en ik hoop dat mijn dierbare lever
mij, niettegenftaande alle mijne buicen- en overfprongen,
daarvoor houden zal, maakt in eene Roomschkatholieke
vreemde flad altijd eene zijner eerfle vifites aan de ket*en .
Hij vindt bet zoo hoffelijk en zoo aangenaam, dat men niet
eerst bij den eerwaardigen koster een half uur op de vloermat behoeft to wachten, ten einde In bet naakte heiligdant
tegen betaling zijner twee vijfjes to worden toegelaten, oet
er niets hoegenaamd to zien den eenige mislukte praalgraven
en de twee tafelen der Mozaifche wet, in berookce, half
leesbare, oud - Duicfche krulletters . Van deze ultfpraak,
want exceptio firmat regulam, maken wij echeer eene uitaon
dering ter eere van Breda en Delft, wear men de vloermat.g
en den koster vergeet , als men heC zwart en wit marmeren
castrum debris Van E N G E L B E R T V A N N A 3 $ A U, Met Eij-
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ne vier heer1 ke zerkdragers, bewondert, of, gelijk in de
laatite plants, fchoon minder getroffen door de praalgraven,
doortinteld wordt van dankbaarheid en eerbied voor de be .
gravenen . Maar in Belgie, in Frankrijk, in bet katholieke
Duitschland, in bet 8dnige Italie treedc men zonder vraag
of fchroom in de heerlijkfte Godsgebouwen ; her huis des
Vaders van alien ftaat open voor alien, niet flechts op den
eeriten geheiligden dag, maar op ieder uur der week, opdat
geen oogenblik van godsdienftige ftemming, van behoefte tot
gebed en dank verloren ga door gebrek aan eene indrukwekkende plants, waar men, van bet gevoel der wereld afgezonderd, zijn hart kan verheffen tot God .
Ik weet bet, de koele rede,, door de woorden der Openbaring bevestigd, leert bet aan den Protestant, dat een nit
bet harte gevloeid gebed geene gewijde muren, geene voorfpraak van mannelijke of vrouwelijke Heiligen behoeft, om
op to ftijgen voor den troon des Algoeden ; dat Hij ze ziet
in zonneklaarheid , elke dankende of biddende opwelling des
gemoeds , de Alomtegenwoordige, die alles en ddn is in alles
en allen . Maar ik, zwakke, zinnelijke mensch, ik beken
bet blozende, dat de hooggewelfde bogen des tempels ; dat
bet gekeeurde fchemerllcht, dat moe1jelijk door de veelkleurige,Gothifche venflerglazen henendringt, en zijnen wonderlijken wederfchijn werpt op de ijskoude marmerbeelden der
Heiligen ; dat de flilte, die mij overal omfluistert, en flechts
nu en dan wordt afgebroken door bee fnikken eener knielende boetvaardige, of een' enkelen langgerekten Loon des orgels ;
dat de woorden des Leeraars , als hij voorgaat in den gebede, of de item des Primers , als hij bet ondoorgrondelijke, onbloedige offer knielende den Heere aanbiedt, - mij,
de Hemel zij gedankt, dikwerf uit den maalftroom van verftrooijende gedachten eensklaps ophieven ; dat nieuwsgierig.
held en kunstliefde, die mij over den gewijden drempel lokten, wegzonken in de branding van een heiliger gevoel, en
dat 1k, met tranen in de oogen en aanbidding in bet hart,
nederknielde voor den Eeuwigen in bet heerlijke Godsgebouw, dat niet bet mijne was naar bet geloof mijner Vaderen .
Ook in Munchen gebeurde mij lets dergelijks op eenen
eerflen dag der week in de Hofkerk van St. Michael, waar
ik door mijnen gids werd heengeleid, om de militaire muzijk
blj bet vieren der hoogmis ce hooren, en bet Maufoleum
van BUG A N E BEAU H A RNA I S to befchouwen, dat T H o R-
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n s e N gebeiteld heeft . De gedienflige man maakte mij
eerst opmerkzaam op de prachtige frontefpice van dit beerlijke gebouw , in welks top , tusfchen twee venffers , bet
W A L

flandbeeld ftaet van den Zaligmaker, die een' vergulden we .
reldkogel draagt, en van zijne hoogte befchermend nederziet
op de twaalf Keizers en Hertogen nit bet Be!Verfche Huis,
die onder Hem in twee rijen en levensgroot den gevel verfieren . Verder beneden boven de beide portalen, welke de

hoofdingangen vormen, breidt de Aartsengel m t C H A e L,
die den Heldraak ter neder floor , zijne vleugelen van erts

uit , en bewaakt den tempel , meer bijzonder aan hem toegewijd . Ik had genoeg van de buitenzijde gezien, om naar
bet binnenfle to verlangen, en volgde mijnen Cicerone, die
mij door eeue achterdeur vlak bij bet hoofdaltaar bragt,

toetr eenige breede trappen deed opklimmen, en mij , tot
mijne groote verwondering, onverwachts in eene loge, voor

de Vorftelijke familie beflemd, nederplakte . Maar de hof.

lucht, welke mij bier uit de zijden gordijnen en kusfens tegenwoei , de leegte in bet koor, op hetwelk ik van mijne
hoogte nederzag, en waar eenige weinige Kanonniken en
Prelaten, eenvoudig gekleed, in de weidfche ruimte als verzonken, en op de roodmarmeren trappen van dat koor de
bont opgefchikte muzikanten met hunne reusachtige en hel-

blinkende inftrumenten, ontftemden mij geheel ; ik verlangde
midden onder die ontzettende menigte to zijn, welke ik dear
ginds in de laagte, in bet trotfche fchip der kerk, zag bid-

den en knielen . Ik ontfnapte derhalve mijnen geleider, die
bet zich maar niet konde begrijpen , dat ik de eer van op

een zijden Hofdames-tabouretje to zitten niet op den betamelijken prijs flelde, en den ambergeur, die bier zweefde en

walmde , wilde verwisfelen voor de kazernlucht, die de
militairen in hunne koningsblaauwe uniformen en gebrande
lederen casques hadden medegebragt . Terwijl hij nog in
zichzelven ftond to pruttelen, was ik reeds de trappen af,
en liep bijna eenen eerwaardigen Priester met grijze baren

tegen bet lijf, die, van twee koorknapen voorafgegaan, in
bet witte katholieke predikgewaad en bet getijdeboek in de
gevouwene handen, uit de fakristij biddend naar den predikiloel trad . Ik verzekerde mij terflond van eene goede luis-

terplaacs ; want ik had zooveel van bet Beijerfche monnikenwezen en van de bijgeloovigheid, welke char, federt eene
verandering in de politieke gemoedsftemming des Konings,
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weder her hoofd zoude hebben opgefoken, gehoord, dat ik
mijne oqren eens regt wilde laten to gast gaan aan her burleske geregt, dat voor hen zoude worden opgedischt . Maar
reeds toen de rijzige Priester, na zijn kort zielsgebed met
her teeken des kruifes befloten to behben, den vaderlijken
blik iiet rondwaren over de onafxienbare fchare, die in de
eerbiedigfte houding en met ingetrokken adem naar zijne
eerfte woorden fcheen to fmachten ; toen in de onafxienbare
en toch volgepropte ruimte zich zelfs geen boestkuchje,
pen ridfelen der digt aan elkander gerijde casques, geen
doffe klank der elkander rakende zijdgeweren lief hooren, -toen kwam weder dat heiliger gevoel over mij , de opgewekte ligtzinnigheid verdween, en mijn oog verbief zich
van den maagdelijken bloemcuin, in welks voorhof 1k mijne
ftandplaats gekozen had, naar den Priester, wiens optreden
alleen reeds zulk eene fillende en betooverende werking uitoefende . Daar opende hij de lippen, en met eene beldere,
doch eenigzins door den ouderdom gebrokene item fprak hij
deze eerfte plegtige woorden : Jerusalem ! Jerusalem I gij

alien, welke ik zoo vurig onder nine vleugelen wenschte to
vergaderen, gelik eene hex hare kiekens ; o, mogt gij nog
heden kedenken, wat tot uwen vrede disot! Getroffen door

dozen aanbef, die vooral op .dic oogenbiik diepen wedrklank
vond in mijne reeds eenigzins opgewondene gemoedsftem .
Wag, wendde ik oog noch oor van den welfprekenden grijsaard, die in breede trekken her zedenbederf der Jodenftad
affchilderde, en dezelve aan zijne toehoorders ten fpieget
Runner eigene onreinheid voorhield . Steeds hooger klnm
mijne belangfelling in her iterk gekleurde tafereel van her
antzettende Godsoordeel over de onboetvaardige fad, die
do Profeten fteenigde en den lang verwachten Mesfias krui .
figde, terwiji zij de Logenpriesters vergoodde ; die regtvaardige fraffe van den Heer der Heirfcharen, door eenen Hei .
den voltrokken, om hen des to dieper to vernederen ; maar
door eenen Heiden, then de echt verlichte Priester, na de
opfomming zijner deugden , bijna in den rang van zijne Helligen plaatfte . Zonderling klonk mij deze canonifatie nit dezen mond en to dezer plaatfe, waar ik fechts woorden der
duisternis en vloekfpraken der onverdraagzaamheid verwachtte ; maar van bewondering werd ik weggefleept door de on,
verhaedfche wending der rede, die, T I T U s , den dienaar
der Afgoden, tegen hot uitverkoren yolk van God, dat zich-
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zelven allddn de rust in den fchooc van AO R A H A M beloofde, overftellende, de hoogere zedelijke waarde van den
eerften met vlammende woorden betoogde, en hem eene eerpleats aanwees in de woningen des Vaders daarboven , welke
voor de laatften onherroepelijk zouden gefloten zijn. De
toepasfing, welke nit deze tegenoverftelling natuurlijk voortvloeide, was den helderst denkenden Donker-Cartiran (zoo
heeten immers de Contra-Scholtianen ?) waardig, maar wend
in fterkere bewoordingen uitgedrukt, din men in de grootlte
fteden van ons Nederlandsch Israel, welke men eerbiedshalve
ook voor de verlichtfle dient to houden, raadzaam oordeelen zoude . Een brokftuk nit dezelve zal ik nimmer vergeten . „ Vertrouwt ze niet, mijne Geliefdenl die Priesters,
echte zonen Van de Farizein Israels, die, wanner gij met
zonden beladen naar hen ter biechte gaat, tot u zeggens
Uwe overtredingen zijn u vergeven, mijn zoon 1 maar gnat
henen en knielt voor bet Mariabeeld to Freykircls, bidt er
Lien ayes en twaalf paternosters , en offert mildelijk der Mw
der Gods ; ddn ding flechts , houdt u rein van ketterij 1 -deze zijn geene dienaren des Heeren, maar wolven in fchapenvachten, maar duivelen in bet iichtgewaad der Engelen .
Slechts hij, die den opregt biechtenden opbeurt en troost ;
die de vergiffenis van deszelfs zonden afhankelijk maakt van
voortdurend berouw en volgende zedelijke verbetering ; die
geene andersdenkenden verdoemt, maar de Liefde, die God
zelf is, jegens alien predikt, -- die is de were Priester
des Heeren ; hij heeft de magt van to bindet3 en to ontbin .
den op aarde ; hij draagt de fleutels van den heiligen
P

TRUS ."

Te fpoedig voor mij , on misfehien ook to jpoedig voor
zijne talrijke toehoorders , die alien met gefpaonen opmerk,
zaamheid, fommigen zelfs met opene Beijerfche mpnden, en
deze hebben nog al jets to beteekenen, hadden toegeluisterd, eindigde de brave Priester, wiens naam door de we!,
nige verlichte Protestanten to Munchen, want ook dadr
beerscht de nieuwmodifche geest van Pietismus en Mysti•
cismus , met eerbied genoemd wordt , maar lien ik om geldige redenen verzwijge . Hij was , fchoon boog bejaard,
dear nog flechts korten tijli geplaatst, en gaf in den loop
zij.ner rede niet onduidelijk zijn voorgevoel to kennen, dat
zijn zwerven op aarde nog niet ten einde was , enn dat zijne
asfcbe niet rusten son in den fchoot zijuer tegenwoordige
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gemeente, Volgens bet getulgenis van eenen wljsgeerigen
vriend, wiens champagne zoo geestrijk is als zljn gefprek,
was hij de eenige zwaan onder de ganzen , zoowel die bet
katholieke koorkleed droegen, als de protestantfche bef, en
die fnaterden in plaats van to zingen .
Opdat echter de indruk zijner krachtige en doordringende
woorden niet al to duurzaam zijn mogt, waarvoor men echter bij de Munchenfche bevolking weinig to duchten heeft,
die op Pafchen, terflond fla de abfolutle, in den Prater of
to Bogenhaufen gaat danfen , had bet Kapittel wijfelijk verordend, dat de muzijk na de predikatie komen, en alzoo
de geheele toepasfing, welke aan hetzelve minder bevies,
wegblazen en wegtrommelen zou : bijna op dezelfde wijze,
als de 4mfferdamfche Schouwburgvaders , voor bet angftig
droomen hunner goede burgerij beducht, de fehrikwekkende
tafereelen van den Gijsbrecht en de goddelijke verzen van
V O N D E L nit bet geheugen doen wegvagen door de plompheden van Thovrasvaer en
bet fuikerde doosje
van 't zedige Roosje .
Nog klonken de woorden van den achtingwaardigen grljsaard , die met een geroerd gelaat den fraaigewerkten kanfel
aftrad , na in mijn oor, - daar verhief zich op eens bet
donderend geluid der muzijk, tusfchenbeiden door de zware
flem des orgels vervangen, als een tweegefprek tusfchen den
hemel en de aarde , waarbij de aarde bet echter ver in luidruchtigheid won . De Mis werd gelezen onder geftadig accompagnement ; maar de aandacht der menigte was vervlo .
gen ; de gewone kniebuigingen werden werktuigelijk herhaald, en bet oog, fchoon fchijnbaar op bet gebedenboek
rustende, had de heerfchappij over de ziel geheel aan bet
oor overgelaten , hetgeen bij velen blijkbaar was aan eene
ligte, bijna onmerkbare ligcbaamsbeweging, welke de meat
bijhield, en flechts eenen fijnen muzijkkenner, bij voorbeeld
snij , kon in bet oog vallen . Spoedig was dan ook de Mis
uitgeblazen ; de koorknapen fchelden met verdubbelde kracht ;
de Priester gaf zijnen zegen ; alles kruiste zich en alles
fond eensklaps weder op de beenen, en maakte van dezelve
en niet minder van de ellebogen gebruik, om zoo fpoedig
mogelijk de kerk uit to komen en naar de Pancoffelparade
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in den Hoftuln been to vilegen, die bier dezen krijgshaftigen
naam met bet grootite regt draagt ; want terwijl men onder
de zware en lommerrijke linden , langs de alfresco gefchilderde Arcades henenwandelt, en over de beau monde en de
fchoone fekfe de revue pasfeert , werpt men tot afwisfeling
tusfchenbeiden een' blik over de trotfche balustrade henen
op bet in de diepte liggende kazernplein , waar de Beijerfche
helden, behoorlijk door den korporaalfok gedresfeerd, front
maken voor de Dames, en de gebruikelijke bandgrepen onverbeterlijk uitvoeren .
Ik had volfrekt geen lust, om in zulk een ontzettend
kerkgedrang onwillens to worden voortgeftuwd en medegefleurd, en de eer van dat talrijk geleide nog misfchien met
lets belangrijkers to betalen, dan met een' fplinternieuwen
foulard, welken men mij gedurende de predikatie nit mijnen
rokzak had gepractifeerd . Ik zocht dus eene veilige wijkplaats, klemde mij in eenen hoek vast aan bet ijzeren hek,
dat bet praalgraf van E U G A N E B E A U H A R N A I S, namali .
gen Hertog van Leuchtenberg, omringt, en lief de menigce
langs mij henenfiroomen . Weldra konde ik eenen onverhinderden blik werpen door den heerlijken tempel, die, 284
voeten lank en 114 voeten breed, zich , zonder door eenige
tusfchenzuilen gefteund to worden, met floutheid naar boven
welft, en met zijne twaalf rijkverfierde altaren, zijne talrijke
marmeren flandbeelden van Profeten, Apostelen en Evange,
listen, zijne heerlijke fchilderijen nit de Italiaanfche en Duitfche fcholen, eenen treffenden aanblik biedt, en zoowel bet
genie van den Duitfchen bouwkunftenaar, W O L F G A N G
M U LL ER, die hetzelve binnen twaalf jaren, van 1583 tot
1595, voleindigde, als der grootfche prachtliefde van deszelfs Voritelijke begunitigers eer aandoet . Regts van den
ingang, juist in bet midden van de verlenging van bet kruis,
welke bet fchip (le nef) der kerk uitmaakt, verheft itch
bet genoemde praalgraf, dat beftaat nit een kolosfaal voet .
ftuk van Carrarisch marmer, met bet eenvoudig opfchrift :
Hic placide cubant osfa E U G E N I I N A P O L E 0 N 1 8 , dtlm viveret, Italiae Regis vicem gerentis . Pofuit moerens conjux,
A M A L I A , Regis Bavariae filia . Boven op hetzelve ziet

men den lievelingszoon der ongelukkige JOSEPHINE, in
meer dan natuurlijke grootte en in eenigzins geldealifeerde
Generaalsuniform , die echter, door bet volfagen gemis aan
fchilderachtige vouwen en plooijen , in mijn oog altijd , en
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oat bier , eene enoverkomelijke klip is voor den kunitenaar.
Asn zijne regterzijde itaat een Engel van mindere grootte,
die den held een' krans toereikt, en ter flinker twee nog
kieinere allegorlfche figuren , van welke men alles kan waken wat men verkiest, Allen regtop en in vrij itijve houding .
Hoe heetlijk obk bet fneeuwwitte mariner zijn moge, hoe
kunftig hetzelve gebeiteld zij , de indruk , then bet geheel
op mij maakte, was zoo gering, dat, bad ik nooit iets anders van den grooten Zweed gezien, ik hem wel voor eenen
bekwamen handwerker in den edelen zin des woords , maar
zeker voor geen Beeldhouwersgenie zoude hebben gefchat .
Het zijn allen op zichzelf ftaande beelden, welke geene kunflige, in en door elkander levende groep vormen ; een groote, zeer groote man, met drie fleeds kieiner wordende fchepfeltjes, niet omringd, maar bijna op dezelfde lijn als ter revue gepkatst ; een lang, zwaar Genersal in bet geleide van
drie pupillen (ook bij ons , helaas , nog in bet geheugen 1)
van N A P o L E 0 N'S jeune Garde Imperiale. De geheeie compofttie was voor mij koud , ij skoud , zonder eenige poi zij ; en
ik kon de gedachte niet van mij afwerpen, dat bet winter .
achtige en ijzige luchtgeftel van bet Vaderland, waar bij zijne eerfte vorming genoot, ook onder den lagehentlen, zonnigen hemel van Italie nog nederdrukkend en bijna prozatsch
gewerkt bad op bet genie van den Zoon van bet Noorden .
Te/kens wanneer ik mijne blikken onvoldaan afwendde van
dit kostbare Maufoleum , dat ik toch zoo gaarne fchoon
wilde vinden , dewijl bet door de roerendite hnwerljksiiefde,
die, niettegenflaande alle wisfeling van stand en fortuin, getrouw bleef tot in den dood, was toegewijd asn dA nagedachtenis van den edelften nit een Titanengeflacht, -- te!kens rees een ander praalgraf in zijne onnavolgbare dichterlijke fchoonheid voor mijn gefloten oog, bet meesterfluk van
P 1 G A L in de kerk van St . Thomas to Straatsburg. Nimnrer
vergeet ik bet gevoel van bewondering , dat mij eangreep ,
toed ik, met de hand voor de oogen, voorttredende tot in
bet midden van dit donkere, overoude, maar thane bet eenvormige protestantfche rouwliveret dragende gebouw, op bet
bevel des kosters, (want die man is eene onvermijdeltke
proteseantfche kwaal en kost overal vijfjes) eensklaps opzag, en tegen den zwarten achtergrond der breede nit dit
heeriijk tafereel des doods in bet veiblindendfte en toovetachttg'fle fneeuwwit aanfchouwde 1 Die forfche, hoog opge-
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rigte, maar vermagerde heldengeftalte, in voile Ridderlijke
wapenrusting, met ontbloot hoofd, welks uitgeteerd gelaat
in deszelfs vervallen trekken toch nog gelatenheid en vast .
beradenheid uitdrukt ; - die voet, reeds oppeligt, om, op

den wenk van bet hem aanflarende doodsgeraamte, in de
opengeflagene kist neder to happen , wier nederhangend lijnwaad bet voetfluk verbergt, en den fcherpstziendenzbd tref-

fend begoochelt, dat velen bet moeten betasten, om zich to
overtuigen, dat bet geen doodslaken maar marmer is ; - die
rijzige maagd, met die angflige gelaatstrekken, welke ons

bet met lelidn doorzaaide prachtgewaad als de Befchermgodin
of perfoonsverbeelding van Frankrijk doer kennen, die met

de hand den held tracht terug to houden, die 6nverwrikt
zijnen akeligen roeper volgt en gehoorzaamt ; en dan aan de

andere zijde die weenende grijsaard, bet lot van zijn Vader .
land, thans door deszelfs befchermer verlaten, betreurende ; - alles fmelt bier zbb harmonisch to zamen, alles is

bier zbb dichterlijk hen in bet fchilderachtig verfcheidene,
dat men den Oostenrijkfchen adelaar , den Britfchen luipaard en
zelfs den Hollandfchen leeuw, die, naar den toenmaligen allegorifchen fmaak, dit tooneel in de bonding van den grootften fchrik van onder aanflaren , vergeet of over bet hoofd
ziet, en zijne oogen niet kan losfcheuren van de meesterlijke

bovengroep , die daar itaat its eene geestverfchijning uit eene
andere wereld .
Maar flil - ik begin mij daar flaauwtjes to herinneren,

dat ik niet meer to Straatsburg, maar wel to Mnuchen ben,
en niet fla bij bet praalgraf, door den wulpfchen Konink .
lijken minnaar der vulgivagerende D U B A R R Y voor zijnen
Maarfchalk van Sakfen , dat dappere buitenbeentje van A uRORA VAN KONINGSMARCK,

opgerigt, mear wel bij

dat van den edelen It U G E N i u s , die zich nit de fchipbreuk, welke zijn geheel reuzengeflacht verzwolg, wist re

redden door de boot der huwelijksliefde, op welke een Et)_
gel in de gedaante zijner vrouw hem ter veilige rustplaats
henenvoerde in den tempel der wetenfchap en kunnst, weiks

heerlijke overblijffels men in de galerijen van bet Leuchtenbergsch paleis kan bewonderen . Ik was to onvoldaan over
zijn praalgraf, dan dat ik niet een' blijvender indruk, eene

duurzamer herinnering aan den man, wien ik tit de geheele
reeks der Napoleoniden alleen had hooggeacht , in mijn hart
en hoofd wilde mededragen ; - lk liet mij dus nedervoeren
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in de donkere grafkelders, waar zijn overfchot rust naast
dat der Vorften , welke hem in hun geflacht hadden opgenomen, en niet verlieten, toen de fter van den nieuwen
LUCIFER met zulke vlammende bloedftralen nederftortte
van den hemel op de velden van Waterloo. Daar lag hij
naast den eerst- en laatstoverledenen Koning van Beijeren ,
wiens reusachtige looden kist mijne verbazing, ja ontzetting
opwekte, en mij -onwillekeurig eene dubbele parodie toefcheen op den bekenden versregel :
Pix manes e tanto parva quod urna capit .

Daar lagen zij naast elkander, twee ftervelingen, eenmaal
zoo hemelsbreed door rang en plaats van geboorte gefchei .
den, en toch door de tooverroede der omwentelingen in elkanders armen gevoerd ; beiden op bet hoofdeinde hunner
laatfte woning met vergulde kroonen, welke men niet voorfpeld had bij hunne wieg ; M A X I M I L I A A N JOSEPH met
de Koninklijke - E U G E N I u s met de Hertoglijke . Moge
bet zware dekfel ligt wegen op hunne asch, en bet zegel,
dat hetzelve vasthecht, geene hindernis zijn voor den Engel
der zalige opftanding ; maar de kinderachtige trotscbheid der
overgeblevenen, die de noodzakelijke ijdelheden des levens
onpasfend overbrengt tot de andere zijde der groeve, en
daardoor niet de dooden, maar zichzelven in hen tracht to
vereeren, niet toegerekend Worden aan de ontflapenen 1
Zonderlinge , ver uit elkander fpringende denkbeelden doorkruisten mijn hoofd, terwijl ik bij bet licht eener enkele
fakkel de menigvuldige Vorftengraven vlugtig voorbijging,
tot ik eindelijk den trap en den uitgang Bereikte , de frisfche
buitenlucht inademde, en de heldere middagzon in mijne
pinkende oogen fcheen . Met zelfbeheerfching joeg ik then
chaos der gedachten uit mijn brein, en den naklank der verfchillende gewaarwordingen , die mij in dit korte tijdsbeftek
zoo onophoudelijk beftormd hadden, uit mijn hart, en, even
alsof de Munchenfche dampkring , gelijk eene andere c IR c i ,
reeds zijnen invloed op mij had uitgeoefend, zeide ik tot
mijnen loonbediende : „ Naar den Hofgarten, en van middag
een rijtuig naar bet Bal to Bogenhaufen ."
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DE MATROOS, DIE IN DE TALE KANAaNS KON SPRLK$N .
(Een Verhaal , medegedeeld door r, . B . B o s c ft ,
rustend Predikant van Curafao .)
Bet was op een' Zondag tegen den avond, dat ik op bet
Eiland Corarao met eenige vrienden voor mijne wooing zat,
welke op een kwartier afftands van de ftad eenigzins verwij .
derd van den weg lag, toen ik een' matroos van een der li
de haven liggende oorlogsfchepen rondom bet huis zag loopen, wien ik toeroep : „ He daar ! Ben ja verdwaald?
Hier is geen weg !" Op zijn antwoord : „ Neen 1 maar ik
zoek Mijnheer den Doininie B o s c H," ging ik hem to gemoet, en vroeg, wat er van zijn dienst was . Hij zeide
bij mij gekomen to zijn , om met mij over het goede to fpreken . Dat ik hierop begun to lagchen , zal niemand mij kwalijk nemen, als .ik zeg, dat ik langen tijd aan de zide der
haven gewoond heb , en daar iederen Maandag-morgen gevoelige afrekening hoorde houden wegens bet goede, dat
de matrozen des Zondag-avonds of nachts hadden genoten .
ja, bet goede, dat deze, naar hunnen fmaak en hunne denkbeelden, op meer dan wine wijze, aan wal zijnde, gewoon
waren to fmaken, ging bun fteeds zoo zeer ter harte, dat
bet touw van den kwartiermeester daarbij geheel vergeteri
werd, en zij dikwijls weken achtereen in bet bospitaal under
's geneesheers hadden moesten verblijven , eer de waarde des
wisfels, en nog altijd onvolkomen, vereffend was . 1k vroeg
daarom then matroos, wat hij meende door die uitdrukking
,, over bet goede to fpreken," want dat de gedachten der
menfchen aangaande bet goede zeer ulteenliepen . Hierop
verhief hij zjne item, en fprak een vijf. of zestal bijbeltekften
uit, die mij to belangrijk en to heilig zijn, om bier op zfjnen trant
to herbalen . Mine gedachten waren bij deze bier geheel on .
verwachte klanken een weinig verbijsterd ; doch, daar de ma.
troos mij door deze wending van bet gefprek op een veld gebragt had , waarop mijne ambtsbediening mij plaatfte, bepaalde ik mij terftond bij de aangehaalde tekiten, en zeide, dat
hij daar fchoone uitdrukkingen bezigde, veel to fchoon, oni
zoo ongepast gebruikt to worden, en dat hij dezelve Wet
regt fcheen to begrijpen, want dat hij eene bijbelplaats noemde, welke niet bij de overige hehoorde, en geheel lets any
MENGELW . 1836. NO . 14 .
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ders aanduldde, hetgene hij zelf zou inzien, wanneer hem
bekend was , bij welke gelegenheid zulks gezegd word .
Doch do matroos fcheen geen acht to ilaan op hetgene ik
fprak , ja zelfs niet eens naar mij to luliteren . Met eeu' Blimp
van zelfvoldoening op zijn gelaat - hetwelk meer op dat
van een' weversgezel dan van een' zeeman geleek - voer hij
voort, eenige zoogenoemde geestelijke uitdrukkingen to bezigen, en er eene reeks bijbelplaatfen op to laten volgen . Zoodra hij' hiermede gedaan had, zeide ik : „ 0 ! nu begin ik
u eerst to begrijpen ; gij zijt iemand, die de tale Kanaans
fpreekt ! Ja, vriend, die taal is hier op bet Eiland niet in
gebruik ; en het is derhalve nutteloos , om er in to fpreken,
daar men er toch niet in verf1aan wordt," Hij zeide, zulks
bemerkt to hebben, en to weten, dat er vele menfchen op
dit Eiland waren, die de bekeering noodig hadden . Ik flemde
hem zulks toe, doch voegde er' bij , dat ik geloofde, dat hij
zelf waarfchijnlijk die bekeering, en vele zijner kamaraden
aan boord met hem, wel noodig had . „Gij fchijnt als Christen," vervolgde ik, aan dit onderhoud eene meer ernflige
wending gevende, „ met vele plaatfen nit onzen Bijbel bekend to wezen , en dat is betatnend en prijzenswaardig . Gij
zult dan ook zeker nit de gelijkenis van den Farizeer en den
Tollenaar de bede wel kennen, welke onze Heiland den laatften in den mond legt ?" - „ Ja wel ! ja wel !" hervatte hierop de matroos (met fnelheid fprekende, alsof hij bevreesd
was, dat er lets van hetgene hij wist zoude verloren gaan)
„ ende daar was ook een Tollenaar, ende hij , van verre
ftaande, wilde zelfs zijne oogen niet opheffen ten hemel,
maar floeg op zijne borst, zeggende : o, Heerel wee-s mij
zondaar genadig !" - „ Juist I" hervatte ik, „die onder Christones zoo bekende bede moeten wij, zondige menfchen, alien
doen, en luzonderheid die zoogenaamde fprekers in de tale
Kanaans ; want zij vergrooten hunne fchuld, door zichzelven
voor bekeerlingen to houden, en anderen, die niet juist zoo
fpreken als zij, to veroordeelen . Zij wijken of van den geest
des Evangelies, en nemen de woordeh niet ter harte van Hem,
die gezegd heeft, dat de zichzelven verheffende Farizeer
niet geregtvaardigd wegging, maar wel de nederige Tollenaar." Toen ik zag, dat de matroos niet naar mijne rede
luisterde, en ik aan zijn gelaat meende to bemerken, dat hij
zich gereed maakte, om eene derde lading van vreemde uitdrukkingen en bijbelplaatfen to losfen, welke hjj onder mijn
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fpreken fcheen verzameld to hebben, kwam ik hem hiesin
voor, door to zeggen : „ Hoor eens ! mag ik u lets vragen ?
komt gij hier ter kerke?" - „ Ja," antwoordde h ;U, „maer
met de matrozen van ftuurboord, die bet altijd . treffen, dat
de Dominie met die zware item preekt . ' - „ Nu," hervatte ik, „ die Dominie met zijne zware item (dit was inijn
ambtgenoot) fpreekt in eene zuivere en verftaanbare Nederduitfche tail over de waarheden en zedelesfen van bet Evaiigelie. Zoo gij er aandachtig naar hoort, zult gij Wet zonder
godsdienftige ftichting blijven ; en zoo gij zijne waarfchuwin .
gen en leeringen opvolgt, komt gij voorzeker op geen' fleck .
ten weg. En wilt gij ook nog to dien opzigte nuctig voor
anderen zijn, toon dan, waar zulks to pas komt, een° opregten eerbied voor de Godsdienst ; en bewijs, daar men den
boom bet best sin deszelfs vruchten kent, door een goed gedrag, dat uwe godsdienftigheld in bet hart woont, en niet
flechts in klanken beftaat. En hiermede zeg ik u thins een'
goeden avond, en wensch u verder bet noodige ."
De matroos ging been, zonder een woord to fpreken, en
merkbaar niet zeer gefticht . Hij had wel iets anders gewild,
en wit hij gewild had, wist ik zoo goed als hij bet zeif
wist . Hij had gewild, dat ik met aandacht en geduld naar
zijnen onzin geluisterd, en verbaasd geftaan zou hebben over
zoo veel godgeleerde kennis, en dat in een' eenvoudig' matroos ; en dat 1k zou gezegd bebben : „ Man 1 ik kan bet
allerduidelijkst aan u hooren , dat gij een uitverkorene zijt,
die wel vallen, maar niet vervallen kan. Gij zult waarfchijn_
lijk om die tall des geestes wel eens boon en fpot moetea
verduren van die verlorene Adamskinderen, welke van deze
wereld zijn. Misfchien zelfs zult gij wel kastijdingen ontvangen, of in de boeQen moeten zitten, als men aan boord
uwe geeseeliike bevindingen voor drontefchap, uwe godsdievitige tn'i meringen voor luiheid en afkeerigheid van acrd.
fchen arbeid houdt . Maar volhard Reeds in bet went dea
Heeren, ziende op de martelaren, die ook om bet geloof ve .
lerlei fmaad verdragep en boeijen getorscht hebben - uwe
belootsing zal des to grooter, de kroone, die voor n weggelegd is , des to luisterrijker watten ." Vervolgens zou die matroos boven alles gearne gewenscht hebben, dat ik, in een'
gemeenzamen coon vallende, hadde gezegd : „ Kom, jongen ! na zoo veel geestrijke tail moet er ook lets geestrijks gedronken worden ! Ga binnen ! Gebruik wit rum 1
Vv 2
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En zoo je eens geld noodig hebt, (want, 1k weet bet,
gri beurt maar een kwartje daags, en dat is fpoedig op)
dan moet je maar bij mij • komen : de eerfte Chriscenen
hadden ook alles met elkander gemeen ." Doch bet bij mij
genoten onthaal viel natuurlijk geheel tegen zijnen wensch
uic, en zal hem wel zoo neerflagtig gemaakt hebben, dat
hij eenige opbeuring noodig bad, waartoe hem de gelegen .
haid ruimfchoots aangeboden werd in de rumhuizen, die hij,
om van mijn huis aan boord to komen, voorbij moest .
Dat hij werkelijk gebruik had gemaakt van dit middel ter
opbeuring - hetwelk niet bet redelooze dier, maar de
mensch bezic , om , door distillatie van koren , fuikerriet en
rijst, (jenever, rum en arak) zich in een' ftaat van geestverheffing to brengen
wist ik toen nog niet, maar vernam
ik eerst een paar dagen later, toen ik vereerd werd met een
avondbezoek van den Kapitein ter zee VAN D E R S T k AT E N , Kommandant van de Oorlogskorvet de Koerier . Aan
dezen de ontmoeting met den matroos verhalende, zeide hij
„ Ik hoop, dat gij lien vent zult weggefchopt hebben ; bet
is een lap, die Zondag weder dronken aan boord gekomen
is . Ik zal maar eens order geven , dat hij niet meer aan
wal mag gaan ." Ik deed nog een goed woord bij den Kolonel voor den matroos , en verzochr diens bezoek bij mij
pier zoo ernftig op to nemen, want dat bet in dit land van
eentoonigheid nog eene verrasfende afwisfeling wag, iemand
in de tale Kanaans to hooren fpreken ; dat overigens, ja,
zulke lieden, bet zij dan dat zij gewone zondaars zijn, gerijk velen der zichzelven zoo noemende uitverkorenen, bet
zij buitengewone zondaars, gelijk die matroos, tot groot
nadeel der Christelijke Godsdienst, vooral in dezen tijd,
omdat zij de onfchatbare leer des Evangelies bij ligtzinnigen, en bij hen, die, zoo als men bet noemt, niet vast in
hunne fchoenen ftaan, in verdenking brengen, alsof dezelve
beftaan zou in femelarijen en bevindingen, en men er niet
anders van zou kunnen fpreken, dan in onverftaanbare taal,
met onzin, en aanhalingen van plaatfen, die verdienen met
gouden letteren en meer nog in de harten der menfchen gedrukt to wezen, maar die voor een groot gedeette bare
waarde en bedoeling verliezen door eene onbetamende, ongepaste en onzamenhangende aanvoering ; ik bewe6rde, dat
deze lieden hec Christendom aanmerkelijk benadeelen, omdat
zij de leer des kruifes bij velen tot eene ergernis of dwaas-
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held maken, maar in een' anderen zin als die leer ten tilde

der Apostelen was voor Grieken en Romeinen, en den onnadenkenden doen gelooven, alsof de roekelooze teal der St .
Simonisten eenige waarheid bevat, wanneer deze beweren,

dat bet Christendom tot de afgeloopene eeuwen behoort,
en thans uitgediend beefs ; dat zij tevens bet Protestantisme fchande aandeden, en den Roomschgezinden (ik bedoel
bier geenszins de weldenkenden onder hen) koren op den
molen gaven, om daarop to malen . Ik eindigde bet gefprek

hierover met to zeggen , dat men zich over zoodanige verfchijnfelen niet to verwonderen hebbe, want dat wij, onvolmaakte menfchen, zoo wij onszelven niet kennen en bezit-

ten, geneigd zijn, om van alles misbruik to maken ; dat bet
nuttigfle, hetwelk de mensch tot levensonderhoud op aarde

bezic, bet koren, misbruikt wordt, om er jenever van to
ftoken, - zoo ook de Godsdienst, bet heiligfle, dat ons
gefchonken Is tot de veiligfte geleidfter op den weg van ontwikkeling en befchaving en tot deugd en troost, zoo dik-

wijis bij menfchen ontaardt , en misbruikt words tot de flechtlie bedoelingen .
Misfchien heb ik de boven gefchrevene

woorden niec ge-

bruikt ; maar de genoemde Kolonel zal , bij de mogelijke lezing hiervan, zich nog wel herinneren, dat ik, wat de zaken
aangaat, aldus tot hem gefproken heb, waarin zijn Ed . vol-

komen toeftemde, en er zelfs nog, ter opheldering en bevestiging, bet een en ander bijvoegde nit de lotgevallen zijner
jeugd, hetgene ik bier to zijner eere zeg . Intusfchen wernam
ik dan toch van den Kolonel VAN D E R S T R A T E N, dat
mijn vermoeden gegrond was , toen ik den matroos zeide, to
gelooven , dat bij zelf de bekeering wel noodig had, hetwelk
een' nit bet bij mij zijnde gezelfchap, den Heer P H O E L,

die naderbij was gekomen en mijn gefprek met denzelven oplettend aanhoorde, hartelijk deed lagchen, in welk gelach
de matroos zelf voor een oogenblik deelnam . Ik leidde bet
vermoeden van de onbekeerde gezindheid diens matroos af,
gedeeltelijk nit bet menschkundig verfchijnfel, dat ik bet

fpoedigst en gemakkelijkst kon doen begrijpen, door op de
zoo veel leerrijke waarheid bevattende gelijkenis van den
zichzelven verheffenden Farizeer to wiizen ; gedeeltelijk vermoedde ik zulks daarom, omdat bet in ons gezegend vader-

land niet zoo gefleld is , dat de eerlijke en arbeidzame man
geen werk en brood zou kunnen vinden, en, geen zeemau

van beroep zijnde, matroos zou moeten worden op een oor .
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logsfchip, om daar de namen der touwen door een touw to
leeren . Daarenboven betwijfelde ik den vromen wandel van
then matroos nog van wege zijn bleek en vervallen getaac .
Moeder moge, als haar zoon, de fludent, met de vacantie
vee! bleeker to huis komt dan toen hij van daar vertrok,
zulks aan anderen tot blijk laten opmerken, hoe ftetk haar
zoon chans, nu hij op de Akademie is, fiudeert ; menigeen
weet we! beter dan moeder, en is overtuigd, dat bet bleek
worden op de Akademie flechts zelden wordt veroorzaakt
door zoo ftraf to fluderen , maar meestal door geheel lets
anders. Zoo ook kan men zoo goed als verzekerd ziin , dat,
ais men een' matroos, mits niet in ziekelijke omftandigheden
verkeerende, bij zijne gezonde bezigheden, meestal in de
frisfche zeelucht verrigt, bij overvloed van voedzamen kost,
echter met een bleek en verflensc gelaat ziet, zulks siet bet
gevolg is van godsdienftige overdenkingen , maar van een'
levenswandel, eenen uitverkorenen onwaardig .
Korten tijd na hec bovengeme!de kwam ik bij den Directeur des Eilands, lonkheer R A M M JE L M A N E L S E V I E R ; en
eene der eerfte vragen, welke deze mij deed, was, of er
een matroos bij mij geweest was, om in de tale Kanaans
met mij to fpreken . Ik bevestigde zulks, en verhaalde de
ontmoeting . De Directeur betoonde daarbij veel belangftelling, want bij had jaren geleden zoo dikwijls in genoemde taa! hooren fpreken, en herinnerde zich menig tooneel uit den tijd, toen men zich ook op de Veluwe in Celderland openlijk tegen de invoering der Evangelifche Gezangen verzette . Men deed zulks echter toen niet, omdat die
verzameling zoo ongunftig zou zijn uitgevallen, zoo onvolledig namelijk, en met vele liederen, in taal, dicbtkunst en
inhoud voor dezen tijd beneden bet middelmatige ; maar vele
Nederlanders verzetteden zich tegen de invoering, omdat die
Gezangen niet in de tale Kanaans waren, en meet overeenkwamen met de wereldfche dichtftukken van een' L o D E S T E Y N,
$ L U I TE R, G E L L E R T, enz . dan met de Godentoonen van
P I E T E R D A T H E E I1 - voor wier behoud hunne vaderen
ook eens geftreden hebben, toen men eene nieuwe Pfalmberijming invoerde - en omdat zij wilden bewijzen, dat zij
geene lieden waren, die zich maar zoo Gezangen lieden voorleggen, en zeggen : „ Daar moest gij nu in bet vervoig uit
singen ." Neen, als Ildmaten der Griffermeerde kerk wilden
zij toonen, dat zij ook hunne regten en ftemmen hadden,
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en lieten zulks blijken , door tegen den Voorzanger in een'
anderen Pfalm aan to heden, de Godsdienst op allerlei wijzen to floren, en zelfs de glazen der kerk in to flaan . Ach ,
waarde Lezer ! onthoud toch , wat de wijze S A L o M o eens
zeide : ,, Er is geen nieuws onder de zon ." Wat heden gebeurt , is gisteren en eergisteren ook gefchied , en kan men
morgen en overmorgen weder verwachten . De menfchen blijven in hunne neigingen en bedoelingen zich deeds gelijk .
Onderzoek de Gefchiedenis , en gij zult bet bewaarheid vinden ; waar bet niet befchreven flaat, daar is bet verzuimd,
en gij moogt bet veilig in uwe gedachten aanvullen . Wilt
gij vroegere tooneelen van kerkelijke onrust, die op de onzen gelijken, grijp dan in een tijdvak, waarin de kerkelijke
regten der Christenen, ingebeeld of wezenlijk, aangerand
werden, en gij zult zien, dat zij zich op dezelfde wijze
roerden, nu eens vooruitgaande, dan weder terug willende,
naar mate hunne denkbeelden waren en de indrukken, die
zij ontvangen hadden , naar mate de coon was , welke door
grootere geesten, die zulks werkelijk waren of er voor gehouden werden, aangegeven werd, en de omilandigheden
zulks wijzigdeu .
Maar ik heb nog niet uitverteld van then matroos, die in
de tale Kanadns kon fpreken . Ik vernam van den Directeur, Jonkheer E L s E V I E R , en later ook van anderen, dat
de onderhavige man reeds op verfcheidene Zondagen aan de
huizen der ingezetenen was geweest, om to vragen, of hij
een woordje in bet goede mogt fpreken. Dat noem ik Farizeeuwfche vertooning maken met godsvrucht . Menfchen
gelijk deze matroos roepen de tooneelen nit den tijd van onzen Zaligmaker voor den geest , toen de huichelaars op de
hoeken der flraten flonden to bidden, en de huizen der weduwen opaten , onder den fchijn van lange gebeden to daen t
Maar Curafao was geen dorp op de Veluwe of in Overil'sfel (*) , waar de eenvoudige menfchen zich lieten misleiden
en opwinden . De ingezetenen van bet Elland betulgden den
matroos niet to verflaan ; en dit had deze , zoo als hij mij
zeide, aangezien voor bet bewijs, dat bier vele menfcben
(*) Noch to vergelijken met ,Im/lerdam , waar de Separatisten bun hoofdkwartier hebben opgeflagen . Weet gij vog
wel eens , St . Simonisten , FrPres ignorantins, Propaganditten 1 welke regten gij to 4mflerdaon hebt 7
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waren , die de bekeering noodig hadden (alsof de bekeering
der menfchen beftaat in onzin to fpreken en bet ijdel misbruiken van Gods woord, to weten , bet ongepast en wanordelijk aanhalen van bijbelplaatfen) . Men had hem naar
mij verwezen, zeggende to gelooven, dat Domind B o s c n
hem wel zou begrijpen . Dit was zekerlijk zeer vleijend
voor mij, en een bewijs van de hooge gedachten, welke zij
van mij hadden, alsof ik , die gewoon was , mij in de eenvoudige, alledaagfche Nederduitfche taal uit to drukken, en
wel met bet fpraakorgaan , zoo als ik dit van natuur ontvan .
gen had , nog eene vreemde taal , de tale Kanaans, verftaan kon
Het is voor eene zekere foort van menfchen een moeijelijk werk, eigennamen to onthouden . De wereld noemt
bet in 't algemeen een' kleinen trek van onbefchaafdheid,
omdat zij er uit afgeleid wil hebben onkunde in lezen
en fchrijven, en gebrek aan betamende belangitelling en
oplettendheid omtrent andere menfchen, wier namen men
terftond vergeet of erg radbraakt . De matroos, mijn' naam
niet onthouden hebbende, en aan de andere zijde der haven zijnde, had naar den Dominie gevraagd, waarop men
hem bet huis van mijnen ambtgenoot bad aangewezen, Do .
M U L L E R , welken hij bij mij genoemd had „ den Dominie
met die zware item ." Hier bet oogmerk zijner komst bekend gemaakt hebbende, ontving hij wel geen kort en zacht,
maar Loch gepast en-leerzaam antwoord : „ Wij houden ons
bier met zulke femelarij niet op ; wij prediken bet reine
Evangelie naar C H R T S T U S ; wij gelooven
' De matroos zal bier, naar alle berekening, zijne voile nietigheid
gevoeld hebben ; want hij ftond bier met zijn mager ligehaam en opgezond gelaat voor een' bijna 6 voet grooten,
forfchen man, met een wel bejaard maar gezond en krachtvol voorkomen, bij wiens fterke item zijn pieperig geluid
evenzeer afflak, als zijn onzin bij de gezonde, mannelijke
taal des eerften . Hij , geen' lust hebbende , om mijnen ambtgenoot deszelfs godgeleerd fystema verder to hooren ontwikkelen, en geene hoop, om met zijn zwak fpraak6rgaan
tusfchen de flerke en bij zulke gelegenheden fteeds doorfprekende item van mijnen ambtgenoot to komen, zag, dat op dit
veld voor hem nieta to oogften viel, en pakte zich eensklaps weg .
Maar de foort van menfchen , tot welke deze matroos behoorde , wordt niet zoo ligt ter neder geflagen noch verfaagd ;
want de geest bezielt hen, namelijk de geest van onrust,

DIt MATROOS .

eft

wanorde en fcheurmaking . Zonder eenig voedfel voor zijne
gezindheid gevonden to hebben, gordde de matroos zich echw
ter met nienwen moed aan, en, mijnen gemakkelijken naam
thans beter onthouden hebbende, verfcheen hij bij mij ; waaraan ik bet to danken heb , dat ik bet bovenftaande heb kunnen verhalen . Sedert heb ik van then matroos niets meer
vernomen . Of zijn verzwakt ligchaam niet lang beftand is
gebleven tegen de gedurige verheffing des geestes door middel
van rum en jenever, en hij daaronder bezweken is, in de
overtuiging van niet meer van deze aarde to zijn, dan of
de Kolonel V A N D E R S T R A T EN zijn voornemen, „ om
hem niet meer aan wal to laten gaan," is nagekomen, kan
1k niet zeggen ; want ik heb nooit de moeite gedaan, om er
naar to vragen .

HET

GRAF .

(Befpiegeling .)

De

ddnige fmart, van welke wij niet wenfchen ontheven to
worden, is rouw of droefheid over de dooden . Elke andere
wond pogen wij to heelen , elk ander leed trachten wij to vergeten ; maar deze wond achten wij pligt open to houden, en
voeden en koesteren dezelve in de eenzaamheid . - Waar is
de moeder, die gewillig bet kind vergeet, dat gelijk een
bloefem in hare arm en verging, fchoon elke herinnering een
hartfteek is? Waar is bet kind , dat gaarne zijne ouders
vergeet, offchoon elk aandenken een bekiag uitmaakt? Wie,
in voor- of tegenfpoed, den vriend, over wien hij rouw
bedrijft? Wie zou eene vertroosting kunnen dulden, welke
van vergetelnis gewaagde , wanneer bet graf zich fluit over
bet wezen , 't welk hij of zij zoo teeder beminde? - Neen !
de liefde, welke bet graf overleeft, is eene der edelfte eigenfchappen der ziele . Heeft bet zijn wee, bet heeft ook zijne
genoegens ; en wanneer de bedwelmende uitbarfting van rouw
is overgegaan in den ftillen traan der herinnering ; wanneer
de onbedwingbare finart, over bet plotfelijk gemis van alwat
ons op aarde bet dierbaarst was, is opgelost in bedachtzame
overwegingen van alwat hem of haar eigen was in gezonde
dagetl, - wie zou zulk eene droefheid nit zijn hart willeu
verbannen? Het moge foms eene wolk over onze heldere,
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vrolijke wren verfpreiden , -- wie zou de herinnering willen
ruilen voor bet luidruchtig gezang van uitbundige vreugde?
Neen ! er fpreekt eene flemme nit bet graf, wellpidender dan
dat . - Het graf begraaft elke dwaling, bedekt alle gebreken, delft iedere verongelijking nit . Uit deszelfs vrede_
vollen boezem fpruit niet dan diepe rouw en teedere herinnering . Wie kan zelfs op bet graf van eenen vijand flaren,
zonder een befchamend zelfverwijt to vernemen , dat hij meermalen twistte met bet flof, dat daar ligt to vergaan? Maar
- bet graf van die wij liefhadden, welk eene belangrijke
plek voor bet nadenken ! Daar is bet, dat wij eene lange
reeks van deugden en goede eigenfchappen oproepen, en duizend verpligtingen , fchoon veeltijds onopgemerkt in de dagen van onderlinge verkeering, in bet geheugen verlevendigen . Daar is bet, dat wij ons de teedere, plegtige droefheid
van bet feheidingsuur verregenwoordigen, bet doodbed met
zijne verkropte aandoeningen , bet ftille waken , den zorgvollen ijver, de laatfle bewijzen van flervende liefde, den
zachten , bevenden handdruk , den laatflen vriendelijken blik
der brekende oogen, op ons van den drempel des veegen levens gerigt, de zwakke, flamelende toonen, reeds worflelende met den dood, maar nog geneigd om nieuwe verzekeringen
van genegenheid to geven I - Ach, ga tot bet graf van
begravene liefde, en bepeins ! Sluit char de rekening met
uw geweten over elk onvergolden of onopgemerkt bewijs van
liefde en dienstvaardigheid van bet nu verdwenen wezen,
dat nimmer, simmer wederkeert, um zich door uw berouw
to laten verzoenen of bevredigen! Zijt gij kind, en hebt
gij ooit zieleleed berokkend aan, of eene yore gegroefd in
bet eerwaardige voorhoofd van teederminnende ouders ; zijt gij echtgenoot, en bebt gij ooit reden gegeven aan dat
vriendelijke wezen, welks ganfche geluk in uwe omarming
lag opgefloten, om to twijfelen aan uwe liefde en trouw ;
-- zijt gij vriend, en hebt gij immer, in gedachten, woorden of daden, de ziel, die geheel zijn vertrouwen op u flelde, verongelijkt ; - zijt gij minnaar, en gaaft gij ooit eene
onverdiende grief aan dat getrouwe wezen, 't welk nu koud
en onbezield onder uwe voeten ligt : dan, wees verzekerd,
zult gij berouwvol nederbuigen op dat graf ; en onverhoorde
zuchten flaken en ijdele tranen florten, to dieper en to bitterder, omdat dezelve niet gehoord worden en vruchteloos
zbn . Weef dan den bloemkrans en beftrooi het graf met de
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fchoonheden der naruur ; bevredig uwen verbrljzelden geest
met deze teedere, fchoon vergeeffche offers van rouwe ;
maar bovenal trek leering tilt de bitterheid van uw berouwvol hart omtrent de dooden, en zijt voortaan liefderijker en
naauwgezetter in de vervulling uwer pligten omtrent de
levendenl

HET

NUT

DER HERHAALDE HUISELIJKE TOESPRAAK DES

PREDIKANTS VAN DE LEDEN ZJJNER GEMEENTE .

Er beflaat eene aantrekkelijkheid in de dienst eens Predi .
kants , ook to platten lande , welke door velen niet naar
waarde wordt gefchat, en ook in de fleden hare toepas .
fang vindt . Zijn eerwaardig ambt geeft hem gereeden toe .
gang tot iedere woning, en fpoedig ondervindt hij, dat een
herhaald bezoek van de leden zijner gemeente, met bet gepaste doel en de vereischte wijzigingen afgelegd, de zekerfle
weg is tot derzelver barren . Zelfs de verhardfte in ondeugd kan
den invloed daarvan niet geheel weerftaan . Er komen bovendien
van tijd tot tijd omflandigheden voor in den huishoudelijken
kring, hetzij van ziekte, tegenfpoed of dood, wanneer liefderijke Christelijke opwekkingen ook hem ten goede gedijen .
De als 't ware dagelijkfche belangftelling in bet lief en Iced
der gemeente gaat hand aan hand met haren zondagfchen
kerkgang, en bet is daardoor, dat een getrouw huisbezoe.
kend Predikant voor zich eene kerkgaande bevolking wins .

DICHTREGELEN TOT OPENING DER WINTERVERGADERINGEN
VAN HET DEPARTEMENT TH * * DER MAATSCHAPPIJ
TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN .

~~at op aarde ons kan bekoren,
't Zij bet ziel of zinnen ftreelt,
Is ons Ilaauwlijks toebedeeld,
Of 't is eensklaps wedr verloren
Alies draait bier in een' kring
Van geftage wisfeling .
Weg zijn al de balfemgeuren,
Die nog pas de Lente ons hood ;
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Weg de bloemen, frisch van kleuren,
Die ze ons nedrftorcte in den fchoot ;
Weg de toovrende orgelkelen,
Uit bet eeuwen-heugend woud ,
Van verliefde Philomelen,
Nu voor zang en mingloed koud ;
Weg de zomer met zijne aren ;
Weg bet blozend, gouden ooft ,
Door den gloed der zon gefloofd .
Ridslend fluiven loof en barren,
Langs den barren, kalen grond,
Dor en uitgedroogd in 't rond .
De adem van 't ongastvrij Noorden
Stuwt zijn buijen, wrang en guur,
Naar dees pas zoo bloeijende oorden,
Fluit een' lijkzang op Natuur .
Weg zijn al de veldvermaken,
Die, bij vruchtgenot en dronk,
Onder 't zomerzonneblaken,
Ceres of Pomone ons fchonk.
Ros en rond, door wind en regen
Uit de drasfe wet verjaagd,
Hunkren, door de kou' geplaagd ,
Thans den warmen flal weer tegen .
Wij ook, voor de neep vervaard
Van de fluurfche najaarslochten,
Die door raam en deurfpleet togten ,
Kruipen (wat wij fluks Met zochten)
Bij den warmen kolenhaard,
Die ons, bibbrend, ziet vergaird .
Wdl ons , dat we ons bij die kolen
Stil bier hebben nedrgezet!
Nu , als de ijsbeer aan de polen ,
Slechts geteerd op 't wintervet ;
Als de zwaluw ingeflapen,
Onder 't kantje van een floot,
Tot Natuur, op nieuw herfchapen,
Opflaat uit then winterdood .
Nu de moegefloofde Ieden
Werkeloos ter near geflrekt,
En, uit flaap noch droom gewekt,
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Morpheus domlend aangebeden .
Nu den grooten berkennap
Tot den bodem leeggedronken,
En wedr daadlijk volgefchonken
Met her tintlend druivenfap .
Nu den kelder leeggeplonderd,
En al war, van 't veld gevraagd,
Ligt op zolder afgezonderd,
Gretig door de keel gejaagd .
Dit 's toch alles , na her ploegen ,
Zaaijen, maaijen, zorgen, zwoegen,
War de mensch, die 's winters leeft,
Van zijn' zuren arbeid heeft.
Broeders! 'k zie her aan uw blikken,
Aan uw' ongewonen gloed,
Dat die dwaze taal u fchrikken,
En uw gramfchap rijzen doer.
Klink' dit fchandlied zoet in de ooren
Van her wuftfie yolk der card',
Dat, voor dierfchen lust geboren,
Zingenot aan gruwlen paart ;
Dar, des menfchen rang vergeten,
Kennis , deugd noch wijsheid eert,
Maar, bij 't moorden van 't geweten,
Diep zich onder 't vee vernedrt!
Hier bekoren andre klanken ;
Hier, op 't fchuldloos letterveld,
Waar wij vroom den Schepper danken,
Die aan 't jaar Sijn perken llrelt ;
Die van d' arbeid onzer handen
Ons, des winters, rust verleent,
En ons bier, met zachte banden,
Tot een hooger teak vereent ;
Die ons bier her hart wil laven
Aan een milde kennisbron,
En den geest door 't licht befchaven
Van de reine waarheidszon .
Komt ! wlj gaan die task verrigten,
Maar niet voor onszelv' alleen ;
Al bet goede , war wij fiichten ,
Strekk' Tot Nut van 't 41gemeen!

1836.
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' oen ik laatst wandelde in de flad,
En peinzend langs de ftraten trad,
Werd ik in mijn gepeins geftoord,
En tot een rondzien aangefpoord,
Door een gedrnisch,, een vreemd gerutht
Van kind'ren, zonder orde of tucht,
Van vrouwen, geen geringen hoop,
En mannen, alien op den loop .
Ik zocht van al 't rumoer de reen ;
Maar hoe ik zocht, ik vond er geen ;
Tot dat ik, nog war voortgegaan,
Den ganfchen drom to hoop vond ftaan .
Ik voegde mij ook in 't gedrang,
Al viel bet mij wit zuur en bang .
Nu merkte ik, dat een vreemde man
Te veel gezien had in de kin,
Of in den kroes , of in bet glas ,
Waardoor hij min din nucbter was ;
Althans, hij zw1erde langs de ftraat,
Gelijk bet dronken lieden gaat .
Men riep hem na : „ Houd regt je roer I
Staat , beenen I - Val niet , dronken boer I"
Hij vial . -- Nu klonk een luid gelach ,
Alsof men heel wat grappigs zag .
Ik Hoop van nit den woesten drom,
En floeg met haast een hoekjen om,
Befchaamd ant 't redeloos gednag,
Dat ik zoo even hoorde en zag,
Van menfchen, wie Gods vaderhand
En rede febonk en goed verftand .
Terwijl ik nu al mijm'rend liep , ,
Was 't, of in mij een flemme riep :
• Mijn lieve vriend! bond refit uw roer,
• En fpiegel u toch aan then boer 1
drum,
• Ei, fpiegel u ook aan then
Die ftraks, zoo zinneloos en dom,
• U ftoffe gaf tot fchaamte en fmart ;
„ Beftuur uw drift, beftuur uw hart ;
„ Bedenk, of niet uw zinlij'kheid
• U fours van 't pad der rede leidt ;
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„ Of Diet ook vaak de dwaze waan

• Van wijsheid u doec fling'rend gaan ;
• Of zingenot u nooit verleidt

„ Bezijden 't fpoor der matigheid ;
„ Of onbeteugeid eergevoel
• U niet foms treks van 't ware doel ;
„ Of ingebeelde kunde of deugd
• U niet wel to onregt heeft verheugd ;
Of geld en goed en kleederpracht
U
nooit op dwaze paden bragt ;
•
„ Of nooit bezorgdheid, al to onpas,
„ U vrees gaf voor 't geen nog niet was ?
• Hebt gij in dit of dat gedwaald,
• Denk dan : ,, Gelukkig, die nook fault!"
„ Herinner dikwijls u den boer,
• En roep u toe : Houd regt je roer!"

Dordrecht .

G . LOS, P Z.

BJJ BET ZIEN VAN DEN LAATSTEN GRASMAAIJER .

(*)

(Jan Ouders, maar in de eerfle plaats aan mijzclven .)
Weer was boast de zomer ten einde gefneld ;
Wei=r zag ik den laatften der maaijers op 't veld ;
Weer trof mij de beeldfpraak : ,, de mensch is als't graa,"
En 't was of de maaijer bet vonnis mij las I
Ook
Ook
Och
Zoo

mij toeft dit einde , (dus was mijn gepeis)
mij wacht de maaijer, ook mij treft de zeis!
daalde ik, fnijdc deze mijn' levensdraad -of,
rijp, en zoo waard' mijn' beftemming, in 't graft

Daar lag nu bet welkende kruid op bet land,
De distels , de ftekels , de deugd'lijke plant ;
En toen bet to zamen werd binnengehaald,
Toen zag ik weer huiv'rend mijn beeldt'nis gemaald .
Wat Loch zal ons deel zijn bij 't jongfte gerigt
Waar alles eens blootligt voor 't Aiziend gezigt,
(*) Tegenhanger van : Bij het zien van den eerflen Grasin bet Mengelwerk voor 1833, bl . 428 .

maaijer ;
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Waar 't reine gewas met bet distelig kruid
Ons wal of ons wee din voor eeuwig befluit Y . . . .
Een week wear vervloog, en het etgroen fchoot uit ;
Ik lette op het jeugdige en teedere kruid,
En 't werd mij (gedachte vol weemoed en troost !)
Herleven, herbloeijen van de ouders in 't kroost .
Een week nog, en, hemel! hoe flond ik ontfleld,
Toen distels en flekels herrezen op 't veld ! . . . ;
Zoo wortelt bij 't kind, en wordt eens ook gemaaid,
Wat de ouderhand hier to onbedacht heeft gezaaid !
Ik wendde mijne oogen, ontroerd en befchaamd,
Van de aard' naar omhoog, als Gods fchepfel betaamt,
En bad toen zoo innig, en bid onverpoosd :
„ Heer 1 reinig mijn hart, ook tot bell van mijn kroost !"
1836 .

J.

W. IJNTEMA .

OP DEN FELLBN BRAND TE AMSTERDAM OF DEN NIEVWENDIJK .

Waar zoo veel brandftof huist, om't driftenheir to ontgloeijen,
En 't jeugdig hoofd en hart to ontfteken in een' gloed ,
DlenDeugd nochRedebluscht,nochGodsdienstvaak kan boeijen,
Baat geen verzekering van zeden of van goed .
Zoo heeft de Geest des Kwaads , Kiev uitgepakt, verbolgen
Dat Holland nog wearftaat, wat heel Euroop verzwakt,
In arren moede zelf zijne eigen teelt verzwolgen,
En (God gav' voor altijd 1) wear ijlings ingepakt!
Sept . 1836.

IJ .

MIJN GkONDBEGINSEL .

Heer .
oud,met ieder, zoo veal ooglijk, vrede I" zegt der Christ'nen
•
• Wee u, fpreken alle menfchen wal van u t" is zijne leer. Met de goeden dan deeds vrede ; met de boozen nimmermeer I
1j.

M E N G ELWERK .
HET WEDERGEVONDEN HANDSCHRIFT VAN SANCHO-

D at

NIATHON'S PHOENICISCHE GESCHIEDLNIS .

or cen Phoenicisch Gefchiedfchrijver S A N C H ogeweest is , getuigen oude berigten ; doch
zijne fchriften zijn verloren gegaan . P H I L o van Byblus heeft dezelve in het Grieksch vertaald ; doch deze
vertaling is niet gelukkiger geweest , behalve dat er een
fragment van dezelve (het begin, bevattende de wording
der wereld) door s u s E B I u s bewaard is . Terwijl fommigen het geheele beftaan van S A N C HON I A T H O N
onder de fabelen rekenden , hebben anderen het Bemis
van zijn werk en van de vertaling als een zwaar verlies
voor de gefchiedenis betreurd. (*) De geleerde Jezuit
ATHANASIUS KIRCHERUS (in zijli werk Obei
liscus Pamphylius, Romae 1650. p . 111 .) meende,
dat er zich eenige fragmenten in de bibliotheek van
den Groothertog van Toskane bevonden : een fragment van weinige bladen, doch, wat den inhoud betrof , van geringe waarde , bezat hij zelf uit de biblioCheek van Damaskus ; en hij had vernomen, dat de
vertaling van PHIL o in een klooster bij Rome geweest,
doch , door diefflal , verdwenen was . Na verloop van
zoo vele eeuwen kondigde men in buitenlandfche tijdfchriften aan , dat de vertaling wedergevonden en in
Duitfche handen gekomen was . Daarna werd to Hanno.
ver bij H A H N dit jaar uitgegeven : S A N C H U N I Aa
N I A T H O N

T H 0 N'S Urgefchichte der Phonizier in einem Auszuge
aus der wieder aufgefundenen Handfchrift von p H Ii
L O'S vollflandiger Ueberfetzung . Nebst Bemerkungen
von F R . W A G E N F E L D .

Mit einem horworte von

(*) In de Bibliotheca Graeca van F A B R I C I U s, L . 1,
C . 28, vindt men verflag omtrent de verfchillende gevoelend
over dezen Schrijver.
MENGEL W . 1836 . uo . 15 .

Ww
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Dr. G . F . G R 0 T E F E N D, Director des Lyceums zu
Hannover . Mit einem Faefimile . 1836 . XXXII u . 96
S. Deze Inededeeliq is van bet uiterfte bclang . Geheel
onbekende zaken komen aan bet licht , en wij vinden
hier herigten omtrent de gefchiedenis van een der meest
beroemde volken der nude wereld , van de wording der
dingen of (gelijk bij vele Historiefchrijvers de gewoonte
was) rot ongeveer eene halve eeuw na de regering van
S A L 0 ivI 0 , of 900 jaren v66r onze tijdrekening . S A NC H O N i A T H o N zelf , omtrent wiens leeftijd men zeer
onzel er was , heeft nu omftreeks bet jaar 550 v66r onze tijdrekening geleefd . P H I L o heeft bet werk in negen boeken (juist bet petal , dat u u Is E B I u s meldt)
verdeeld, en zijne eigene bijvoegfelen naauwkeurig van
het ootfpronkehjke onderfcheiden . De bronnen, die voor
de gefchiedenis van S A N C H O N I A T H O N geb-ruikt zijn ,
worden ook opgegeven .
Her is natuurlijk, dat zulk eene aankondiging de hoogfIe belangftelling verwekte , en de vraag gedaan werd :
van waar dit handfchrift ? Hetgeen hiervan bekend geworden is, is niet zeer gefchikt, om vertrouwen in to
boezemen , ja geeft zelfs reden , om to gelooven , dat
bet handfchrift geheel niet beftaat . Het zal toevallig
door eenen Portugefchen Overate, PER E I R 0 of PEP, E I R A , (*) in het klooster van S . Maria de Merinhao in de Provincie Entre Douro e 11'Iinho gevonden ,
en door denzelven aan den Heer F R . W A G E N F E L D,
to l3rinkum bij Bremen , gezonden zijn . De laatstgenoeintle had, ten- einde zich in de Portugefche taal to
oefenen, omgang met den neef van den Overate gehad ;
en daze , bet handfchrift gevonden hebbende , had bet ,
op aanbeveling van then neef , den Heere W A G E NF E L D doen toekomen , doch N . B . onder voorwaarde
van het aan niemand hocgenaamd to laten zien, bet
ook vooreerst (om reden van een aanhangig gefchil over
(*) In 6~nen brief fchrijft hij zijnen naam P E R E I R 0 ,
it eenen anderen P E R E I R A .
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bet flak) niet uit to geven , maar met vergutxaitig , om
er een uittrekfel van made to deelen . De Overlie had
bet voor eene kleirigheid van de Paters verkregen ; doch,
toes deze de hooge waarde hadden leeren kennen , eischten zij meer , en protesteerden tegen de nitgave . Hat
was intusfchen reeds naar Duitschland verzonden. Dit alles nu berust op de getuigenis van den Heer WAG E N F E L D zelven , die echter, in zijne correspondentie
met den Heer H A H N en Director G A O T E F E N D over
de uitgave van bet uittrekfel , eerst als F . W I L D E ,
later met zijnen waren naam voor den dag kwam . Diet
kan men zien in het ftukje : Die Sanchuniathonifche
Streitfrage nach ungedruckten Briefen gerardigt vorg
Dr . C . L . G R O T E F E N D, (zoon van den Director)
Mann . bij 11 A ll N , 1836 .
flit deze correspondentie blijkt, dat de Hear W AG E N F E L D zich aan grove onwaarileden heeft fchu1dig gemaakt , en wordt bet waarfchijnlijk , dat er gem
Overfte P E R E I R A bcflaat , en een brief, weaken dez e
to Oporto in hat Latijn zal gefchreven hebben, op Dtitrch
papier in Duitschland gefchreven is , van dezelfde papierfabrijk als de brieven van den Hear W A G E N F E L D
zelven ! Fr mocten daarin ook taalfouten in het fchr-ven van Poxtugefche namen gevonden worden, welke
geed Portugees zou gemaaltt hebben . Het belarag van
de zaak deed dour E :igclfchcn en Duitfchers navraag in
Poriugal zelf ds~nn . i)och niemand wist daar lets van
zulk een liandfchrift, dat gevonden en aanleiding tot
cenig gefchil zoude gegeven hebben . Dit wordt in amen
brief van Oporto van 15 Aug . 1 . 1 . , door den Bibliothedtaris aldaar , tot wien men zich door de tweede hand
om opheldering gewend had , bevestigd . Deze vond bet
geheele vertelfel om veie redenen belagchelijk$ 1:ende
zelfs geen klooster van den opgcgeven' naam in de aaugeduide Provincie ; een Overlie P E R E I R A was er than
niet ; en hij gcloofdc niet, dat er in geheel Portugol
een officier zijn zoude , is flaat , om eenen Latijnf ben
brief to fchrijven , enz .
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Er is haast geen twijfel , of de Heer w A G n N F E L D
(een jong mensch , die zich gedurende zijn verblijf aan
Hoogefcholen met theologifche en philologifche fludien
heeft bezig gehouden) heeft door valfche berigten misleid. Na bet laatstgemelde ftukje gelezen to hebben .,
aarzelen wij niet , om de geheele gefchiedenis van den
vond eene fabel to noemen . Doch daarom kan hij wel
eenen Codex onder zich hebben , gefchreven op parkement omflreeks de l3de ceuw, (op 127 bladzijden in 4to .)
Wij kunnen ons voorflellen , dat hij met de plaats , van
waar, en de wijze, op welke bet handfchrift in zijn
bezit gekomen is , om zeer gegronde redenen, niet voor
den dag wil komen, en daarom zoo wel den Overfte
P E R E I R A en deszelfs brieven , als bet klooster in de
Provincie Entre Douro e Minho verdicbt heeft . In bet
voorbijgaan zij nog gemeld , dat deze voormalige Pro .
vincie federt vier jaren in twee verdeeld is , Minho en
Douro , zoodat een Portugees in bet jaar 1835 niet wel
aldus fchrijven konde . Maar niemand heeft then Codex
tot nog toe gezien, in weerwil van de dringendfle aanzoeken . Deze omflandigheid is zeer bedenkelijk . Maar
nu bet uittrekfel en de opgave van den inhoud 7 Sommigen vinden menigvuldige innerlijke bewijzen van onechtheid en later maakfel : anderen kunnen nog niet
daaraan gelooven . Onder de eerflen behoort Prof. P A UL U s ; onder de laatften de groote G E S E N I U s . Doch
deze heeft verklaard , ( Streitfrage , S . 24) „ dat bet
„ voor den Heer WAG E N F E L D , in bet bewustzijn
„ eener goede zaak, gemakkelijk zijn moet, bet hoofd„ punt, bet toonen van den Codex aan deskundigen,
„ uit den weg to ruimen, en hij flechts bet alternatief
„ heeft , dit to doen , of zijne zaak , die door geene
„ uitvlugt to helpen is, terflond verloren to geven ."
WAGE N F E L D heeft intusfchen gefchreven, uit hoofde van beperkten tijd , niet op bijzondere aanvallen to
zullen antwoorden , maar to wachten , tot dat dezelve
zich opgehoopt hebben, om ze dan in masfa of to
weren .
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Wij zullen nu eene proeve van den iphoud dezer
Phoenicifche Gefchiedenis mededeelen, zoo als dezelve
in her uittrekfel van w A G E N F E L D, door den Director G R O T E F E N D met eene Voorrede voorzien , voorkomt . Wij kiezen daartoe her verhaal van de beroemde
reis naar Ophir. Is bet handfchrift werkelijk aanwezig ,
en bevat her de vertaling van P H I L 0 , dan is de mededeeling van belang . Zoo niet , dan moge dezelve eene
proeve zijn van letterkundig bedrog, bier even verachtelijk als in her gewone leven , maar fpoediger betwijfeld en ontdekt , dan her bedrog met K L A A S x o L IJ N a
en met meer kennis van zaken gepleegd , dan dat omtrent H E R S C H E L'S ontdekkingen in de maan . Aan
den voet hebben wij eenige aanteekeningen geplaatst,
her zij om de hier voorkomende berigten meer duidelijk
to maken , bet zij om de treffende overeenkomst van
deze befchrijving met andere berigten van vroeger of
later tijd in her oog to doen vallen . Maar wij ontveint
zen niet, dat juist deze overeenkomst, naar ons gevoel, de onechtheid van her ftuk des to meer waarfchijnlijk maakt .
J O R A M (*) beval alle bevelhebbers in de fleden en
eilanden , aanteekeningen to maken van de menigte der inwoners, van bet getal der fchepen en wapenen, der paarden
en ftrijdwagens, en van de fchatten ; ook fchrijvers to zenden
in de naburige landen, en dit alles in een boek to fchrijven,
Op deze wijze bezorgde hij eene befchrijving van alle landen
naar bet Westen en bet Oosten, van alle ellanden en binnenlanden (t). Toen de 4ethiopiers (S) dit vernamen, berigt.
(*) Dezelfde als a i R A M , I K O N . IX : 11 en elders . Hij
werd ook HI E R 8 A s genoemd , en regeerde 57 jaren . S A Nc u .
VII Boek, 5 Hoofdil .
(t) Deze belangrijke befchrijving (indien zij ecbt is) bevat bet Vilifte Boek .
(§) Volgens Boek VII , Hoofdft. 1, waren er drie Aethiopifche Haven , van de Babyloniers gekocht , en door den Koning van Hamath ten gefchenke gezonden, aan bet Hof gekomen . Zij waren geoefend in allerlei kunflen . Zij tergden
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teal zij den Konjng, dat ook naar bet,Zuiden been groote
en volkrijke landen waren . Het getal der inwoners , zeiden
zij, was ontelbaar, de voortbrengfelen menigvuldig enmerk .n
waardig, good en zilver, paarlen en edelgefleenten, ebbenbout, elpenbeen, apen, papegaaijen en paauwen, en vele
andere dingen (*) . Dit alles was in den , bet verst naar bet

Oosten liggenden Cherfonefus, waar de menfchen de zon
tit de zee zagen opgaan .
J O RAM zond nu tot den Koning N A T A M B A L u s van Babylon, en liet hem zeggen : ,, Ik hoor, dat de landen der
grooc en volkrijk zijn , en dat men van
, dethiopiers
» Babel gemakkelijk derwaarts komen kan, maar niet van

(f)

„ Tyrus . Wilt gij mijne lieden daartoe de noodige fchepen
„ geven, dan zal ik u honderd purper-kleederen zenden ." De Koning toonde zich daartoe ook bereld, maar trad te-

rug, toen de 4ethli,piers, welke zich am den koophandel
to Babylon ophielden, de flad dreigden to verlaten, indien
hij den Tyriers fchepen gaf. Daarop bood j o R A M aan, am
den Judaeer-Vorst

IRE N I u s (§) bouwmateriaal tot een

flangen en maakten ze weder gedwee ; zij flieten een twee-

fnijdend zwaard door dpn mond diep in de borst, zonder
zich to kwetfen. Kenbaar Indifche flangenbezweerders en
goochelaars .

(*) De fchepen Hirams, die goud nit Ophir voerden,
bragten uit Ophir zeer veel almuggimhout en kostelijk gefleente . I K o N. X : 11 ; 22 : Deze fchepen van Tharfs kwamen in,

eenmaal in drie jaren, brengende goud en zilver, elpenbeen,
en open en paauwen .
Reeds nit den weg, then Koning J O R A M of n I R A-M

(f)

over Babylon nemen wiide , am naar de Aethiopifche landen
to komen , is bet vermoedelijk , dat door deze , althans voor

een . gedeelte, bet tegerwoordige Oost-Indie bedoeld wordt.
Dit vermoeden words zekerheid , als men bij S A N C a o N I AT x o N , B . VIII . H . 16 . (Urgefch . S . 94) leest : de 'Icthio-

piers bewonen hej zuidelijkffe gedeelte der aarde . Het was dus
niet alleen bet land ten zuiden van Egypte, maar in bet algemeen bet Zuidland, geliik wij fpreken v^.n Oost en West.
De gefchiktfle weg werd hem door flrijdende handelbelangen
gelloten, en hij zag naar eenen anderen om .
(§)

Deze Griekfche naam is duidelijk hetzelfde als

L o M o, rreedzaa :: , I'redevorst .

s A-
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nieuw palels ce leveren , Indien hij hem eene haven aan de
Aechiopifche zee wilde inruimen ; en I R E N I U S gaf hem de
flad en haven Eilotlza (*) .
Offchoon nu in de nabijheid dezer plaats groote palmbosfchen waren, zoo was er toch geen bouwhout, en J O R A M
was genoodzaakt bet bout op achtduizend kameelen (t)
derwaarts to laten voeren . Daarvan werd eene vloot van
Lien fchepen gebouwd , over welke K E D A R U S, j AM I N V S
en K o T I L u s bet opperbevel verkregen ; ook L A N A P AT U s , (§) de eenige nog levende van de drie ~4ethiopiers,
welke naar zijn vaderland verlangde, fcheepte zich mede
in, en de fchepen verlieten nu de haven .
(*) Volgens I K o N . IX : 26 liet S A L 0 M 0 fchepen bouwen to Ezion-Geher hij Eloth, aan den oostelijken inham
der Roode zee . Volgens I K o N . X : 22 had S A L 0 M 0
fchepen in zee met die van H I R A M ; bet was dus eene gecombineerde vloot . Waarfchijnlijk bonwde de Koning der
Joden zijne fchepen to Ezion-Geber, H I R A M de zijne in bet
nabijgelegene Eloth, hem daartoe afgeftaan . Zoo is er eene
fchoone overeenflemming tusfchen beide Gefchiedfchrijvers .
- Naar I s o N . IX : 27 werden de Joodfche fchepen met
Phoenicifche zeelieden bemard ; doch er gingen ook onder.
danen van S AL 0 M 0 merle . Het waren fchepen van Tharfis,
naar bet model van die foort, welke men op de vaart Ilaar
Tartesfus (Spanje) gebruikte, Tartesfusvaarders . Deze verklaring heeft ook V A N D E R P A L IM, in zijne aanteekening
op I K O N . XX 1I : 49, alwaar gemeld wordt, dat J O S AP II A T denzelfden toot ondernam, doch met eenen ongelukkigen uitflag .
(t) Fraaije opheldeiing van de plaats 2 KR ON . VIII : 18 :
En Hurazn zond Salumo door de hand zyner knechten fchepen , nzitsgaders knec,'zten , henners van de zee. Hoe de Phoenicifche fchepen nit de Middellandfche zee in de Arabifche
golf kwamen , begrijpt men niet, en men verklaart bet van
bet zenden van lieden , die kundig in den fcheepsbouw wa .
ren ; zeker zeer gedrongen . Zoo is de genoemde plaats
duidelijk .
(§) De naam van dezen 4ethiopier wijst op Ceylon. Dit
eiland beet, volgens B A L D A E U S, (Befchrijving vat) Ceylon, bl . 1) Lannawn . •- Onder de lateren heeft B o C II A R T
Ophir ook voor Ceylon gehouden . Opp . pag. 691 .
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De zee bij

Eilotha was fpoedig doorgevaren .

Maar flor .

men verhinderden de reizigers door de zeeeugte in de opene
gee to komen, zoodat zij befloten, op een eiland to landen,
en bier bet einde der flormen of to wachten . In. dozen tijd
;aaiden zij tarwe op eene gefchikte plaats, en hadden eenen

goeden oogsc (*) .
Daarop voeren zij door de zeeengte,
wendden zich oostelijk, en troffen, langen cijd nadat zij

,9rgbie verlaten hadden , fchepen der Babylaniers aan , welke
nit dethiopte naar hunne clad terugkeerden .
Eenen dag later zagen de Phoeniciers ook bet land der
4ethiopiers, woest en zandig aan de ziee, maar in bet bin-

nenland bergachtig . Tien dagen lang flevenden zij Tangs deze
onberbergzame kust, altijd naar bet Oosten, tot dat zich de

kusc zuidwaarts uitflrekte, van onafmetelijke uitgebreidheid,
met groote en volkrijke fleden (f) . Ook fchepen bezaten
do Aethiopiers, en bevoeren de zee . Hunne vaartuigen waren evenwei niet voor den oorlog ingerigt , en bet gebruik
van zeilen was hun onbekend . Zes-en-dertig dagen lang zet(*)

G R O T E F END fchrijft (Porwort, S . XIX) : „ Daar

• men gedurende dezen tijd tarwe zaaide en oogstte, zoo
• worden ons hierbij de mousfons herinnerd , die in de Roo• de en Indifche zee de vaart zoo lang pleegden to verhin-

„ deren, dat s A t. 0 M O'S vloot, die met de vloot van H I .
• RAM voer, I xorr . IX : 22, dezelve in drie jaren flechts
eenmaal voltooide . Gelij k B R E H M E R (in zijne Entdeck.

• im 4lterthume)

verzekert, waaijen, volgens SALT, de
p winden in bet noordelijk gedeelte der Roode zee negen

• maanden, beilendig naar boven, in bet zuidelijk negen
• meanden naar beneden . " M A L T E B R U N, L . 52, zegc

de Noordwest .mousfon, die van den 15den Oct . tot den
15den April waait, maakt bet inkomen van de Arabifche
golf gemakkelijk, dat bij den tegenovergeftelden mousfon
onmogelijk is .

(t) Duidelijk herkennen wt de zuidelijke kusten van

Perzie, die als dor en onvruchtbaar befchreven worden,

terwijl langs dezelve henen op meerderen of minderen affland bergreekfen loopen ; daarna de kust van Malabar. De
fchepen der Babyloniers, welke ult India kwamen, voeren
den Perzifchen zeeboezem in .
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teden de

Tyriers

hunne vaart voort , en kwamen elndelijk op

bet eiland van R A C H I u s . (*)
Hunne landingsplaats was aan eenen lagen , met vele hooge
boomen bezetten oever . (t) Maar in den nacht werden zij
door eenen geweldigen ftormwind weggedreven, en ilonden
groote gevaren nit, tot dat zij den volgenden dag eene vei_
lige ankerplaats zagen . In bet binnenfle des lands lagen
ook vele flerk bewoonde dorpen ;

en als zij nu werkelijk

aan land kwamen, werden zij door deszelfs inwoners, die
in groot getal voor den dag kwamen, omringd en naar den
Stadhouder des lands gebragt, die hen zeven dagen lang op
bet kostelijkile onthaalde . Intusfchen zond hij eenen bode
naar den Koning van het land, om hem de aankomst der
vreemdelingen to melden, en regelen voor zijn gedrag to
vragen . Den zevenden dag keerde de bode terug, en den
volgenden voerde de Stadhouder de

Tyriers

, volkrijke flad Rochapatta
nardeKo,igwlkedrot

binnenile van bet eiland bewoonde .

(S)

in bet

De togt werd geopend door eenen hoop van den Koning
gezondene lansdragers, om de vreemdelingen to geleiden, en
door het geraas der lanfen de olifanten bevreesd to maken,
die in dit oord zeer talrijk waren en bet reizen gevaarlijk
maakten . (*) Din volgden de

Tyriers

(K E D A R U 8, K 0 T I-

L u s en j A M I N u s, in draagbedden (+) gedragen) en diegenen van de dorpbewoners, die de gefchenken droegen . De
(*) Deze Griekfcb-e naam fchijnt hetzelfde als

Radja to

zijn .

Raja,

(t) De Tyriers landden (zie beneden) in bet westen van
bet eiland . B A L D A E U S noemt , bi . 153, de noordwestelijke
landen vruchtbaar, gefchikt voor de rijstteelt , laag en niet
bergachtig, gelijk bet andere gedeelte van Ceylon .

Bfratie Refearches, Vol . VI . p . 431 .

Zie ook

pattam of patnam .
Radjapattam , KoningsJlad, zijn 7 Patnam beB A L D A E U S, Befchrijving van Malabar en

(§) Nog thans eindigen vele fteden in

Kan bet ook
teekent Jlad.

Choromandel,

bl . 155 .

(*) Van de olifanten fchrijft B A L D A E u s, bl . 197 :

Men

kan nie, wel to lande reyzen , of men moet met zoldaten vergezelfchapt ziin , ende met trammels ofte een bekken , char
men op flaande geluyt maakt, waarvan zy weghloopen .
(}) In pglankins .
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togt werd door den Scadhouder gefloten, rijdende op eenen
olifant en door zijne lijfwacht omringd . Op hunne reize
kwamen zij aan eene rivier, waarin zich vele krokodillen
bevonden, van welke ook din nit den troep verflonden
werd . (*)
Na drie dagen zagen zij Rochapatta voor zich liggen,
door zeer hoogen
bergen omringd . (t) Toen zij de flad naderden, ftroomde hun eene verbazende volksmenigte to gemoet, deels op olifanten rijdende , deels op ezels ; velen
werden op draagbedden gedragen ; de meesten gingen echter

to voet.
Hier werden zij door eenen aanvoerder ontvangen, die hen
in den grooten en prachtigen burg des Konings leidde, en
de poorten van denzelven achter hen toefloot , opdat bet
nieuwsgierige Volk Wet to gelijk met hen indrong . Toen
bragt hij hen voor den Koning IL A C H I U s , die op kostelijke
tapijten zat, en wien zij hunne gefchenken aanboden, de
paarden, bet purperkleed en de zetels van cederhour. Het
gefchcnk des Konings beftond in paarden, goud, tweeduizend olifantstanden en veel kostelijk kaneel . Bovendien herbergde hij hen dertig dagen lang .
Van de Tyrifrs kwamen ook eenigen om op bet eiland .

Een ftierf aan eene ziekte ; anderen werden door de Goden
omgebragt. Een, namelijk, vond geitenmest en trok ftrepen
in bet zand, terwijl hij eenen nabijftaanden opwekte, om
mede to fpelen . Hij nu had den geitenmest ; maar de ander
zag vergeefs naar kameelmest rond, daar er geene kameelen
op bet eiland waren, en nam daarom eene koevlade, fneed
die in ftukken, en zette zich bij den anderen ; leide de flukken op de voren in bet zand , en bet fpel begon . Een
priester kwam er bij , en raadde beide met bet fpel op to
houden , wegens den koemest , die bij hen heilig was . (§)

(*) Krokodillen zijn zeer talrijk op Ceylon . B A L D A E U S,
.
bl 200, alwaar hij een dergelijk ongeval verbaalt .

(t) De landen van Candi enz . zijn gelegen tusfchen het
gebergte van Adamspiek enz . - eene kleene dog heerlijke
landsdouw, makende de fchoot of valey van die gansck zeer
hooge gebergten, welke al hun water van de bfnnenzf den bier
luflorten . Rapport van v A N G 0 E N a bij V A L E N T Ij N, Befchrijving van Ceylon , bl. 206 .
(§)

Wat dit fpel beteekent, weet ik niet .

Doch de of-
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Zij lachten en zetteden hun fpel voort ; maar de priester verwijderde zich . Doch ras daarna vielen beide dood ter aarde, zoodat alle aanwezigen in vrees geraakten . Van de beide gedoodden was de een een Hierofolyrneer van geboorte. (*)
Dit groote eiland van R A C R I U s is aan alle kanten van
de zee omringd , behalve tegen bet noordwesten, waar men
op eene landengte naar bet tegenover liggende land komen
kan .
Maar de r A A U T (wier voetftappen nog op de
bergen to zien zijn) (§) heeft dit eiland gefchapen, terwijl
zij flijk zamenhoopte . Van haar flamt ook de Groot-Koning
af. In de breedte heeft bet eiland zes dagreizen en de lengte bedraagt twaalf. Het is vruchtbaar en clerk bewoond .

(f)

keer van den priester van hetzelze, wegens bet misbrnik van
den koemest, fleunt op eene overoude godsdienilige denkwijze bij de Indianen . Yer fc?ie koemest is eene bijzondere
heiligieid. B A L D A E U s, Afgoderij der Oostindifche Heydenen, bladz . 169. Zie vooral Hoofdfl . XVII, bf . 171 enz .
(*) Bevestiging , dat onderdanen van s A L 0 M o de expeditie mede maakten .
(t) B A L D A E U s , bl . 1 : Het eylandt is door de zee aan
't noordeynde wel 40mijlen nfgenomen en is buiten alle twijjfel
eertijds aan de vaste kust ge,'zecht geweest . En bladz . 147 :
Het eylandt Manaar is eertijds aan het vaste landt geheeht
geweest, want de drooghte, die men Adamsbrugh noemt, dat
Wet duysterlijk uitwijst. Hetzelfde zegt V A L E NT Ii N, Befchr. van Ceylon , bl . 18 .
(§) B A A U T fchijnt in de Kosmogonie van s A N C If O'
N I A T H 0 N, B .1, bet fcheppende levensbeginfel to zijn . (B oC H ART , Opp . p . 706, houdt bet voor den nacht .) Zonderling is de overeenkomst van dit woord met B U D D A ,
of, gelijk wij bet ook gefchreven vinden, B H O o D D H A,
B A 0 U T lI , ( Afratic Rcfearches, Vol . I . p . 169) bij de Indianen een voorwerp van vereering, waarvan hunne Mythologie veel weet to verhalen . Op den heogflen berg vale
bet elland flaan menfchelijke voetftappen in fleen gedrukt .
B H 0 O D D n A, na Ceylon voor de derde maal bezocht to
bebben, plaatjle z jnen voet op Adamspiek en fleeg van daar
ten hemel. Afiatic Refearches, Vol . VII . p. 50. Dezelfde
overlevering vindt men bij V A L E N T >1 N , bladz . 212, 3'15 ,
407 . Maar volgens de gewone rekening is de komst van bet
Brtddisme op Ceylon van latere dagteekeniug dan deze togt .
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De voortbrengfelen zijn kostelijk en menlgvuldig. Den be .
woners der kusten geeft de zee eenen overvloed van fmakelijke visfchen ; in de bergen is wild in toereikende menigte ;
de kaneelboom is zeer fpecerijrijk ; de. olifanten zijn van alle
de grootfte ; goud en edelgefleenten vindt men in de rivieren, aan den oever der zee paarlen .
Vier Koningen heerfcben over bet land ; maar zij ftaan
alien onder den Groot-Koning, wien zij kaneel, olifanten,
paarlen en edele fteenen als (chatting toezenden . Want goud
heeft de Koning zeif in toereikenden overvloed . (*)
De eerfte Koning heerscht in bet zuiden, waar zich de
olifanten ophouden en in groote menigte gevangen worden ;
de tweede in bet westen, waar bet kaneel groeit . (t) In
dit oord had ook de landing der Tyriers plaats . De derde
beheerscht bet paarlrijke noordland, (§) en heeft op de
landengte groote muren opgerigt tegen de invallen der barbaren van bet vaste land . (*) De vierde beeft zijne bezittingen tegen bet oosten, waar zich kostbare fteenen in over .
vloed bevinden . (1) Deze alle zijn broeders van den Koning to Rochapatta, den Groot-Koning, welke waardigheid
telkens door den eerstgeborenen bekleed wordt. (**)

(') J o s E

P H U

a, Hist . L . VIII , noemt Saphir bet

goud-

land, en houdt bet voor een land van Indii.
(4) Bet is to verwonderen, dat deze caneelboomen tiler
door geheel Ceylon , maar alleen op zommige plaatfen wasfen ,
want in 't geheele Rijk van Jafnapatnam of op 't eylandt
Manaar (bet noorden) is die niet to vinden , maar allereerst
over de riviere van Chilau, in de landen van Negombo, enz .

(bet westen) .

(§) Bet eylandt Manaar (in bet nooiden) is zeer vermaard geweest van wegen de paarlvisfeherij . B A L D A E U S,

bI . 150.
(*) De oude gefchiedenis van Ceylon, bij onzen v AL E N T IJ N to vinden, is vol van de invallen der Malabaren
van de vaste kust.
(4-) Men heeft bier goede robiinen en faferen, zoo witte

als blaauwe , cattenoogen en meer andere geJleenten , die men
zeker weet, dat in dit gebergte (Oeva) en hi de ri vieren ,
door de landen van Bintene loopende , gevonden warden . V A-

bl . 205. De bedoelde oorden liggen oostwaarts .
(**) Het eiland was in verfchillende tijden in verfcbilletn-

L E N T IJ N,
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Doze opperfie Heerfcher bezit duizend olifanten van zwarte kleur, welke zeer menigvuldig zijn, en vijf van heldere
kleur, waarvan er op dit eiland bij uitilek weinig zijn ; maar
in andere landen worden zij volllrekt niec gevonden . Wordt
er zulk een gevangen, dan brengen de jagers hem naar den
Koning to Rochapatta . Want de wetten ftaan alleen dozen
toe, zulk een dier to beklimmen . (*)
Ook vindt men vele krokodillen in bet land, die door de
inwoners in moerasfen gedreven en met fpitfe palen gedood
worden . Doze jagt woonden de Tyriers op den tienden dag
van hun verblijf to Rochapatta bij . De krokodillen zijn
echter niec de eenige ver£chrikklng dezer woestijnen . De
vliegen, namelijk, zijn hier zoo talrijk en bloedgierig, dat
de boden des Konings, welke om den fpoed hunnen weg
door de digtfle bosfchen nemen , dikwijls door dezelve gedood worden .
Dit alles liet j 0 R A M, na de terugkomst der fchepen , op
eene zuil ingraven , die hij in den voorhof van den Mclikertes-tempel lief oprigten . Wel is waar, dezelve is bij de
aardbeving van bet vorige jaar omgeftort, maar toch onbefchadigd gebleven, en bet opfcbrifc is nog duidelijk to lezen .
(Uic bet VIIde Boek, Hoofdft . 7-13.)
Wij hopen , dat de waarheid ten aanzien van dit handfchrift fpoedig buiten alien twijfel zal geplaatst worden,
maar vermoeden , dat zij ten nadeele van den Heer W Ado Koningrijken verdeeld, dock die onder denen Keizer Jlonden. V A L E N T IJ N, bladz . 19 . Wij kunnen niec nalaten,
nit zijne oude Gefchiedenis van Ceylon, bladz . 68, op to teekenen, dat eens zeven Malabaarfche broeders bet eiland aan
zich onderwierpen . k'ijf, Koningen zijnde, bleven op bet .
zelve heerfchen ; doch de twee andere keerden weder naar
hun land met de overblijffelen van hunnen afgod B U D U M .
De Chronologie der Indianen in bet algemeen en der Ceylonezen in bet bijzonder is nog zeer raadfelachtig .
(*) Er zijn- ook olifanten gevonden, die over hun gansek
lijf gefprikkeld en geplekt waren, die gemeenelifk bij den
Keizer gebragt werden , alzoo hij die boven alle andren zeer
hang agt . V A L E N T IJ N , bladz . 53. Ook de zeer weinige

fpierwitte herten, verhaalt hij, worden bij den Keizer gebragt .
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G N F E L D aan bet licht zal .komen , fchoon wij bet
tegendeel wenfchen .
FE

Deyenter ,

den 1 October 1836 .

P. C. M O L H

uY

S E N.

GEDACHTEN OMTRENT DE GEESTENWERELD .

(hcrvolg van bl . 651 .)
1\ iet onvoorwaardelijk , mijn Vriend , hecht gij
uwen bijval aan bet door mij voorgedragen gevoelen,
omtrent bet verband tusfchen onzen geest en hetgeen wij
gewoon zijn de wereld der Geesten to noemen ; en ik ben
er verre of to beweren, dat, bij de befchouwing van
een zoo moeijelijk onderwerp , de waarheid zich aan mijne , de dwaling aan uwe zijde bevinden zou . Verfchil
van meening leert ons , onze eigene begrippen aan den
toetsf}een eener openhartige befcheidenheid to onderwerpen , en alzoo geraken wij op den weg, langs welken
wij welligt de waarheid zullen vinden .
Uw laatfle brief bevat eene belangrijke tegenwerping ,
uit bet fchijnbaar nuttelooze van bet zoogenaamd helderzien, bet zij in den droom, of in den wakenden toefland , ontleend . 1k moet u evenwel doen opmerken ,
dat bet geenszins aan voorbeelden ontbreekt , w-aarin wij
de hand eener bewarende VoorEienigheid diet kunr en
nuskennen ; en gaarne wit ik u daarvan eene kleine proeve mededeelen , waaruit bet door mij beweerde , op eene
overtuigende wilze , blijkbaar is . 1k doe deze mededeeling des to liever, omdat de waarheid van bet volgend
voorval hij mij boven elken redelijken twijfel verheven
is . Ziehier hetzelve !
Ooze vrieud F . beyond zich, gelijk u bekel3d is, in
zijne jeugd, op 's Lands Hoogefchool to Leyden, en
pond aldeat in de uaauwfbe wriendfchapsbetrekking tot
ten zijner medeftudenten . F . zit , op zekeren morgen ,
vroegtijdig, to inidden zijner boeken, toen zijn vriend,
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onverwacht , zijn ftudeervertrek binnentreedt, en hem
het volgende verhaalt, nadat onze vriend hem vooraf
zijne verwondering over een zoo buitengewoon vroegtijdig ochtendbezoek had to kennen gegeven :
„ Voorgisteren nacht had ik een' hoogstopmerkelijken
„ droom . l k beyond mij , aldus droomde ik, op de
• voorkamer van een huis , tegenover mijne tegenwoordige woning gelegen , op een ledekant uitgeftrekt . Het
dige
„ was reeds dag , en ik kon niet flechts de door mij
„ werkelijk bewoonde voorkamer onderfcheiden , maar
• ook herkende ik mijn ledekant in den hock, en , tot
• mime groote verbazing, mijn' eigen perfoon, to bedde
„ liggende . Op eens verneem ik een' geweldigen flag,
„ en zie brokken fteen en houtwerk op het ledekant ne„ derftorten en hetzelve verbrijzelen . Wat er met mijn
• tweede ik , in mijn' droom, gebeurde, weet ik niet ,
„ daar ik , door een' hevigen fchrik getroffen , dadelijk
„ ontwaakte . Het was donker om mij heen ; maar ,
• alhoewel ik de uitwerkfelen van den fchrik , die mil
• droomende had getroffen, in den verfnelden bloedsomloop befpeurde , ftelde ik mijzelven al4rx gerust,
omloop
„ en ben vervolgens fpoedig weder ingeflapen , zonder
„ bij mijn ontwaken aan bet bange nachtgezigt eenige
„ beteekenis of gewigt to hechten .
„ Maar anders was dit op gisteren , toen ik , ten
• tweedemale , letterlijk hetzelfde droomde, en, bij mijn
„ ontwaken , het zonderlinge van dit voorval ernflig
• overdacht .
,, Liet de aanleiding tot den tweeden droom zich al na.
„ tuurlijk verklaren als een gevolg van den indruk , door
„ den eerflen verwekt , zoo wist ik toch niet de minfte
„ oorzaak voor het ontftaan van den eer/len op to fpo„ ren , en , bovendien , trof mij de naauwkeurige over .
„ eenkomst der beide nachtgezigten , tot in de geringfle
• bijzonderhedcn . Zonder nog aan eenig bijgeloovig
„ denkbeeld voedfel to geven, kwamen mij de beide droo .
„ men hoogstopmerkelijk voor ; en, hoe zonderling !
„ vat ik tnogt pogen , om mijnen geest op andere onder-
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• werpen to vestigen, den geheelen morgen kwam mij

„ het gedroomde onwillekeurig voor de aandacht .
„ Eerlang moest mijne voorkamer worden fchoonge„ maakt , en ik was alsdan bevorens gewoon , mijne
;, ilaapilede naar de achterkamer to verplaatfen . Op wat
„ wijze weet ik niet, maar op eenmaal vond ik mij op„ gewekt , die Verplaatfirfg al aanfonds to doen plaats
„ hebben . Wel kwam ik, een- en andermaal, terug van
;, een befluit , dat ik zelf waarlijk kinderachtig noemde ;
„ maar, telkens weder tot hetzelve teruggetrokken, ver„ plaatfte ik mijn nachtleger, en legde mij gisteren avond ,
„ niet zonder zelfbefchuldiging over mijn zoogenoemd
„ bijgeloof, ter ruste .
„ Gij weet
dus vervolgde de verhaler -- hoezeer
;, reeds gisteren avond de wind opftak , en het kwam mij
„ voor, als dreunde en fchudde de woning , bij het toe„ nemen van den form na middernacht . Toen echter
„ fliep ik in , om niet v66r vijf ure ii den morgenfond
„ to ontwaken door het hooren van een' geweldigen
„ flag, die mij , en tevens al de flapende huisgenooten,
„ wakker fchrikte . Geen wonder, mijn waarde F ., de
• fchoorfeen van het voorhuis was voor de woede des
• forms bezweken, en op en door dak en zoldering ge„ fort . De fleenklompen en het verxnorfeld hour lagen
;, op de voorkamer, ter plaatfe waar, nog den vorigen
„ nacht, mijn ledekant gefaan had . Had ik dhtr gele„ gen , dan ware ik welligt den dood niet ontkomen .
• Zoadra de eerie ontfteltenis voorbij was , wierp ik
• mij in de kleeren, en ging u opzoeken, om u mijne
• zonderlinge redding en bewaring to verkondigen ."
De gefprekken , door de twee vrienden , naar aanleiding van een zoo hoogstmerkwaardig voorval, gehouden , ga ik met filzwijgen voorbij , om u , mijn Waarde, to vragen : wat moet ik van dit alles denken ?
Hier aan zoogenaamd toeval to denken , zult gij niet,
die weet, dat deze uitdrukking, in een'Christelijk-godsdienfigen zin , een woord is zonder de minfte beteekenis .
Onze vriend F . , die mij , nu dertien jaren geleden , dit
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opmerkelijk geval verhaalde , dacht bier - en ik mdt
hem -- aan eene bijzondere befturing van Gods Voorzienigheid , geenszins op eene buitengewone en wonderdadige wijze werkzaam , maar handelende overeeenkomftig
bet beftaande verband tusfchen de zigtbare en onzigtbare
wereld , en de vatbaarheid van bet individu , om bierdoor aangedaan to worden .
Was een voorval van then aard in de gewijde bladen
opgenomen , dan zouden wij , naar de denkwijs en den
fpreektrant der Oosterlingen , lezen : „ En ziet ! db En„ gel des Heeren verfcheen hem tot tweemalen in den
„ droom ." Naar onze begrippen , of, wilt gij , naar
mijne meening , zouden wij zeggen : „ De vatbaarheid,
„ om in bet toekomftige to zien , werd opgewekt en le„ vendig." Terwijl wij daarbij den vinger Gods niet
zouden voorbijzien , veel minder nog miskennen .
Het dusgenoemde helderzien is alzoo, blijkens dit en
menig ander voorbeeld, niet zoo geheel nutteloos to
achten ; n1aar bet kan dit, in fommige gevallen, worden, door eigene onoplettendheid, beflaande vooroordeelen, en onze gebrekkige kennis omtrent alwat in en
buiten ors beftaat . En oogflen wij van hetzelve , in
vele gevallen , geenerlei vrucht , dan is er bereids veel
gewonnen , indien maar ons geloof aan bet beftaan van
een beter en hooger geestelijk leven in ons binnenfle nu
en dan voedfel en kracht ontvange .
„ Maar - vraagt gij welligt - waarom zijn dan zoo
„ weinigen met die door u vooronderftelde vatbaarheid
„ bedeeld ?" Vergun mij , Vriend, u to vragen , waarom wij A . als cen' rijken grondbezitter, en B . als een'
armen daglooner begroeten ? waarom de dwaas , uit bet
krankzinnigenhuis , geen B 0 E R H A A V E is , en N E wT o N niet onder de Vuurlanders werd geboren ? Een
gewoon mensch leeft en werkt doorgaans alleen voor
zichzelven - Genien leven voor volken en geflachten ;
en bet beflaan van den helderziende kan duizenden ten
bewijze verflrekken , dat er een onzigtbare band beftaat , die aarde en hemel aan elkander verbindt.
MENGELW . 1836 . No . 15 .
X x
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Is welligt die band voor u niet zigtbaar, mijn Waarde ,
dan erkent ge toch zeker in bet verhaalde eene opmerkenswaardige tusfchenkomst der Voorzienigheid, waardoor de bedoelde jongeling bewaard bleef voor eenen
fchier onvermijdelijken dood ; eene tusfchenkomst van
God, als den allervolmaaktften Geest, en diens werking
op de menfchelijke ziel , in bet verwekken en hethalen
van eenen zoo opmerkelijken droom . Maar befeft ge nu
niet , dat er in die menfchelijke ziel zekere mate van
ontvangbaarheid beftaan moet , om door die hoogere
werking aangedaan to worden ? Wilt gij die ontvangbaarheid als door een wonderwerk doen ontftaan, ik zal
u uw geloof niet ontnemen ; maar vergun mo~ , op mijne
beurt, aan bet werkelijk beftaan van dezelve , bij fommigen , to gelooven ;. daar ik zoo ongaarne , met de onkundige en bijgeloovige menigte uit de Middeleeuwen ,
bij elk ongewoon verfchijnfel, mirakel ! mirakel ! roepen wil .
Ik noemde daar de Middeleeuwen , en erken gaarne,
dat , in die duistere ijden , door onkunde , bijgeloof,
hebzucht , hoogmoed en andere lage hartstogten en driften , omtrent bet onderwerp onzer tegenwoordige briefwisfeling, gevoelens en denkbeelden in omloop zijn gebragt, die, alhoewel door eene gezonde wijsbegeerte en
eene gezuiverde godsdienftige kennis krachtdadig beftreden en to keer gegaan , evenwel bier en elders nog menigvuldig genoeg worden aangetroffen . Dan , al die
dwaalbegrippen kunnen op de door mij geopperde denkbeelden van geene toepasfing zijn . Ik begeer toch maar
alleen , door een naauwlettend onderzoek en op grond
van welbewezene daadzaken , tot meer bepaalde refultaten to komen, zonder vooraf een ftelfel to vormen, en
dan daarna de voorkomende verfchijnfelen naar hetzelve
to fchikken en to plooijen . Zoodanig onderzoek kan alleen der waarheid bevorderlijk zijn ; en wanneer bet door
bekwame , helderdenkende en onbevooroordeelde mannen
werd ondernomen , zoo zoude men, naar bet mij toe-
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fchijnt, uit zulk een vereenigd onderzoek veel nuts kun,
nen trekken ter opheldering van menig duister punt .
't Is mogelijk, mijn Wend, dat fommigen bet nut
hiervan betwijfelen zullen - dat anderen ons met een'
glimlach van medelijden zullen aanzien - en men elders
zal beweren , dat wij bet vat der Danaiden pogen to
vullen . Wat zegt dit, indien de zaak der waarheid
flechts bij dat ondirzoek eene fchrede voorwaarts gaat
en wij onze kennis mogen verrijken ?
Zoo ver heeft bet tot hiertoe voortgezet onderzoek
reeds gebragt, dat men bet bellaan van een (vergun mij
deze uitdrukking !) hooger zintuig, bij fommigen , niet
kan ontkennen , zonder de waarheid van welbevbezene
daadzaken to loochenen . Het lust mij , eene dezer daadzaken u mede to deelen ; ik doe dit to liever , omdat
ik voor de waarheid van bet gebeurde volkbmen borg
ftaan kan . (*)
Het kind van een mijner bloedverwanten lag gevaarlijk
krank, en eene vriendin van den huize ging hetzelve
zien , en tevens de bedrukte ouders bezoeken . Op den
dag van dat bezoek was de kleine fchijnbaar iets beter,
en de arts had zelfs eenige hoop op herflcel gegeven . De bezoekter vond bet kind in een' gerusten
ilaap , de ouders in eene bedaardere fremming , dan zij
had kunnen verwachten, en verwijderde zich, na een
kortifondig vriendfchappelijk onderhoud . In hare wooing teruggekeerd, was de eerf'e vraag van haren echtgenoot : „ hoe zij bet aan bet huis der vriendin
„ had gevonden ?" Hij bekwam bet navolgend opmerkelijk antwoord : „ De kleine fliep rustig, de Doctor
„ geeft hoop , en de ouders waren nog al opgeruimd ;
„ maar ik zal K . niet wederzien , en heb bet huisgezin
„ met weemoed verlaten ." Haar echtgenoot , wetende ,
dat zij , bij fommige gelegenheden , eene kennis omtrent
(*) Zonder deze verklaring des achtingwaardigen ftellers
zouden wij nog al bedenking gevonden hebben in de mededeeling . Redact.
Xx2
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bet toekomftige en elders voorvallende omftandigheden
had doen blijken , die verbazing wekte , vroeg daarop
„ waaruit hare bange vreeze ontftaan was ?" - „ K .
„ lag in de wieg to fluimeren - was bet antwoord „ en Mevrouw ligtte bet kYeed op , om mij to doen
„ zien , hoe zeer de kleine was afgevallen ; maar then
„ was bet voor mij beflist : dat kind zal niet langer
„ aan de wereld behooren ; bet hoofdje was als met een'
„ krans van lichtftralen omgeven ; K . zal fpoedig een
„ hemelling zijn ; zijne ouders vleijen zich to vergeefs
„ met zijne heritelling ." Den volgenden morgen ging
haar echtgenoot derwaarts , en - weinig tijds to voren
was de kleine lijder den doodflaap ingefluimerd !
Het verdient opmerking , dat deze vrouw , zacht van
aard en zeden , godsdienftig van zin en voorbeeldig in al
Karen wandel, niet dan bij noodzaak, en dan nag hoogst
ongaarne, van foortgelijke voorvallen gewaagde, en meer
dan eenmaal den wensch to kennen gaf : , dat haar dit
„ zonderling vermogen niet mogt zijn toebedeeld !"
Zoo bezat zij ook de gave, om fomtijds, in den geest,
dingen to zien , die elders voorvielen . Zeer godsdienftig van grondbeginfelen , was zij , uit naauwgezetbeid ,
afkeerig van tooneelvertooningen . Den barer huisgenooten, hare denkbeelden desaangaande kennende en haar
geene ergernis willende geven , gaf to verllaan , bij een'
zijner vrienden gevraagd to zijn , en aldaar den avond to
zullen doorbrengen . Deze kennisgeving werd , als gewoonlijk, voor berigt aangenomen, en B . vertrok niet naar zijne vrienden , maar naar den fchouwburg .
Intusfchen bleef de vrouw des huizes in hare kamer ,
en ontving geen bezoek van eenig mensch . - Tegen
elf ure des avonds kwam B . , uii den fchouwburg ,
terug ; en , den fchijn aannemende als kwam hij van de
bewuste vrienden , (met twee van welke hij werkelijk
de tooneelvertooning had bijgewoond) bragt hij derzelver
groet over . Dan, hoe groot was zijne verwondering,
toen onze helderziende hem , met een vedlbeteekenend
oog , de vraag deed : „ Zijt gij niet gefchrikt , en is
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„ vooral J . niet gefchrikt , dezen avond ?" - „ Waar„ van zouden wij gefchrikt zijn ?" was bet vragend antwoord . Maar nu hervatte de vraagfter : „ Wel , van
„ then jongen , die, in den fchouwburg , naar berieden
„ geitort is . 't Is wel geiukkig afgeloopen ; maar hij
„ had dood kunnen vallen , en dat kon niemand voor„ uitzien ." En, inderdaad, alles had zich werkelijk
in diervoege toegedragen ; terwijl de achtingwaardige
vrouw, die bii geene mogelijkheid, in den gewonen
weg, van bet gebeurde kon tennis dragen, niet alleen
daarvan kennis droeg, maar ook van de perfonen, met
welke B . den fchouwburg bezocht had .
Wat oordeelt mijn Vriend van zulke en' dergelijke verfchijnfelen ? Leeren zij ons niet , hoe gebrekkig wij
onszelven kennen , en hoe oneindig veel er voor ons
nog to weten overblijft ? Dan , is in dit alles niet eene
krachtige aanfporing gelegen tot een meer bepaald, naauwkeurig , onbevooroordeeld en , zoo veel mogelijk , grondig onderzoek ? Ik vermeen deze vraag toeftemmend to
moeten beantwoorden .
W.
LETS AANGAANDE DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND DER
HOMOEOPATIIIE IN DUITSCHLAND .

(Medegedeeld door l . B O S M A N T R E S L I N
practiferend Geneesheer to LYinfchoten .)

G,

Ieder , die met de Gefchiedenis der Geneeskunde flechts oppervlakkig bekend is, weet, dat er in den loop der laatite
jaren eene menigte van geneeskundige theorien en leerftelfels
zijn opgeworpen , welke, min of meer fcherpzinnig uitgedacht, in de eerf'e oogenbl :kken van bun ontftaan met gejuich ontvangen, en gedurende eenigen tijd door fommigen
verdedigd werden ; maar hij weet tevens , dat dezelve in la .
ter tijd, bij een naauwkeuriger onderzoek, onvoldoende bevonden, fpoedig wederom in bet niet verzonken . Onder alle
deze itelfels word[ er echter geen gevonden, meer met bet
gezond verfland en met de ervaring van alle eeuwen ftrijdig,
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dan de zoogenaamde Homoeopathie . De theorign van n R o w N ,
9CHELLING, SCH6NLEIN, zelfs die van BR OUSSAt9
en R A S S O R I niet uitgezonderd, waren, offchoon zij bet
doel listen, altijd nog min of meer prijzenswaardige en floute pogingen, om de Pathologic en Therapie der ziekten op
hechteren grondflag to vestigen . Hoezeer men zich ook moet
wachten , om de grondflellingen van ieder flelfel hoegenaamd
onvoorwaardelijk to huldigen, zoo beleedigen deze toch niet
bet gezond verfland ; en, offchoon zij de grenzen der waarheld overfchreedden, daalden zij niet tot bet gemeene af, en
verlaagden de Geneeskunde niet tot een rampzalig gooehelfpel . In de fchriften van een' B R o w N en B R o u s a A I S
ontmoeten wij , her is waar, menfchelijke dwaling, maar
geen fnood bedrog, geen verachtelijk fpel met verdichte en
zigtbaar verzonnene daadzaken . Spoediger dan eenig ander
flelfel, hetwelk immer in de Geneeskunde beflond, fnelt dan
ook de Homoeopathie Karen ondergang to gemoet . Deszelfs
onbeftaanbaarheld met hot gezond verfland, de ongelukkige
refultaten van deszelfs practifche beproeving in Rifkshospitalen in Rusland en Napels , door ofhcidle rapporten bevestigd, waarbij wij de uitkomften van deszeifs herhaalde
beproeving to Berlijn , welke ook binnen kort van regerings .
wege zullen bekend gemaakt worden, kunnen voegen, hebben voorzeker daartoe bet hunne bijgebragc . Maar meer dan
dit alles zijn bet de gedurige oneenigheid en de onophoudelijke
twisten der Homoeopathen onder elkander,, Wet over bijzaken , maar over de zoogenaamde grondwaarheden der nieuwe
leer, welke in Duitschland hoe langer hoe meer de oogen
openen der leeken ; hoezeer de aanhangers van H A H N EM ANN , toen zij voor de regtbank der Geneeskunde werden
afgewezen , door tallooze fchriften en allerlei ongeoorloofde
middelen elk voor zich hebben getracht in to nemen ; - deze twisten, wij herhalen bet, maken bet publiek hoe langer
hoe meer afkeerig van eene geneesleer, van welke geene
enkele grondflelling kan worden opgenoemd, welke niet door
de aanhangers der leer zelve wordt beilreden . Openlijk erkennen zij thans ook bet verminderd getal' hunner begunfli .
gers , en klagen bitter, dat de door hen uirgegevene fchriften, welke to voren niet alleen door Geneeskundigen, maar
ook door de patienten werden gelezen, thans zoo weinig de
aandacht van bet publiek tot zich trekken ; offchoon de oorzaken daarvan door de aanhangers der Homeopathic ver .
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fchillend worden opgegeven, naarmate van de verfchillende
inzigten, welke zij zelve aangaande de meer- of mindere geldigheid der nieuwe leer koesteren .
Men kan de belijders der Homoeopathie tegenwoordig in
drie hoofdklasfen onderfcheiden, namelijk in de zoogenaamde
Suffrcienten , Infuffrcienten en Reformatoren .
Tot de zoogenaamde Suicienten of Hahnemannianen, de
orthodoxe partij , behooren s T A P F, S C H w E t X ART, It A MarE R E R en anderen ; hun orgaan it voornamelijk bet Brchiv
far die homoopathifche Heilkunst. Op nietsbeteekenende uitzonderingen na, nemen zij de Homoeopathie voor waar aan,
zoo als dezelve door H A H N E M A N N in bet Organon is
blootgeiegd, en fchijnen over 't algemeen bet in verba jurare
magistri tot grondregel to hebben aangenomen . In dringend
levensgevaar, bij fchijndood mag, volgens hen, de oudere
geneesmethode tot opwekking van bet leven alleen worden
aangewend ; voor at bet overige is niet alleen de homoeopa .
thifohe geneeswijze voldoende , maar zij overtreft verreweg
in uitmuntendheid de gecvone Geneeskunde, welke, volgens
hen, enkel tot verderf der menschheid beftaat. Het getal
van de ultoefenaars der Homoeopathie, welke tot deze part#
behooren, is ecbcer, betrekkelijk gefproken, klein .
De tweede klasfe beftaat nit de zoogenaamde Infuffrcienten ,
die, wel is waar, de meerdere voortreffelijkheid der Homoeo .
pachie boven de oudere fchool als waarheid aannemen, maar
toch evenwel toegeven, dat de oudere methode niet geheel
kan worden gemist, van welke zij ook in hunne praktijk,
als bet hun past, een vlijtig gebruik maken . R U M M E L,
ATTOMYR, KRETSCHMAR, MULLER behooren tot dezelve . Tot verbreiding hunner gevoelens bedienen zij zich
voornamelijk van de A11gemeine homoopathifche Zeitung . Zij
wijken in vele opzigten van H A H N E M A N N af. Naast de
felling van bet fimilia fimilibus (Homoeopathie) huldigen zij
bet aequalia aequalibus of eadem iisdem (lfopathie , Homoeopathie) . Zij gelooven wel aan de werking van ten uiterfte
kleine artfenijgi£ten, maar keuren toch de eindelooze verdunningen der medicamenten niet goed . A T TOM Y R Wil voor
zich eene homoeopathifche apotheek inrigten, die flechts
millioendeelen bevat (Briefe fiber Homoopathie, Heft 3. S.
57) ; en ais H A H N E M A N N bet ruiken aan fuikerkogeltjes ,
welke met decillioenfte artfenijverdunningen bevochtigd zijn,
als de hoogfte krachtsontwikkeling der geneesmiddelen voor-
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fteit, geeft Dr . R U M M E L , anders een zeer geloovig Homoeopaatb, openlijk zijn ongeloof aan de werking van zulk
een NIE~rs to kennen ; want, zegt hij , zich zijns ondanks van
bitteren fpot niet kunnende onthouden, „ het zal niet tang
meer duren , en men zal zone toevlugt nemen tot het bloat
zien laten van het geneesmiddel - en in het vervolg zal het
genoeg zijn , den patient er aan to herinneren ." (4llgemeine
homoopathifche Zeitung, B . IV. No . 10.)

Iiet denkbeeld der krachtsvermeerdering van de artfenijen
door fchudden wordt door hen meestal beftreden, en verfcheidene hunner hebben de verdunningstheorie wederlegd.
A T T 0 M Y R wil bij zulke willekeurigheden den jabroer niet
fpeten, (Hygea, B . 1, S. 238) en Dr. K R E T S C H M A P.
zegt : „ H A H N E M A N N fleht noch immer in dem Wahne ,

dasf die Mittel durch die oftere Schuttelung zu kraftig warden . Diefer Hocuspocus follte endlich Yon uns vergesfen werden . Wir wisfen jetzt, durch Er fahrung belehrt, dasf die
Zahl der Irmfchldgt keine Einflusf auf die Kraftentsvickelung hat ." (Streitfrage aus derv Gebiete der Homoopathie,
S . 50.) Eindelijk wordt de Pfora-theorie, dat is de Hahnemannfche (telling, dat j van alle chronifche ziekten Karen
oorfprong aan fcabies to danken hebben, en zonder achtge-

ving op die voorgewende oorzaak niet kunnen worden genezen, door hen, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, verworpen .
Deze partij wordt door I3 A H N E M A N N met den naam van
Misehliegsfecte beftempeld, en op onderfcheidene plaatfen
zijner werken beeft hij hun, die nu eens homoeopathisch en
dan weder allopathisch practiferen, zijn bitter misnoegen
doen gevoelen, en bet publiek openlijk voor dezulken gewaarfchuwd . In de Voorrede voor eene brochure, door den
Hahnemannfchen Geneesheer K A M M E RE R to Ulm uitgegeven, (Die Homoopathie heilt ohne Blutentziehungen) geeft
hij vooral, in zijne gewone hevige taal, aan zijn' overklop_
ten boezem lucht, en doet hun de bitterfteverwijtingen hoo .
ren . Ja, zoo ver gaat zijn wrevel tegen hen, die, offchoon
van de waarheid en voortreffelijkheid der Homoeopathie overtuigd, zich van de gewone Geneeskunde niet geheel hebben
losgemaakt, dat her hem tot voorwendfel geftrekt heeft, om
bet homoeopathifche Clinicum to Leipzig to verloochenen ,
daar hij openlijk geweigerd heeft hetzelve als her zijne to
erkennen , zoolang de beruchte Dr . M 0 R I T Z M ii L L E R
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Het is echter tw1jfelachtig,
Ran hetzelve werkzaam was .
of dit wel de ware reden is ; maar in alien gevalle heeft de
wereld, bij bet bekendworden van de ongelukkige refulcaten
dezer inrigting , wederom gelegenheid gehad, OM 11 A H N EM A N N'S loosheid en menfchenkennis cc bewonderen . (*)
(Het vervolg en Plot hierna .)
(*) Vergelijk Dr . ) O H ANN S T I E G L I T Z, ueber die Homoopathie. Hannover, 1835 .

WAT NUT IIEEFT DE BELGISCHE REVOLUTIE AAN DE
WETENSCHAPPEN IN BELGIC AANGEBRAGT?

B et is belangrijk, bet antwoord op deze vraag nit den mond

van een' Belg to hooren , die in de wiskundige wetenfchappen
eenen met regt beroelnden naam bezit . Ziehier hoe de Beer

Q U E T E L E T zich over deze zaak uitdrukt in een Aperru de
d'etat actuel des Sciences Mathematiques chez les Belges,

voorgelezen to Dublin in bet jaar 1835, bij de vergadering

van the British Asfociatkn for the Advancement of Science .
(Men vindt dat AperFu in bet boekdeel , 't welk van die
vergadering verflag geeft , en in 1836 to Londen is uitge-

komen .)
„ De liefde voor de wetenfchappen , welke in Holland
erfelijk was, verfchafte ons een onberekenbaar voordeel :
wij zagen ons geregtigd , voor ooze provincien dezelfde wel-

daden in to roepen, waarvan Holland reeds lang genot had ;
en men moet erkenren , dat bet Gouvernement niet aarzelde ,
aan zulke redelijke wenfchen gehoor to geven . Kort na de
vereeniging der twee landen hadden wij drie Hoogefcholen,
even als de noordelijke provincien ; de Akademie der Wetenfchappen to Brusfel werd weder voor de wetenfchappen en

knnften geopend ; men rigtte Mufea en Plantentuinen in ; men
vermeerderde de Bibliotheken, en men zag een Obfervato-

rium oprigcen, een gedenkceeken, dat wij nog nimmer cc

voren bezaten, en hetgeen zelfs op eene veel grootere fchaal
aangelegd was, dan alle andere Obfervatoria in de noorde-

lijke gewesten .
„ Zoo vele nieuwe inrigtingen vereischten een talrijk per .
foneel ; en , hoewel

Belgie een vrij groot aantal uitnemende
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mannen begon to tellen, bleven er nog vele ledlge plutfet
voor verfchillende takken van onderwijs over. Het Gouvernemenc beriep dins buiteniandfche Geleerdeb, en voegde er
anderen bij nit de noordelijke gewesten . Onze to ligt geraakte natibnale hoogmoed tag deze onderfeheidene benoemingen met onwil aan ; en men moet erkennen, dat vele
vreemde Hoogleeraren de ongunftige omftandigheden veelligt
niet genoeg in aanmerking namen , waarin dit land zich bevonden had, en verre waren van deze nationale gevoeligheid
to ontzien . Alle keuzen daarenboven waren niet even ge .
lukkig uitgevallen . Vanhier ontflond grootendeels de tegenzin, then men tegen de opkomende Hoogefchoolen opvatte,
niettegenftaande de wezenlijka dienflen-, die zij bewezen .
,, Il feleva done centre les Univerfstes, l'Academie et les

grands etablisfemens fcientifrques, d'asfez fortes prevention,
qui furent prejudiciables au progres des feieuces ; et c'est deYaw ces preventions que faillirent fabimer tontes des grandes
inffitutions, quand eclata la revolution de 1830 . Ces fouvetles font d'autant plus douloureux pour l'homme de fcience
qu'ils font plus reeens ; mais l'historien ne peat les taire,
quelqu'a$ligeant Cue le retie en foil pour fon patriotfsme . De's
,naiess maladroites porterent d'abord la hackie dans les Univerfites de l'etat, et les coups furent tels, qu'elles n'ont pu fe
retablir depuis, et qu'une reorgantfation complete deviene de
plus en plus urgente ; quelques voix demandaient la fuppresfion de l'Academie, et le refus de fubfides pour nos grands
etablisfemens, dons plufreurs meme n'etaient pas entierement
acheves ; ainfi I'on propofa de convertir le naisfant Obfervatoire en abattoir, en hdpital des choleriques ost en magafin
c; : poudre . Mais, hdtons-nous de le dire, Ii bon fens repousfa
ces folles exigences comme indignes de la nation. On comprit
combien it y aura it eu de honte d profIter des premiers inflans
de notre emancipation politique pour ruiner tons its ulonumens feientifsques dus d un Gouvernement que Pon peignait
comme oppresfeur de la penfee, etc .

Op de bovenftaande woorden, die wij onvertaald mededeelen, zou men vele aanteekeningen kunnen waken . Wij
vergenoegen ons met op to teekenen :
I . De Belgen hadden in bet wetenfchappelijke vele voordeelen van de vereeniging met Noord-Nederland.
II . De Regering gaf hier voor bet onderwijs en de wetenfchappen even veel of meet zelfs dan in bet Noorden .
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III . De benoeming van Nederlanders en buiteifanders tot
verfcheidene Hoogleeraarsambten aan de Belgifcke Univerf .
teiten was noodzakelij k , omdat men onder de Belgen zelve
het perfoneel niet vinden kon .
IV. De eerfte bewegingen der omwenteling bragten aan
bet goede , door onzen Koning ook in dat opzigt in Belgie
gefticht, gevoelige flagen toe. Men vernielde of bedierf bet .
geen met de beste oogmerken was daargefteld .
V . Men miskende en verongelijkte in Belgie een verlicht
beftuur,, hetgeen men als de vrijheid van denken verdrukkende
affchilderde (que l'on peignait comme oppresfeur de i penfie.)
Wij verheugen ons, dat dit door een' BeIg gezegd, dat
het uic eigene beweging door hem gezegd is, en dac ht Wet
in dienst van Noord-Nederland ftaat. Wij verheugen ona,
dat het in Grootbrittanje gezegd is , waar men de Belgifche
omwenteling zoo zeer gehuldigd en in befcherming genomen
heeft . Wij verheugen ons eindelijk, dat dit geruigenis gedrukt is in eene algemeen verfpreide taal , opdat de Gefebiedenis er zich op beroepen kan, zoo ooit nog Belgies klagten
over ooze Regering en de zoogenoemde grieven , ook in
het fink van openbaar onderwijs , door buitenlanders 7ocir
gegrond werden sangezien . De nakomelingfchap tal math
Nederland en deszelfs Koning regt doen I
DE KATAHOMBEN VAN PARIJS .

Een gefchiedfchrijver van Parijs heeft volkomen regt met
to beweren , dat men die hoofdftad , even als bet tips , waarop zij gebouwd is , in verfcheidene lagen of beddingen ban
afdeelen , en als 't ware eene bovenaardfehe, aard'fche en onderaardfche fiad kan aannemen : de bovenaardl'che op de v'tieringen en in de zolderkamertles , wear ifille werkzaansheid
van den geest en befcheidene geleerdheid wosen ; de aard!che
in de winkels en werkplaatfen , bet tooneel van rosteroos
neriTngbedrijf en driftig winstbejag ; de onderaasdfche in de
verlatene fteengroeven en Katakomben, waar eenwige rust
en zwijgende nacht des grafs hunnen zetel hthben . In den
doolhof der ftraten en huizen is een opmerkzaam vreemdeling
hier weldra to huis, daar de voortreffelijke inrigting der huisnommers en der portiers het zoeken gemakkelijk maakt ; mear
in de gewelven der onderaardfche ftad, met derzelver ontelbare gangen en kronkelpaden , moet niemand wagen sander
leidsman near to dalen . Ieder heeft van de Parijzer Kata-
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komben gehoord ; maar weinig vreemdelingen, of zelfs Parijzenaars, weten Suet kennis van dit Petra en Per fepolis to
verhalen, want niet velen hunner hebben bet met eigene
oogen gezien . Sedert meer dan Lien jaren is de toegang daartoe aan bet publiek ontzegd . Slechts een klein aantal begunfligden mogt tot bet bezigtigen dier geheimvolle grotten
gelegenheid vinden, vermits men alleen krachtens een bij-

zonder to verlangen en to verleenen verlof daartoe geraken
kan, even gelijk men flechts bij bijzondere gunst tot zekere
Paryjfche foupds genoodigd words . Ondertusfchen betreft
de gebeele zaak niets anders dan de bezigtiging van eenige
afgronden, bet onderzoek van eenigedelffloffen en bet aanflaren eener menigte doodsbeenderen ; louter onfchadelijke en
onfchuldige dingen . Wat mag dus wel de beweegreden ge-

weest zijn, waarom men den toegang tot de Katakomben

gefloten, de deuren verzegeld en embargo op geheel de onderflad gelegd heeft? Ik weet bet niet . Daar echter, verfcheidene maanden geleden , een gezelfchap Duitfchers, op
aanbeveling van den Minister der binnenlandfche zaken, van

den Prefekt der Seine verlof bekwam om de Katakomben to
bezigtigen, vond ik gelegenheid, om, als een echte fmokkelaar, mijzelven in dit rijk der fchimmen binnen to fluiken,
en ben thans voornemens, den lezer de opmerkingen, welke
ik op mijne onderaardfche reis verzameld heb, mede to
deelen .

De Parijzer Katakomben zijn niet, gelijk men misfchien
zou kunnen denken , door kunst gemaakte uitgravingen, maar
door de natuur gevormde holen . Ontegenzeggelijk heeft de
hand der menfchen derzelver omvang uitgebreid en derzelver
gangen geregefd ; maar bet is de natuur alleen, welke de

voornaamfte ruimte uitgehoold en de afgronden daarin ge .
vormd heeft . Tot in bet jaar 1783 was de grootfle uitge .
flrektheid der Katakomben nog volftrekt onbekend, en men

wist destijds flechts van dezelve, dat bet onderaardfche gangen waren , waaruit Parijs bet grootfle deel zijner bouw-

floffen trok . Eigenlijk waren zij derhalve tot then tijd toe
niets anders dan fleengroeven . De toenmalige Luitenant van
Policie L E N O I R, van wiei M I R A B E A V zoo veel kwaad

zegt, had bet eerst de gedachte, om dezelve tot datgene to
maken, wat zij thans zijn, to weten tot een onmetelijk knekelbuis , eene zoo ontzagwekkende als voor ontheiliging be .
veiligde begraafplaats, zoo geheel eenig in hare foort, dat
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zij , volgens bet eenparig oordeel aller vreemdelingen, reizigers en kunstoefenaars, welke dezelve bezocht hebben, boven alle vergelijking met die, welke ons uit de oudfte tijden overgebleven zijn, verheven is .
Sedert langen tijd , namelijk , hadden de bewoners dier
ftadswijk, waar de markten gelegen zijn, vrughteloos over
den verrottingsflank gekiaagd, welken bet groote kerkhof des
Innocens in hunne nabuurfchap verfpreidde . Xn bet jaar 1780
echter vielen, wegens de nabijheid eener omflreeks bet einde
van 1779 geopende en voor meer dan tweeduizend lijken beflemde begraafplaats , in de kelders van eenige huizen der
ftraat de la Lingerie ongelukken voor, welke de gezamenlijke
burgerij der flad bewogen , zich tot den Luitenant van Policie to wenden, en hem onder bet oog to brengen, aan
welke gevaren de algemeene gezondheid blootgefleld was
door de verfchrikkelijke pestkolk van dit kerkhof, welks
oppervlakte, zoo las men in bet fchriftelijkevertoog, door
bet overgroot getal der aldaar bij gezette lijken, een getal,
dat alle betamelijkheid to buiten ging en voor geene berekening meer vatbaar was, ache voeten hoog boven de naburige flraten en woningen opgehoogd geworden was ." Reeds
de overweging dezer daadzaak alleen is fchrikbarend. De
Luitenant van Policie nam bet verzoek gunflig op, en beval, dat van flonden aan de kerk des Innocens gefloten, en
dat bet rondom dezelve liggende kerkhof uitgegraven en in
een openbaar plein veranderd zou worden . Kort daarna wees
eene door de regering benoemde geneeskundige commisfie de
oude fleengroeven ten zuiden van Parijs aan, als eene gefchikte plaats, otn niet alleen de beenderen nit bet kerkhof
des Innocens, maar ook die uit al de overige Parffche kerkhoven, knekelhuizen en kapeilen op to nemen. Dit was een
waarlijk anti-pestilentiale opfland, eene overwinning van bet
algemeene welzijn op de befmetting, een triumf van de Parijzer firaten over de lijken, die dezelve befmetteden, een
flrijd van de levenden tegen de dooden , bij welken houweel
en fpade tegen vergaan vleesch en vermolmd gebeente to
veld trokken , en de inwoners der flad de verrotting, die in
hunne Itraten gelegerd en bijna tot in bet binnenfle hunner
huizen gedrongen was, buiten den omkring van hun grond .
gebied verjoegen ; kortom, bet was eene revolutie, en wet
eene flraat-revolutie, waartegen niemand protesteerde, want
zij bragt alien nut en voordeel . Dus werden dan dezelfde
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plaatfen, die federt zulk een' langen tijd de bouwftoffenvoor
de Parjfche kerken, paleizen en andere geftichten geleverd
hadden, gekozen, om bet overfchot van der Parijzet aren
voorouders en de laatfle fporen van die talrijke begravene en
vervolgens weder opgegravene geflachten op to nemen, die
federt eene reeks van eeuwen op den grond van Parjjs geleefd hadden .
Bij dozen onafmeetbaren uictogt der dooden werd dat gedeelte der fteengroeven, hetwelk men tegenwoordig met den
naam van Katakomben beftempelt, ontdekt en tot bewaarplaats der beenderen ingerigt . Een werkman, D i c U R E geheeten, - en waarlijk zip naam verdient wel tot bet nageflacht to komen, want san denzelven hecht zich eene der
aandoenlijkfte epifoden in de gefchiedenis der Par jzer Katakomben, - bemerkte bet eerst, dat de onder de zooge.
naamde vlakte van den Mont-Souris, boven de barridre van
St . Jacques, gelegene fteengroeven Diet de eenige in deze
vlakte waren, maar dat met deze reeds bekende onderaardfche
gangen Dog andere in verband flonden, weaker uicgeflrektheid
en diepte voor bet oog en de verbeelding onmetelijk en onpellbaar fchenen. De toenmalige Infpecteur-generaal der Parfjfche fteengroeven , G U I L L A U ai O T, deed gravingen ondernemen ; maar de architekten flaakten vol fchrik hunne nafporingen, toen zij op eene reeks van kioven en afgronden
ftieten, van welke geheel de omliggende ftreek vol fcheen,
en die zelfs zich onder een groot gedeelte van Parffs uitflrekten, diep en wijd genoeg om bet elk oogenblik to verzwelgen . Bijna een derde deel der flad fond boven deze
onbekende afgronden . Een ongelukkig toeval, bet inflorten
eener rots, eene aardverzakking, en duizenden van menfchen
en van woningen verdwenen van de oppervlakte der aardel
Men ijst, wanneer men de vreefelijke onvoorzigtigheid zoo
veler, elkander opgevolgde regeringen overdenkt, die zulk
een' langen tijd bet onderzoek dezer onmetelijke aardholen
verzuimd hadden. Parfjs had zijnen E N C E L A D U S ; een
ruk, eene beweging van bet gedrogt kon de groote ftad verzwelgen : maar bet zorgelooze Paris dantle en trippelde,
zonder de oogen op den grond to flaan, lien bet droeg,
zonder zich to bekommeren, of aldaar de Dood ook verfcholen lag en zijnen mpil bijna onder deszelfs voeten op .
fperde l En evenwel bad bet, zoo men de overleveringen
gelooven mag, aan waarfchuwende voorteekenen niet ont-
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broken. Meer din eenmaal had bet ondier gebruid ; verfeheidene malen had men het gerommel van deszelfs ingewanden vernomen ; meer dan eens was de bewoner der wijk
van St . Jacques bleek en fidderend voor de fem blijven
faan , die uit den fchoot der aarde opwaarts drong en hem
een donderend halt! toeriep ; meer dan eens had de grond
gebeefd , en bet omgewoelde aardrijk den vat van rotfen
veroorzaakt . Al deze vermaningen waren vruchteloos geweest, en hadden den Parijzenaar niet in bet minfle aan
zijne hem aangeborene en van zijn wezen onaffcheidelijke
ligtzinnigheid kunnen onttrekken . Niets was onderzocht geworden . En , van nabij befchouwd , wat is daarin , dat ons
verbazen moet ? Immers flaapt Napels aan den voet van
den Vefuvius!
Hoe bet hiermede ook geweest moge zijn, tegenwoordig
kan ieder vreemdeling zich weder gerust eene waning in bet
Quartier Latin verkiezen ; de ftraten dezer wijk zijn op
eene zoo voldoende wijs verzekerd geworden, dat men geen
gevaar meer behoeft to vreezen, of dat ten minfle onvoorziene gebeurtenisfen op flaanden voet gefuit kunnen
worden. „ De toefland der federt verfcheidene eeuwen ver .
onachtzaamde fleengroeven ," zegt H I$ R I C ART D E T H U R Y,
de voormalige opper-opziener der onderaardfche werken in
bet departement van de Seine, „ de zwakte der pilaren, derzelver afbrokkelen en inzinken, de nadeelige invloed, then
bet weder op fommige plaatfen oefende, de tot heden onbekende uitholingen der benedenfle groeven, de verkeerd ge .
plaatfee fteunpilaren der bovenfle werkplaatfen, de wegzij .
peling eener aanzienlijke masfa waters uit de waterleiding
van dr'cueil, die door een deei der Katakomben heenloopt,
waren zoo vele dringende beweegredenen, welke de algemeene infpectie bewogen , den arbeid zoo veel mogelijk to
befpoedigen . Nadat men bet op den ouden weg naar Orleans gelegene en onder den naam van Tombe Ifoire bekende
huis bij koop eigen geworden was, maakte men eenen trap
van 77 treden, om ongeveer 56 voeten diep in de holen to
kunnen afklimmen, en trok eenen gemetfelden put op, om
de beenderen naar beneden to kunnen werpen . Gedurende
deze eerfe voorbereidingen was eene menigte werklieden bezig ; fommigen metfelden pilaren, om bet gewelf der feengroeven voor inforting to bewaren, iets dat op vele plaatfen
ferk to vreezen was ; anderen openden wegen van gemeen-
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fchap tusfchen de boven- en de beneden ;groeven, ten einde
daaruit twee verdiepingen van Katakomben to vormen ; anderen eindelijk voltooiden den muur, welke den ganfchen omkring van her nieuwe beenderhuis moest omgeven.

De Katakomben ftrekken zich uic onder de vooritad St.

Germain en onder de zoogenaamde Latijnfche wijk, waar de

grond in alle rigtingen ondermijnd is ; zij zijn onder de ftraat
St . .Tacques, ftraat la Harpe, ftraat Tournon, ftraat Paugirard, onder her Odeon, onder her Pantheon, onder de kerk

St. Sulpice, onder her Obfervatoire, onder bet bospitaal van
Val de Grace, onder de voorilad St. .Tacques enz . aanwezig,
en loopen voort tot aan Mont-rouge.
Men klimt langs
drie verfchillende trappen in dezelve neder : de eerfte is op
de plaats van her westelijke paveljoen der barriere d'Enfer ;
de tweede ligt in de boven vermelde vlakte van Mont-Souris,
en de derde bij her graf Ifoire of Ifouard, hetwelk, zoo men
verhaalt, dien naam ontvangen heeft naar eenen beruchten
roover, die voormaals den omtrek van Parijs tot het fchouw .
tooneel zijner bedrijven gekozen en de Katakomben tot zijn
fluiphol gemaakt had . Van de drie ingangsdeuren beet de
eene porte de POuesf ; de andere, aan de oostzijde der clad,
wordt porte du Port Mahon genaamd , en de derde , aan de
zuidzijde, heeft harm naam van bet graf Ifouard ontleend .
Door deze laatfte gingen wij de Katakomben binnen . Van
verfcheidene flambouwen en lantarens voorzien, en door
eenen kundigen gids geleid, begonnen wij met eenen 56 voet
diepen wenteltrap of to klimmen . Aan deszelfs voet nemen
de fleengroeven eenen aanvang. „ Laat ons zien, mijne
Heeren, nit hoe veel perfonen ons gezelfchap beftaat," zel
de gids, toen wij beneden gekomen waren ; „ houden wij
ons bij elkander, en verwijderc u niet van mijne zijde . In
alien gevalle," voegde hij er bij , „ indien iemand uwer
kwam to verdwalen, gij ziet die zwarte fireep, die boven
ons hoofd aan her gewelf der fleengroeven getrokken is ; zij
volgt er al de afgelegenfle kronkelingen, de onregelmatigst
loopende grenzen van ; verliest ze nooit uit bet oog, en
altijd zal zij u op de plaats, waar wij thans zijn, bij den
trap, dien wij gaan verlaten , terugbrengen . " En inderdaad
kan deze aan bet gewelf der groeven getrokkene dikke zwarte fireep den verdwaalden tot eenen A x I A D N E-draad dienen,
want zij verlaat her gewelf nooit, en wanneer een nevengang of een zijpad zich opdoet, wanneer de weg zich
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fplitst, zoo voegt de zwarte ffreep, die groote flagader onder 'de duizend aders , welke bet holle reuzenlijf in alle rig .
tingen doorkruifen, toch Reeds zijnen tot rigtfnoer dienenden

loop. Nadat wij ongeveer Lien minuten lang in de fleengroeven regt voorwaarts gegaan waren, kwamen wij aan de
ingangsdeur der eigenlijke Katakomben . Voor deze deur
heeft men in den gang eene foort van voorvertrek of verwulfde kapel uitgebouwen, die waarfchijnlijk beftemd is,

om den bezoeker op her verheven fchouwfpel, hetwelk zich
zoo terf'ond voor zijne verbaasde blikken zal opdoen, voor
to bereiden . Het is als 't ware een in fteen gehouwen overgang tusfchen leven en dood, tusfchen aarde en hemel, tusfchen zijn en niet zijn, of wel een aan een' kruisweg, twee-

honderd voeten onder den grond, geplaatite gedenkfteen, die
ons herinnert, dat wij fto£ zijn . Memorise majorum (*),

dus luidt bet opfchrift, dat boven tie deur met groote zwarte letteren ingegraven is , en. ter wederzijden leest men , op

twee in graffleen-vorm uitgehouwene platen : Has ultra metas requiescunt beatam fpem expectantes . (})
De deur gaat open , en onwillekeurig deinzen wij terug
voor bet ontzettende gezigt, dat thans onze oogen treft .
Tweeduizend doodshoofden en twintigduizend doodsbeende .
ren, Lien voet hoog en vier voet diep op elkander geftapeld, doen zich plotfeling voor ons op . Dit gezigt oefende

op ons eene onbefchrijfelijke werking ; als door ednen en
denzelfden flag getroffen , trokken wij alien onze hoofden

achterwaarts ; bet was de electrieke fcbok van den fchrik,
en echter heeft die fchrik iets eerbiedwekkends . Hij prangt
bet hart zamen en doet de knien knikken. Ja, ongetwijfeld

zou men, onvoorbereid of onverzeld dit fchouwfpel ziende,
werkelijk op de knien zinken. Wat mij betreft, ik werd

door eene godsdienftige rilling bevangen, die mij door al de
leden kroop . Ik weet niet, voor wien ik mij nederboog,
wien ik begroetce, den Schepper of bet fchepfel, God of
de dooden , maar als bij inftinkt tastte ik naar mijnen hoed
en ontblootte mijn hoofd . De mensch voelt zich zoo on .

eindig klein , wanneer hij bier voor zoo vele in de ruimte
van tien vierkante voeten opeengeftapelde menfchengeflach(*) Aan de gedachtenis onzer voorouderen .
(}) Aan gene zijde van deze eindpalen rusten zij , de
hope der zaligheid verbeidende .
MENGELW. 1836 . N.o . 15 .
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ten ftaat. Hot gezigt diet opgehoopte masfa's van beenderen
en bekkeneelen maakte op mij den indruk, aisof ik eenen
hoop asch in mijne holle hand Weld, en then wegblies, met
de woorden : Dat waren duizend menfchen!" Het mensehdom krimpt tot niets en God worth ons to groot 1 Wanneer
de eerfle indruk voorbij is, ontwikkelt zich weldra eene volgreeks van bedeukingen van eene andere foort, Die reglma
tig opgeftapelde gebeenten, van welke niet eon eenig boven
de anderen uitfleekt, die met fchedelguirlandes verferde
beendermuren verwe_kkee ous eon hoogstpijnlijk gevoel . Wat
zijn wij in den grand wel anders dan lijken? en ongaarne
bebben wij Loch, dat men eon feel met ous drijft. Hot toepasfen van de regelen der fymmetrie op menfehelijke overblijffelen fchijnt ons eon ongeoorloofd fpel to wezen ; de
zorgvuldigheid, mat welke men bier bet gabeente geordend
heeft, even als rariteiteu in de kabinetten van natuurlijke
zeldzaamheden, welke men order giasdekfels piaatst en dagelijks affoft, komt ons voor Os eene belaediging onzer
perfoonlijke waardigheid, die immers in de algemeene menfchenwaardigheid mede begrepen is ; de gedachte fmart ons,
dat men den eenen of anderen dag met ons gebeente op ge .
lijke wi s eon feel zal kunnen drij •ven, en wij zouden never
op bet eenzaamfle dorpskerkhof liggen, dan in bet geval to
komen, nit ooze graven weder to voorfchijn gehaald to war .
den, am in de Pargzer Katakombed eene prachtvertooniag
to belpen waken, en een deel to vormen van deze, nit been .
deren en doodskleeden zaamgefielde behangfeldraperiei
Doch aan overpeinzingen van dezen card geeft men zich
ongaarne langen tijd over, en weldra aioorwandelden wij dan
ook meer bedaard de talrijke ganged der Katabomben, en
lazen de bier en dsar ounoozele of hoogdravende opfchQiften, welke nit Griekfche en Latijnfche, maar ook nit Franfche dichters ontleend zijn, en op ontelbare plaatfen de wan_
.den van dit beender-amphitheater verfieren . Oak bier heeft
de Franfche verfraaijingszucht aan een op zichzelf aftchrik .
wekkend voorwerp, door allerlei vormen en foms koket ver.
zonnene fieraden, een eigenaardig voorkomen weten bij to
zetten. De beenderen zijn zoo fierlijk en regelmatig opeen .
gelegd, alsof een korenmeter met zijn' flrijkflok daarover
been gegaan was ; de buitenzijden dier beenderhoopen zijn
met twee evenwijdig loopende fehedelrijen verfierd, weike
ongeveer drie voeten van elkander, als kroonlijsten aan een
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gebouw , near butter fpringen, en als aaneen#eregene fruit_
fnoeren om de fries roneioopen ; in bet midden van den
hoop zijn de fchedels, bet tij in de ffgour van een kruis
geordend, of wei heeft men twee groote beenderpijpendwars
over elkander gelegd en daarop een doodshoofd geplaatst .
De gids, wien onze praatzucht beter beviel, den once eerile verbaasdheid en fliizwijgen, maakte van deze gelegen.
heid gebruik, om ons de volgende anecdote to verhalen,
*elke men zegt, dat aan de bij den opbouw van dit doodenhuis arbeidende werklieden hier ter pleatfe bejegend is .
Op zekeren dag, terwiji de werklieden beenderei oplapelden en doodshoofden rangfchikten, hadden aij deze laatflen elkander fchertfende toegerold en er made gefpeeld, gelijk de doodgravers in Hamkt. Plotfeling begint een op den
grond liggend doodshoofd , zoo bet fcheen over dozen moedwil vergramd, in beweging to geraken en voort re loopen .
Onder vreefelijk angstgefchreeuw, bunne lantarens onder den
voet loopende, nemen de arbeiders de vlugt, alsiofdeBooze
zelf hun op de hiefen zat . Ben eenige, op wien de fchrik
nog heviger gewerkt had em die ruggelings tes aside gevallen was, bleef op de ijzingwekkende pleats achter, terwiji
hij bet hol met jammerend bulpgeroep vervul4e en als eon
razende met de beonen fpartelde . Buiten onttond hierdoor
een ontzettend gerucht en opfchudding ; de opzigter words
geroepen, en de moedigtlen ftjgen eindelijk neat beneden,
deals met hun gereedfchap , deals met wljwater gewapend,
om den Booze to belrbde$ en to betwe eu . Men bereitt
de plaits, en bet aanrukkende lager hli3ft, door fcbrik ge .
traffen, tokflijf flaan . let doodshoofd beefs zich nog veal
verder van de pleats verwUderd waar bet gelegen had, en
rolt zelfa nog, voor bet oog van alien, wertelijk been en
weder . Van alle kanten regenen nu flagen en wijwater op
betzelve, tot dat eindelij$ eene geweldig groote rat, die in
den fchedel gekropeu was en den uitgang niea zo fpoedig
had kunnen wedervinden, er uitfpringt en onder algemeen
gefchreeaw en gelach verdwijnt . De acme op den grond
gevaUen workman had den uitilag van den ftrtjd Met afge .
wacht, msar was reeds vroeger op de been gekrabbeld en
gevlugt . Ten men hem den uitflag verhaalde, wilde hij
then natuurlijk niet gelooven, want hij bad immers den Duivel
met eigene oogen gezien I „ De man leeft nog ," ,zet onze
gids ; „ maar de grootite beloften , die men hem doen kan ,
Yy 2
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zjn niec in flast hem weder in de Katakomben to brengen,
en federc dit voorval heeft ht er niec weder in gearbeid ."
Wij gingen langen tijd tusfchen de beenderwanden rond ;
zij flrekken zich wel een half uur ver uit ; eindelijk brage
onze Cicerone ons in bet mineralogifche kabinet, want de
Katakomben zijn een onderaardsch Mufeum, waaraan niets
ontbreekt . Dit kabinet bevat eene zeer belangrijke verzameling, in welke de kenner eene volledige reeks van ftalen
der onderfcheidene aard- en fleenlagen ontmoet, waaruit de
grond der Katakomben beftaat . Bet uit de kalkrotfen afdruipende water fchijnt niet veel kalkdeelen to ontbinden ;
nogtans hebben wij in bet mineralogifche kabinet eenige
merkwaardige druipfteenen gezien . Van bier begaven wij ons
naar bet osteologifche kabinet , waar men alle, met betrekking tot pathologie en phyfiologie, merkwaardige beenderen bewaard heeft ; geneeskundigen kunnen zich bier veriustigen in de flecht geheelde beenbreuken, wonderlijke been .
deruitwasfen en ik weet niet wat al ; want men kan zich
ligt verbeelden, dat de oogst van zulke zeldzaamheden on.
der de myriaden van beenderen ttiterst rijk moet zijn .
Ik wil de zeven of acht doodenkapellen onbefchreven laten,
en alleen opmerken, dar zij meestal op eene zeer eigenaardige wijs met menfchenfchedels en menfchenbeenderen verfierd zijn, en aan deze onderaardfc-he grafplaatfen een bijzonder kenmerkend voorkomen geven . Mar gelange der
voorwerpen, welke zij aan bet oog vertoonen, verflerken
zij den iadruk, weaken de hair omgevende tooneelen verwekken , of geven aanleiding cot andere overdenkingen . flier
is de kapel van G i L BERT , dat fagtoffer der hedendaagfdhe
befchaving, die in wanhoop en ellende binnen bet Hfftel--Dleu
van Parijs geftorven is . Als graffchrift leest men de be .
kende dichtregelen nit aijn testament : ,fo banquet de la
vie infortuni convive, enz . (*) Lets verder verheft zich de
kapel voor de offers , die in de September-dagen van bet
jaar 1792 gevallen zijn . Nog verder ltebben de beftormers
der Bastille, en der Tuilerien bun grafteeken ; en nabij hetzelve heeft men voor den papierkooper it E V E I L L o rr, wiens
huis bij bet begin der eerfte Pranfche revolutie gefoopt
werd, een gedenkteeken opgerigt . Daar liggen zij, de arme
(*) Men zie over dezen ongelukkigen ons llirengehverk,
bier boven, bl . 320 env.
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helden ; hierheen heeft men hen geworpen, geiijk men oud
ijzer in de prullenkraam werpt . En hoeveel plaits is er
niet flog over l
Wij treden uit de laatfte dear van bet beenderhuis ; wij
zijn weder in de fleengroeven, en onze Cicerone leidt ons
naar de zoogenaamde carriPre du Port Mahon , en verhaalt
ons bet aandoenlijke voorval, dat daaraan then naam gegeven
heeft ; bet is namelijk de hier boven bedoelde epifode van
den werkman D ~ C U R E . Deze had gemelde groef in bet
jaar 1777 ontdekt . Niet minder fier op zijne ontdekking, dan
C O L U M B U S op zijn nieuw gevonden werelddeel , hield a 9C U R E dezelve voor iedereen geheim . Hierbij had hij de volgende bedoeling . Hoezeer flechts een gemeen handwerksman ,,
gevoelde D A C U R E , dat er in hem iets meer ftak dan
een pleisterder of fteenklopper. Hij had zichzelven gadegeflagen en als 't ware beluisterd , en in zich die verborgene
aandrift gevoeld, die tot den mensch zegt : „ Doe dat ; uw
noodlot wil bet zoo!" Kortom , hij had in zich eene fcheppende kracht befpeurd, en dat hij tot kunftenaar geboren was ;
maar bet ontbrak hem aan moed , en hij was arm . Bij zijne
eerfte poging had hij aanmoediging, of, bij gebrek aan de .
ze, ftilte en eenzaamheid noodig . Dit laatfte bood hem zij_
ne fpelonk . Hij was langen tijd krijgsgevangen to Port Mahon geweest, en befloot, bet plan dier haven, als verheven
werk , in de hem omgevende fteenmasfa's uit to houwen . Hij
legde zich aldaar eene afzonderlijke kleine werkplaats aan ,
waarin hij fteelswijs zijne rusturen ging doorbrengen . Vijf
jaren achter elkander werkte hij onafgebroken aan dit relief,
en in gemeld tijdsverloop, van 1777 tot 1782, had hij de eigenlijke haven van Mahon, bet fort Philippe en de kazerne
in den rotswand gehouwen . ,, D A C U R E ," zegt H i R IC A R T , , had eenzaam en geheim din werk ten einde gebragt ; de toegang naar zijne werkplaats was, buiten hem,
aan niemand bekend . Thans wilde hij zijnen arbeid door een'
gemakkelijken, in de rots gehouwen trap voltooijen ; maar,
toen hij den laatften pijler oprigtte, had hij verkeerd gemeten ; bet gewelf bezweek ; de ongelukkige werd door den
val gevaarlijk gekwetst , en ftierf korten djd daarna ." Gedurende de eerfte revolutie is dir relief der haven van Mahon
deerlijk befchadigd geworden ; wij zien echter van hetzelve
nog genoegzame overblijffelen, om bet geduld, bet geheugen
en den heerlijken aan leg van den werkman D Il C U R E to be-
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wondepen, en om to betreuren, dat hij in zijne jeugd geese
gelegenheid gevonden heeft, de vereischte onderrigting en
oefening in de kunflen to genieten .
Ten flotte, en om bet tafereel der Katakomben, hetwelk
ik in korte en zwakke trekken aan bet oog des lezers voorgefteld heb, met weinige woorden to voltooijen, moet ik
nog zeggen, dat men zich de moeite gegeven heeft, om in
deze onderaardfche gewelven de bijzonderheden der oppervlakte to herhalen . Volgens een gelijkmatig plan, zijn bene .
den, in volkomen gelijke rigting met elke ftraat van Parijs,
naarmate van de breedte der uitholing, een of twee gangen
getrokken, geopend of behouden geworden . Elk van die
deejen der flad is er even zoo in afgedeeld ; de gebouwen
zijn, fink voor ftuk, naar deraelver lengte en breedte aangeduid ; in eene diepte van meet dan tachdg voeten, is elke
fcheidsmuur tusfchen twee belendende huizen sangewezen,
elk huisnoulmer juist geplaatst onder bet nommer van bet
huis boven den grond, kortom de naauwkeurigite overeenflemming tusfchen beneden en boven daargefteld . Woont iemand derhalve b . v. in de voorftad St . Germain, zoo kan
hij, bij een bezoek in de Katakomben, met volkomene juistheid ontdekken, of hij zich onder zijnen tuin of onder zijnen
kelder bevindt , en hoe ver hij nog van zijnen hoedenmaker
of van bet Cafe Procope verwijderd is , hetgeen een aardig
onderhoud verfchaft .
De buitenlander, die Paris met zijn bezoek vereert, verzuime niet, zoo mogelijk, de aanbeveling van den Minister
der binnenlandfche zaken aan den Graaf R A M B U T E A U to
verkrijgen ; want hij, die alleen bet bovenaardfche en aardfche Paris heeft leeren kennen, heeft flechts de helft dier
merkwaardige ftad gezien .
BEOORDEELING VAN HET GODSDIENSTIG-WIJSGEERIG STELSEL
VAN HEGEL DOOR DE DUITSCHERS .

(Ult de Heidelberger Jahrbucher, 1835. Nov . bl . 1041
en very. ; zijnde eene Beoordeeling van E s c H E NM A T E R, Prof. to Tubingen, over H E G E L's Gods.
dienffige Wijsbegeerte, get . H. s c u s III .)
Dat de leer van H E G E L met de gewigtigfte godsdienflige
overtuiging onbeflaanbaar is ; dat de godsdienftige grond .
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denkbeelden van eenen Perfoonlljken God, . van eene vrije
menfchelijke perfoonlijkbeld en perfoonlijke enfterfelijkheid,
die to alien tijde als de kern van alle Godsdienstleer en den
grondflag van alle godsdienftig leven , en met name ook als
den wezenlijken inhoud der zuivere leere van c H R I S T U s
hebben gegolden , - dat deze in bet lelfel van It E G E L niet
naar eisch erkend, niet ais zeker gefteld zijn ; dit is, wel
is waar, door bezadigdd denkers reeds lang en herhaalde
analen gezegd, maar hunne item werd door de Inide toejnichingen, die toen nog plaats hadden, van zijne talrijke leerlingen overfchreeuwd, en deed geene werking . Maar hoe
meer die eerite bedwelming voorbijging, en aan bedaarde,
onpartijdige beoordeeling plaats overliet, des to luider en
nadrukkelijker verbief zich weder de befchuldiging tegen
bet flelfel van H E G E L , , dat bet ledig was aan godsdienftigen inhoud ."
Behalve den Reeds voortdurenden
ftrijd der ftellige tegenftanders van H E G E L , vooral van de
zijde der kritifche fchool , heeft zich in den Jongiten tijd
eene Oppofitie tegen H E G E L gevormd , beftaande nit mannen, die in hunne wijsgeerige vorming naauw met hem verwant fchenen, zoo als de jongere F I C H T E, W E I s s E, B R AN I s s, T R O X L E R en anderen ; ja de oude Meester der
Identiteitsleer,, de Leermeester van UI E G E L, S C H E L L I N G,
brak zijn langdurig ftilzwijgen af, om tegen H E G E L de
item to verheffen . De gemeenfchappelijke inhoud nu van
then ganfchen tegenftand was geen andere, dun dat bet Forntalismus van H E G E L alles vernietigt , wat als Fdeaal kracht
en waarde bezat ; omdat bet algemeene bij hem zoodanig bet
overwigt heeft, dat de denkbeelden van afzonderljk beflaan,
perfoonlijkheid en vrijheid in zijne leer geheel geene plaats
vinden . Daarom befchuldigde S C H E L L I N G de leer van
H E G E L , dat zij zich niet boven bet ontki nnende der logifche noodzakelijkheid, van hetgeen niet zijn kan, kan verheffen, en verkondigde eene boven deze noodzakeiijkheid
van begrip verhevene flellige Wijsbegeerte van vrijheid en
werking . Maar in dit alles ziet men bet gebrek bij H E G E L
aan godsdienitige denkbeelden . Er is in de leer van H E G E L
geen vrije, perfoonljke Cod, maar flechts eene wet van re.
dekunftige noodzakeli~kheid ; geen vrij , perfoonlijk Ik ; geene
perfoonlijke ontterfelijkheid : want vrijheid en perfoonljkheid
zijn in die redekunflige noodzakelijkheidverfonden . Een leerliDg van H E G E L, R I C H T E R 0 durfde zelfs openlijk beken-
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nen , dat de Onflerfel/kheid in de leer ran H E 40 E L Wet to
vinden is. G o S C H E L beproefde bet wel, dit denkbeeld
nit onderflellingen volgens H E G E L to ontwikkelen ; maar
W E I S S E en t I C H T E hebben met regt daarop aangemerkt ,
,, dat G 6 S C H E L lets in de leer van H E GEL gebragt heeft,
„ hetgeen er niet in gevonden wordt ."

Eene merkwaardige bevestiging vond de beoordeeling, die
men vroeger niet wilde gelooven, nopens de zwakheid en ge .

brekkigheid van H E G EL'S ftelfel , in de na zijuen dood nit .
gekomene lesfen over de godsdienflige Wijsbegeerte (uber
die Religionsphilofophie .) Bier, waar hij uitvoeriger en vrijer
zijn gevoelen over godsdienftige zaken to kennen gaf, en
niet zoo bij bet afgetrokkene blijven kon, verdween de nevel
al meer en meer, die zijne denkbeelden omtrent deze onder-

werpen in de duistere, afgetrokkene formules derEncyclopedie
nog bedekte ; en zoo werd de overtuiging steeds meer alge-

meen en meer zeker , dat de leer van H E G E L ledig is aan
godsdienfligen inhoud.
(Hierop volgt nu de beoordeeling van E S C H E N M A Y E R'S
werk , hetwelk zeer clerk tegen H E G E L gerigt is, en denzelven vooral als geheel flrijdig met de Christelijke Openba-

ring en derzelver grondwaarheden befchouwt . De Duitfche Rec .
keurt, vooral omdat hij minder regtzinnig is dan E s'c H E NM A Y E R,

bier niet alles goed, maar zegt toch :)„ E s c H E N-

M A Y E R heeft bet wezen van

H E G E L'S Wijsbegeerte zeer
goed gevat, en bare diepe gebreken wel verftaan en in bet
licht gefteld . Men kan dus met de beoordeeling van E S C H E NM A Y E R in bet ontkennende , ' t geen hij tegen H E G E L zegt ,
volkomen inflemmen, zonder daarom bet flellige, hetwelk hij
daartegen voortbrengt, goed to keuren . ,, Hoe kan men toch
„ flellen," zegt hij, „dat God door de zelfbewustheid van den
,, (menfchelijken) geest, door den trapswijzen gang der Na .

,, tuur , en door de tijdvakken der Wereldgefchiedenis, zich
om aan zichzelven klaar,
„ of bet denkbeeld to worden, dat zichzelve kent"? - „ Is

„ van lieverlede moet opwerken,

„ de Schepper, die alles to voorfchijn brags, in den kring der

„ gefchapene werken ingevlochten" ? Onder anderen komt
ESC H E N M A Y E'R op de leer der Drieeenheid volgens H E-

waarvan zich diens Wijsbegeerte zoo gaarne als een
masker bedient, om haar als Christelijk to doen voorkomen .
H E G E L's Drieeenheid , zegt hij , is vol van tegenitrijdighe .
den, willekeurige flellingen , en, wanneer zij met bet EvanG E L ,
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gelie vergeleken wordt, eene fnoode ontheiliging . De Drieeenheid is , zoo als E S C H E N M A Y E R zeer juists aanmerkt,

niet to verkiaren door redekunilige ontleding van God , niet
als eene logifche bewerking ; maar volgens de Christelijke
voorflelling is zij een gevolg van Gods vrijheid, waaraan de

onheilige Wijsbegeerte de hand niet moet flaan . De aaamerkingen van E S C H E N M A Y E R tegen de theorie der zonde van
H E G E L bevatten zeer vele waarheid . Het hoofddenkbeeld,
dat hij ontwikkelt, is dit : H E G E L befchouwt al wat zonde
en verlosfing betreft als redekunflig ; terwijl E S C H E N M AY E R to regt daarop dringt , dat bet uit een zedeljjk oogpunt

moet worden befchouwd .

„ Stellen wij ," zegt hij , ,, voor
een oogenblik de zonde als eene logifche noodzakelijkheid,
zoo is de geheele Gefchiedenis eene Comedie, waarin ieder,
die handelt, zich wel diets maakt, dat hij eene vrije rot
fpeelt, maar toch flechts eene pop is, die door uitwendige
draden in werking gebragt werd . Neemt men de zedelijke

vrijheid weg, zoo zijn regtvaardigheid, genade en llefde tevens verloren ." - Ook de verzoening heeft bij H E o E L
flechts eene logifche beteekenis : zij is bet wegnemen der

tegenftelling tusfchen bet eindige en Gods Algemeenheid .
Zeer juist zegt E S C H E N M A Y E R daartegen :„ Het begrip
van verzoening is van eenen zuiver zedelijken aard, en behoort geheel in bet gebied der vrijheid to huis ." - Eindelijk brengt E S C H E N M A Y E R ook de loochening door H KG E L van eenen toekomenden ftaat ter bane, en diens armhartige onfterfelijkheid , welke flecbts in een opgaan der bij-

zondere geesten in den algemeenen of abfoluten Geest zou beftaan . Hij doer zeer treffend zien, hoe ook dit zwakke punt

der godsdienftige Wijsbegeerte van H E G E L haren grond heeft
in de alles beheerfchende redekun/lige (logifche) noodzakelijkheid, die bet denkbeeld van vrijheid en perfoonlijkheid weg-

redeneert, zonder welke eene ware onfterfelijkheid eene her .
fenfchitn is . „ HE GEL ," zegt E S C H E N M A Y E R, j, die
bet vrije beginfel nergens kan vatten, en alles beneden bet
weten ftelt, kon ligt op den inval komen, dat bet afzonderlijke, perfoonlijke wezen na den dood in bet algemeene van
den eeuwigen Geest zou ontbonden worden, juist tegenover_

gefleld aan bet vrije beginfel , hetwelk , als eene perfoonlijke
zelfftandigheid, op zichzelve wil en handelt, en dus ook na
den dood nag voortduurt . " - Vervolgens verklaart H E G E L

den Heiligen Geest als hetzelfde met de Christelijke Gemeex-
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te ; eene mysticke voorftelling , die E a c is a N M A Y E R to regt
beftrijdc . „ De Gemeence," zegt hij, n is niet de zeifbewustheid van God, maar de zelfbewustheid der Gemeente
moet leeren zich tot God to verheffen ; de Geest is niet
God als Gemeente, maar de Geest werkt in de Gemeente,
opdat zij gefchikt worde voor het Koningrijk Gods." -Ten flotte ftek E s o n E N M A-Y E R de hoofdverfchillen tus .
fchen H E G E Las godsdienftige Wijsbegeerte en do zijne bij .
een, en fink daarop met de algemeene oordeelvelling over
H E G E L'S ReligionsphilofophYe, welke wij wel niet in alles
willen verdedigen, maar waarin wt toch zeer veel waarheid
vinden. „ Hot geheele karakter van H E G E L'S godsdienftige
Wijsbegeerte," dus feh'rijft E s C H E N M A Y E R, „ Mat zich
tot de volgende korte flellingen brengen : Zij is niets anders dan eene redekunst, die dbor de 'behandeling van Chris .
telijke waarheden wil fchitteren . HEGEL beeft eenen God
zonder heiligheid, eenen C H R I S T U s zonder vrije liefde,
eenen Heiligen Geest zonder verlichting en bewaring des
woords, een Evangelie zonder geloof, eenen afval zonder
zonde, een kwaad zonder eigene fchuld, eene verzoening
zonder vergeving van zonden, een dood zonder offer, eene
gemeence zonder eerdienst , eene vrijheid zonder toerekening, eene regtvaardigheid zonder oordeel, eene genade zon .
der verlosfing, eene Godsdienstleer zonder Openbaring, een
leven op aarde zonder toekomst, eene onfterfelijkheid zonder perfoonlijke voortduring, eene Christelijke Godsdienst
zonder Christendom, en In "t algemeen eene Godsdienst zonder Godsdienst ."

VONNIS VAN PADS GREGORIUS XVI .

Hot work van den beroemden Edinburgfchen Hoogleeraar
T H . M'C R I E , Gefchiedenis van den voortgang en de onderdrukking der Hervorming in Italie in de zestiende Eeuw, is
ook in bet Italiaansch overgezet under den titel
Istoria
del progresfo e dell' estinzione della Riforma in Italia nel
Secolo fedecisfimo , tradotta dale Inglefe di T 0 M A S M A CC RI E . Hetzelve kon niet nalaten de aandacht van velen in
Italie" to trekken, en zou de oogen van menigeen voor de
waarheld, san de hand der gefchiedenis, hebben ktinnen openen . Uit then hoofde beefs de Paus den 22 Sept. 1836 be-
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volen, dat dit boek op den Index van verbodene booken
moest geplaatat worden ; welk lot ook ten deal is gevallbn
aan de Souvenirs etc . pendant to Voyage en Otrent, Par A .
D E L A M ART I N E, en zijn .Tocelyn . Vethoogt dft de waarde
niet van bet werk van aI'c R I E , die federt 5 Augustus 1835
in beter vaderland is overgegaan, en moet bet vonnis van
den eenenzeventigjarigen Paus de belangftellende aandacht
niet vestigen op een boek, hetwelk, met zoo veel waar_
heidsliefde gefehreven, de magt der dwaling en der Hierarchij
heeft in bet licht gefteld ? Verdient bet zulks vooral Wet
in deze dagen, in welke de Priesterheerfchappij zoo zeer
woelt en werkt? Het is bekend , dat er in 1832 eene Nederduitfche vertaling van tic belangrijke boek is uitgegeven
door w . N . M U N T I N G , Predikant to Leyden , die er zine
aanmerkingen heeft bijgevoegd .
VUFAVEL IN ZIJNEN PUT .
De nieuwspapieren der maand September 11 . hebben verftag
gedaan van bet ongeluk en de daarop gevolgde redding van
then werkman, welke veertien dagen lang onder bet houtwerk en den zandgrond van eenen put, waarin hij bij Lyon
arbeidde, begraven gebleven is . Naderhand is men in het
bezit gekomen van nog omftandiger en echtere berigten, zoo
omtrent de bijzonderheden der werken, tot zijne opdelving
ondernomen, als omtrent den toefland en de aandoeningen
van den levend begravenen, terwijl de hagchelijke, eenmaal
lnderdaad mislukte, pogingen tot zijne redding voortgezet
werden . Een diet berigten vooral , door den Courrier de
Lyon van 2 October, onder bet hierboven geplaatfte opfchrift, medegedeeld, achten wt de aandacht van bet lezende publiek to meer waardig, daar In bet verbeal de man
zelf van zijn wedervaren en gemoedstoeftand rekenfchap geeft .
De deelneming, zegt bet Lyonfche blad, die zich aan bet
zoo zonderlinge ongeval , aan bet onder den grond voort .
geduurde leven en aan de bijna wonderdadige redding van
een eenvoudig arbeidsman gehecbt heeft , is nog niet uitge .
put . Ook twtfelen wij niet, of men zal met belangftelling
bet ongekunftelde verhaal lezen, nit den mond zeiven van
D U F A V E L gegeven, van de aandoeningen, welke hij gedurende zijne onderaardfehe gevangenfehap ondervondeu
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heeft , van de omilandigheden diet langdurige en vreefelijke foltering, van den afwisfelenden doodsangst en levenshoop, welke hij heeft moeten doorflaan, alvorens bet oogenbilk van zijn behoud genaakte . Het is een uit bet graf herrezene, die de gefcbiedeniss verhaalt van zijne worfleling
met den dood. Dit eenvoudige relaas is to vinden in het
door Doctor 9 1 E N V E N tf in bet licht gegeven verflag , dat
ten voordeele van D U F A V E L verkocht wordt . Ziehier
eenige uittrekfels nit bet gefprek, tusfchen D U F A V E L en
den Doctor gehouden . Hij begint met het hem overgekomen
dngeluk to verbalen .
„ lit flond," zeide hij, ,, des morgens ten zeven ure,
aan den rand van den put, toen een mijner kameraden, in
allerijl naar boven klimmende, mij toeriep, dat er eene aardflorting gebeuren zou . De put was tweeenzestig voeten
diep en in een' losfen zandgrond gegraven . Kom, kom,
zeide ik, ik zal nog wel den tijd hebben om mijn' werkbak
to gaan halen ; en ik deed mij nederlaten. Spoedig, nog
maar halverweg gekomen, hoorde ik zware fleenen vallen ;
evenwel ik ging voort en kwam beneden . Ik legde twee
planken in mijn' werkbak, en flapte er juist zelf in, om mij
to doen ophijfchen, toen ik lets boven mij hoorde kraken ;
ik keek op, en sag vijf der trommels van den put gelijktijdig doorbreken. 1k gaf een' harden fchreeuw , maar was
op hetzelfde oogenblik door de inflorting overdekt en zag .
niets meer .
„ De onderfle trommels waren aan den boven-, en de bo .
venue san den benedenrand ingedrukt geworden ; dit heeft
bet zand boven mijn hoofd opgehouden, hetwelk zich op
de planken, die het onderfteunden, ophoopte .
,, Mijn werkbak was nog vast aan hec touw, waarmede
ik naar beneden gelaten was , en lag min of meer omgekeerd
tegen mijn linker been. De ruimte, waarin lk mij opgetlo .
ten vond, was den eerften dag omtrent zeven voecen hoog ;
maar zij verminderde allengskens, en reeds den derden dag
was 1k, door het dieper zakken der planken .en der daarop
rustende aarde, in de pijnlijke ligchaamshouding gebragt,
waarin !it nog elf dagen lang, tot op den tijd mijner redding,
beb moeten verblijven. Mijne boven geblevene makkers,
meenende dat zij mij daardoor redden konden, trokken bet
touw aan ; alstoen tees de werkbak tot aan de planken, die
de ingeftorte aarde ophielden . Bij de gedurige pogingen,
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welke zij deden om bet touw naar hen toe to trekken, deed
de werkbak, door tegen de planken to ftooten, dezelve
fchudden, en maakte, dat de aarde er tusfcben door viel.
Ik bemerkte, dat bet onmogelijk was bet touw naar boven
to halvn ; men zou er wel twintig Wen aan hebben kunnen
doen trekken, zonder er in to flagen .
„ Mijne kameraden achtten mij zeker verloren, want zij
hielden eindelijk op aan hec touw to trekken ; alstoen palmde
ik bet naar mij toe, en rolde bet op in den werkbak, nit
vrees, dat zij nogmaals ondernemen mogten , dien in de
hoogte to winden . Dit gebeurde inderdaad . Toen ik derhalve voelde, dat bet touw op nieuw naar boven liep, fneed
ik bet met mijn mes of (*),, v66r dat de werkbak weder
tot tegen de planken getrokkan wierd . Ik deed -wdi bier
.
aan , want men bleef bet noodlottige tt uw optrekken, dat
geheel verdween en den bak bij mij achterliet . Het gat,
waardoor bet heengegaan was, vormde eene kleine opening,
langs welke bet zand binnenzijpelde . Zeer gelukkiglijk zette
zich weldra een keifteentje in betzetve vast en ftopte den
doorgang . Ik beyond mij aan de eene zijde vin den put t
met den rug naar den buitenwand gekeerd , en boven mijn
hoofd was de verzakking, uir welke zand en iteenen op mij
nedervielen ; wet eene goede el hoog is er gevallen .
„ Dit zand, zich op den grond ophoopende, belemmerde
mijne beenen ; ik was gedwongen bet onder mijne voeten
near to trappen , en op deze wijs rees 1k , ondanks mijzelven, naar de planken, die bet gewelf van mljn aardhof
vormden . Den derden dag was ik reeds zoo hoog gekomen, dat ik gedwongen was mijn ligchaam to buigen, en
den fland aan to nemen, dien fit nn befchrijvren zal t bet
(*) Dit is joist de oorzaak van a U F A V E L's verlosfing
geweest . Nadat zijne kameraden hem als verloren opgege .
yen en verlaten hadden , kwam een jong mensch aan de
kruk van bet windas draaijen, en ziende dat bii, nadat bet
tweemalen rondgegaan was , nog geen' regenftand ondervond,
liep hij de putgravers na, en bewoog hen terug to komen .
Zij kwamen, trokken bet touw op, en, ziende dat bet glad
afgefneden was , hadden zij de aangename zekerheid, dat
bun ongelukkige makker dit gedaan had, en dat hij dus nog
leven moest . Van flonden aan begonnen zij op nieuw san
zijne verlosfing to arbeiden .
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regter been was onder mij gebogen, bet linker naast den
werkbak uitgef#rekt, do voec lag in een got tusfeben twee
planken, de regter knie (fond krom onder de kniebulging
van de linker, bet ligchaam was gekromd, de linker fchouder fleunde tegen twee }planken der trommel, digt bij den
hoepel, die dezelve ophield, en bet hoofd hing near den
kant van then fcbouder over zijde ; mime armen waren nagenoeg vrij, en ik kon dezelve ten halve ultitrekken ; met
de kruin raakte ik de planken, die zich zoo wonderdadig
tot een gewelf boven m4 hidden xamengevoegd ; 41 den
tijd, then ik in de diepte heb doorgebragt, heb ik rondom
mij ftukken van gebroken planken gevoeld, die gelukkig
fterk genoeg geweest zijn our de drukking van den aardval
to wedrftaan en bet zand op to bouden, da; mij ontwijfelbaar zou hebben doen ftikken .
„ Moor hoe," vroeg hem Doctor B a E N v E N u , , heeft
men zich door u kunnen doen verltaan, en hoe kon de lucht,
die voor uwe ademhaling noodig was, tot u komen i "
,,, Ik heb reeds gezegd ," gaf D U a A V E L teq antwogrd ,
„ dat er, boven mfjn hoofd, eene opening gebleven was ;
ik kon die Wet zien, en groot was zij ook niec, maar bet
doorzijpelen van bet zand bewees mij, dat zij beflond . Zaturdag ocbtend, ten twee ure, hoorde 1k, dat men mij van
boven riep . Ik antwoordde : Zoekt goed naar den kant,
waar ik ben ; bet is near den kant van den kerfenboom (die
kerfenboom ftaat digt bij den mond van den put) ; dear moet
een got zijn, want bet zand loopt er Dog altijd door, ale
door een' trechter. (*)
„ Toen men deze opening ontdekt had, begon men met
mij to fpreken ; ik zeide, dat ik goedsmoeds was, dat 1k
(*) Zijne vergelijldng en gevolgtrekking ware» juist ;
weldra had men dic gat ontdekt ; door hetzelve kreeg hij de
hem noodige lucht, fprak men met hem, en liet levensmiddelen tot hem of. Die opening was groot genoeg om eene
halve wijnflesch door to laten, en bet was in zulk eene
fiesch, dot men hem bouillon, wijn en andere benoodigdhe .
den deed toekomen . Naderhand verminderde die opening iq
ruimte, zoo als hij bet vertellen zal ; en dic onheil, hetwelk hem zijne laatfle hoop op lijfsbehoud fcheen to moeten
ontnemen, was niet in that ziin' bewonderenswaardigen
moed to verminderen .
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mij niet bezeerd bad, maar dat men zachtjes to wit most
gasn, want dat er slog altijd een regen van zand op mg
nederviel. Ik bedacht toen mijne kleederen un Rukken to
fnijden, en met mlpn mes daze lappet in de reten der platy.,
k-en to ftoppen , die bet zand lieten doorzijgen . Zotdta men
dopy bet pt met mij Cpreken kon, vroeg ik ova drltiken ; ik
bad grooten bonger, maar nog meer dorst ; reeds vier maten
was ik gedwongen geweest, mijn eigen water nit mijne hone
hand to drinken ; maar dit had mijnen dorst flechts vameer .
derd. Later zeide ik, dat men bindgaren tsar mij of son
eaten ; hiersan bond ik mijne beurs en mijne oorrk igen , ten
elude men dezelve aan mijne vrouw ter hand zou ltellen ;
men trok ze op, en ik was gerust .
,, Het was eersc zaturdag avond ten zes ure, 41st men
begon mij drinken of to laten ; er was, ftdert de inttorting,
omtrent anderhaif etmaal verloopen . Men zond mij een
fleschje, waarin een vocht was, dat zeer lekker finaakte,
maar er was, zoo weinig van . Zondag zond men mij bouillon, en ook wijn in kleine kruiken ; maar dit ftilde mijaen
honger niet, en ik kwam op bet deakbeeld aan de kurken
op to eten. De fleschjes, welke men vervolgens naar mij
near liet zakken, hadden geene kurken meer, maar waren
met wijngaardbladen geltopt ; ook deze at tk op, want zoodra 1k flechts eenigen tijd bleef zonder iets se nuatigen,
werd bet mij wee om bet hart ."
„ Zijt gij ook, gedurende die veertien dagen, ongefteki
geweest ?" vroeg hem de Heer B I It a v s N U ; „ want men
heeft meermalen gezegd, dat gij pijn in her boofd voeldet,
ja zelfs dat gij u van bet ]even wilder beroovet4, daar gij
toch dacht verloren to zijn ."
„ 0 neen 1" hernam D U F A V a L ; „ 1k had freed de overtuiging, dat ik gered zou worden, en pun in bet lioofd had
ik alleen , wanneer ik to lang zonder voedfel bt ef. Des,
donderdags (den Wen dag) lief men mij een koud bguitlots
of (*) ; dim gaf mij buikpijn en bragt mij aan dem afigang ;
daarop deed de Heer C H I N A IL D mij artfenijen aflaten , en
na verloop van twee dagen vond ik mij beter . Men beeft
tziij ook een fleschje eau de cologne toegezonden .; mar de
(*) Her was bij eene afwezigheid van Doctor c tI I N A R D ,
dat men op deze grove wijze zondigde tegen den leefregel, dien
hij in de behandeling van den lijder had voorgefchreven .
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reek daarvan was mij to flerk ; hij bedwelmde mij , en ik
kreeg nog zwaardere hoofdpijn, Er kwam mij ook eene wa;erblaas op den teen van den regter voet ; maar ik opende
die met mijn mes, en toen hinderde zij mij Wet meer ."
,, Daar men met u fpreken kon," zeide de Doctor, „en
men zelfs levensmiddelen door de opening naar u afliet,
moet gij ook daardoor bet daglicht hebben kunnen befpeuren ."
„ Neen," antwoordde D U F AVE L ; „ bet gat was wel boven mijn hoofd, maar daarboven had zich, in bet houtwerk
der trommels , eene foort van kromme doorgang gevormd,
die nagenoeg de gedaante van een S had . De ingang was
aan de overzijde van den put ; van daar moest bet daglicht
binnendringen . Ik heb dit vernomen door mijnen neef, welke degeen was, die in den put afdaalde . Van Lien ure's morgens tot twee ure na den middag kwam bet mij wel voor,
dat ik een flipje zag, waar bet minder donker was dan el .
ders ; maar bet was uiterst weinig."
„ Daar gij geen licbt kondt zien," vroeg de Doctor,
„ hoe hebt gij dan de dagen kunnen tellen ?"
,, Ik kon nacht en dag onderfcbeiden aan eene vlieg, die
in mijn hol was . Het moet er eene vrij groote geweest
zijn ., want zij gonsde zeer hard . Den eerften dag hoorde
ik bier van den kant van mijn hoofd aankomen en rondom
mij vliegen ; op then tijd was de ruimte .om mij nog groot,
en 1k flond regtop . Wanneer ik de vlieg nit )meer hoorde,
begrepp 1k, dat her, nacht was . Toen men de eerfle maal,
zaturdag ten twee ure 's morgens, tot mij fprak, was mijne
vlieg flit, en ik hoorde baar eerst eenige uren later . Van
hen, die. zich nederlieten, vernam 1k, hoe last bet was ;
ik had ,mtj niet bedrogen, Elken der volgende dagen kwam
de vlieg bji bet opgaan der zon ; zij zette zich op mijn
koofd, op mijne banden, en zelfs op mijne fpijs . Had zij
hear genoegen, dan verdween zij, of ten minile hield op
zich to laten hooren, en eenige oogenblikken daarna kwam
zij weder . Des avonds hoorde ik haar in bet geheel Met
sneer. Ik wist, dat zij zich op mime fpijs zette, omdat
zij , zoodra ik dezelve aanroerde, al gonzende wegvloog .
0 , hoe dikwijls heb ik niet gezegd : Gij. gelukkige vlieg,
wat wenschte ik aan u gelijk to zijn, en ook door die kleine
opening to kunnen dringen I . . . . Haar gezelfchap is mij
een groote troost geweest ."
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• Maw," vroeg hem verder de Doctor, „ dear go am.
houdend zand boordet en voeldet nedervallen, moest gij vree .
zen, dat uw hol vol zon loopen, en dat gij ftikken zoudt?"
• Ja, dit heb ik dikwijls gedacbt . Daarom vroeg ik ook
zondag, dat men mij een' kleinen zak zou aflaten, om bet
zand naar boven to zenden. Men liet er mij een' of (een
lange en naauwe buidel) ; ik vulde dien met zand, en men
trok denzelven door middel van een bindtouw weder op .
Des maandags (vier dagen vdbr mijne redding) zeide men
mij geen zand meer naar boven to zenden, omdat bet door .
halen het boven liggende zand in beweging bragt, en dat
er meer zou beginner to vallen ; lets, dat ik ook reeds be .
merkt had . In de eerfle dagen had er, vd6r mij, san do
tegenoverliggende zijde van den omkring des puts , eene
verzakking plaats gehad ; bet zand liep mij op de beenan,,
en zou in korten tijd bet linker, dat naar then karat nitge.
ftrekt lag, overdekt hebben . Ik nam cane der twee plan .
ken, welke ik, toen ik beneden kwam, in mijn' werkbak
gelegd had ; ik zette hair regt op tegen de plaits, wear
bet zand naar beneden liep, en belette bet dus bij mij to
komen ; maar ik hoorde bet achter die plank binnenloopat,
en toen er eene zekere hoeveelheid bijeen was, deed do
drukking bet boveneinde der plank, bij wljs van een ge .
welf, krombuigen. In de eerfte dagen van mijne opiiniting
had ik die plank dwars over mlin' werkbsk gelegd, en plant .
ite mijnen drank daarop ., even als op tent witrkelrigehal .
Nadat deze plank zich als een boog gekromd bad, heb 1k
het zand san dien kant niet meer hooren binnenloopen, en
denk dus, dat de ruimte daarachter vol was :'
„ Wat deeds gij met de andere plank ; want gi bade er
Immers tweet"
„ Die had ik achter mij geplaatst, dwars en in tent fcbeln .
fehe rigting ; een der einden fteunde tegen en' hoepel seen
de trommel , en ik zat op bet andere . Ik ligtte die :plank
een weinig tegen de trommel op, wanneer ik cone natunrbeo
hoefte voldoen wilder"
„ Hoezeer, gelijk gij zegt, bet fijne zand nog Aid Wee(
doorzijgen, hebt gij echter, zoo ik w61 verfta, na het, plaatfen uwer plank tegenover u, geese inftordeg meet vtnomen 7"
„ Ja, wel degelijk ; ik heb zelfs eon zeer benaaewd ooh i-h
blik gehad . Her was drie dagen v66r ik gered weal (as
7 z
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dingsdags) ; lk hoorde alles boven mij kraken ; er Rep Sand
tusfchen de sarde en de planken , tegen welke mijn linker
fchouder leunde ; hierop zakte alles vijf of zes duim, en mijn
hoofd werd digter op mijnen linker fchouder gedrukc ; doch
gelukkig heeft de beweging maar een oogenblik geduurd, en
federt heeft zich niets verzec ."
„ Hebt gij rondom u hooren werken, ter wederzijde van
den put?"
„ Toen men mij berigtte, dat de fappeurs der genie achter
mijnen rug eenen put groeven , zeide ik : dat is goed ; van
achteren moet men mij bijkomen ; zij hebben den goeden
kant gekozen . Toen zij in bet zand begonnen to werken,
(op omtrent tien voeten diepte) hoorde ik den eerften flag
van bet bouweel, en heb federt al de andere gehoord . Daar
bet zand niet zeer vast en minder fijn is dan hetgeen men
tot h-et metfelen gebruikc, deelt bet geluid zich becer mede .
Ik heb ook wel mijne kameraden, de gravers, gehoord,
die den put aan de andere zijde maakten ; maar ik hoorde
hen minder duidelijk , daar bet zand san then kant digter is
en de aders van den grond anders loopen . Ik zeide toen,
dat zij mij niet krijgen konden, want dat v66r mij - de put
met gebroken planken, aarde en zand volgeftopt lag, en
dat zij, door dezelve re roeren, apes op mij zouden doen
infiorten ."
„ Daags v66r uwe veriosfing heeft . men u wijn en levensmiddelen voor vierentwincig uren doen toekomen ; heeft dit
n niet bevreesd gemaakt? Men dacht, dat er eene nieirwe
sardftorting gebeuren zou , en dat, zoo gij daardoor niet ge .
fmoord werdt, deze voorraad nog eene kortflondige verkwikking voor u weten kon ."
• Die omftandigheld heeft mij niet bang gemaakt . Ik dacht
ilechts, dat, daar de opening kleiner geworden was, men
mij door dezelve geen voedfel meer kon doen toekomen,
en dat, zoo men er mij nu voor vierentwincig uren afliet,
de reden daarvan was, dac men dacht, dat die cijd toereikend zou zijn, om met den mijngang der genie tot mij door
to dringen .
• Op dat tijdftip kon ik de foldaten, die aan mijne bevrijding werkten, hooren fpreken . Ik kon hen , antwoorden,
en ik hoorde bet zand vallen, dat zij weggroeven . Eensklaps, coen ik mljn hoofd een weinig achterwaarts keerde,
zag fit licirt, eb riep oogenblikkelfjk : 0 , ik zie de kaars l
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Dit was een heerlijk oogenblik voor mij ; maar terftond gevoelde ik eene zware koude, die door den ontftaanden
luchtilroom veroorzaakt werd , en ik trok mijn hoofd van
voor de gemaakte opening terug .
„ De Luitenant, die in den mijngang was, zeide mij twee
malen , hem aan to zien en mijn gezigt voor bet gat to brengen . Ik deed bet ; maar ik trok mijn gezigt aanftonds weder weg, uit hoofde van den kouden togt, dien ik gevoelde ."
„ Op den tijd toen de bovenopening kleiner werd, heeft
men aan den mond van den put eene fchel geplaatst, en u
bet eind van den draad doen toekomen, die er aan gehecht
was : waarom hebt gij, toen men den mijngang geopend en
gij bet licht gezien hadt, zoo menigmaal gefcheld ?"
„ Het was alweder om de koude, welke mij de ontftane
togt veroorzaakte, en ik verzocht, om mij daarvan to bevrijden, dat men den mond van den put, waarin ik lag, zou
toeftoppen .
J" De Luitenant gebood mij vervolgens, geene beweging
to maken , vermits men de twee planken, tegen welke ik
leunde, moest doorzagen, om mij in den mijngang to brengen .
Hij vreesde, dat, wanneer men die planked aanroerde, er
weder eene verzakking ontftaan zou ; maar ik zeide hem, dat
zij niets droegen , dat er niets op rustte, en ik begon oogenblikkelijk, van mijnen kant, er eene met mijn mes door to
fnijden. Die plank was van flecht, vergaan bout, en met
gemak fneed ik haar door, hoezeer mijne bewegingen zeer
belemmerd waren, en de plank zich achter mij, nevens mijnen
linker fchouder, beyond . Ter zelfder tijd zaagden de fappeurs
der genie de andere door. Toen zeide ik aan den Serjant,
dat hij een' grooten keifteen en een flak hoepel , then ik
reeds doorgefneden bad, zon wegnemen ; die twee voorwerpen zouden mij gehinderd hebben . Vervolgens ter regter
zijde mij op mijne hand fleunende, kon ik eene klei'ne po_
ging, doen en mij eenigzins naar de linker zijde keererl . 1k
poogde mijn hoofd in den mijngang to brengeil, toen een
Serjant mij boven de fchouders greep en mij met ddn' ruk
naar zich toe trok . Ik riep : Leve de genie! Eene nieuwe
poging, die ik beproefde, drukte mij nog digter naar hem
toe, en eindelijk haalde men mij geheel in den gang. Daar
legde men mij op eenig hooi neder . Al die brave manfchap
der genie beijverde zich om bet zeerst, mij met hunne jasfen to dekken, nog boven de deken , welke men voor mij
gereed gehouden had, en weldra viel ik voor een' korten
t~d in flaap . Ik was gered ."

XLIV VOORTEEKENS VAN REGEN .
1 . De holle wind kent perk noch palen .
2 . Het zwerk verandert keer op keen .
Zz 2
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3. Ik zte de kwik in 't wedrglas dalen.
4 . Het fchoorfleenroet valt drupp'lend near .
5. Het vocht begint den muur ce ontvioeijen .
6. De zwaluw fcheert langs 'c fpiichtig gras.
7 . De vlieg veritoort de logge koeijen .
8. De kikvorsch kwaakt in d' engen plas .
9 . Flink, mijn patrijshond, zit to droomen .
10 . Het ftof draait dwar'lend in den vliet .
11 . De visfchen fpart'len op de ftroomen .
12. Het regende ook op Sint Margriet .
13. Hebt gij den- flank der gracht geroken ?
14. Zaagt gij then fraaijen regenboog?
15. De zon is nev'lig neargedoken .
16. Ondraaglift kwelt me een ekfteroog .
17 . De huiskat ftrijkt haar fulpen wangen .
18. Geflocen is de pimpernel .
19 . De meerle fluit haar zoete zangen .
20 . Ei boor, wac piept do krekel fchel !
21 . Bet loeijend vee wil 't veld verlaten .
22. 't Verfchiet fchijnt ons nabij ce zijn .
23. 1k boor de ontruste fchapen blaten .
24. Aanhoudend knort bet ronkend zwijn .
25 . De flakken zijn met zand beiloven .
26. De padden kruipen ginds en her.
27 . De klaver beft de krain near boven .
28. Flaauw glinftert zelfs de grootfte fIer .
29. De paauw verheft zijn fchelle krecen .
30. Het rijpaard trapt vol ongeduld.
81, Mijn bond wil gras , voor beend'ren, eten .
32. Zie, hoe een kring de mean omhultl
83 . De glimwofm blinkt in vollen luister .
34 . De koekoek roept in 't eenzaam woud .
35. De maan fchijnt rood door 't nev'lig duister.
86. Het is, fchoon zomer, nat en koud .
37. De ganzen gagg'len ; de eenden kwaken .
38 . De gladde zuring krimpt ineen .
39 . Het bout zet nit, met hoorbaar kraken .
40 . Het vocht ontwelt den blaattwen fteen .
41 . De raven ftorten zwierend neder .
42. In gang en kamers kruipc de fpin .
43. De herder fpelt onfluimig weder .
44. De nieuwe maan viel maandag in . -'i
Dus, vriend, ons uitgaan is verkeken . ;
Al ziet ge zuur, bier is geen keus,
En morgen (wear' die dag verftreken!)
Zij t'huis to blijven onze lens .
L.

S.

(Veil nagevolgd en •rermeerderd near hot Ea s1sck van Dr. . j $ N tre

n.)

M E N G ELWERK.
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN MIJNEN
ONVERGETELIJKEN VRIEND
G . C . E . KICHERER,

Leeraar der Evang .-Lutherfche Gemeente to Utrecht ,
overleden den 17 Sept . 1836 .
Door
F . J . DOMELA NIEUWENHUIS .

(*)

Geliefde Broeders en Zusters !
11'leermalen werd het mij vroeger vergund, het Evangelie der behoudenis u to verkondigen , en , naar de geringe mate der aan mij verleende gaven, u to vermanen,
to vertroosten en to bemoedigen ; maar nooit betrad ik
dezen kanfel in weemoediger ftemming, dan ik gevoel ,
dat mijne ziel thans heeft overmeesterd . Ik fla op de
plaats , waar kort geleden een nog jeugdig Leeraar
flond , wiens langdurig lijden en vroege dood u en mij
zeer diep getroffen hebben : ik fpreek tot eene Gemeente , die op hem, op zijnen arbeid en op zijne liefde den
hoogflen prijs heeft gefleld : ik zie in deze vergadering
vrienden en vriendinnen van hem, die finds vele jaren
mijne hartelijke toegenegenheid in groote mate bezeten
heeft . . . . en ik zou , hier flaande , hier fprekende, u
ziende , van hem kunnen zwijgen ? - eer kleve mij de
tong aan het gehemelte en flolle mij het bloed in de
aderen, dan dat ik aan den fchijn zelfs van zulk eene
gevoelloosheid mij fchuldig zou maken ! En waarom
zou ik van hem zwijgen ? Toch niet , omdat gij van
dit leergefloelte over hem , over zijne dienst en over
(*) Uitgefproken voor die Gemeente op den 9 October 11 .
A a a
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zijnen wandel reeds genoeg hebt gehoord ? Van den geliefden doode kunnen wij nooit to veel hooren . - Toch
niet, omdat uw Leeraar, door lateren omgang, door
naauwere betrekking, en vooral door meerdere oefening,
de hulde der vereering hem welfprekender heeft kunnen
brengen? Maar hier is de plaats niet, om den ijdelen
roeth van welfprekendheid na to jagen . - Toch niet
omdat niets mij hiertoe verpligt ? Als berekende het
diepgewonde hart de meer- of mindere verpligting I Omdat niemand uwer mij hiertoe geroepen heeft ? T . !
bij het leven van uwen Leeraar had ik mij tot de waarneming dezer predikbeurt verbonden, en na zijnen dood
moet ik haar vervullen : is dat niet een wenk van hooger hand, om nu de hulde der vriendfchap met de vertroostingen des Christendoms to vereenigen ? Heilig is
mij daarom de belofte , aan mijne Gemeente gedaan , dat
ik u zoude zeggen, hoe diep zij hem betreurt, then gij
ruim twee jaren geleden haar ontnomen hebt . Hare
liefde verdiende hij : zijne liefde behield zij ten voile.
Dat getuigde hij zelf, toen ik v66r weinige weken hem
eenige malen bezocht : hij was reeds geheel verzwakt en
droeg de doodstint op het gelaat ; het fpreken vermoeide
hem , fchoon hij zelf dit ontveinsde , en toch . . . . in
zijne tallooze vragen werd niets vergeten , wat zijne
eerfle Gemeente, hare leden en de overige vrienden in
zijne vorige woonplaats betrof . En deze zijne hartelijkheid hebt gij zelven bij ondervinding leeren kennen ,
in zooverre de grootere clad , de uitgebreider werkkring
en zijn kort verblijf onder u dit toelieten . Ja ! kort ,
zeer kort is zijn verblijf onder u geweest ! Wij zeggen
het met ontroering : flechts 29 jaren oud, en nu reeds
geflorven ! 0 ! gelukkig voor hem, dat zijn verlies
zoo diep gevpeld, zijn gemis zoo algemeen betreurd
moet worden ! Zoo iemand, hij verdiende de tranen,
die bier en elders over hem zijn geflort . Hij was een
goed mensch , van een flandvastig karakter, blakende
van liefde voor zijne medemenfchen , en misfchien boven vermogen weldadig . Deelneming in bet lot van an-
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deren deed hem eigen feed vergeten , en wars van alle
wangunst verheugde hij zich altijd over den zegen, then
anderen genoten. Offchoon hij zich zelf niet verwierp ,
hij gevoelde toch levendig, wat hem ontbrak . Dankbaar voor den voorfpoed , waarin hij boven zijne tijdgenooten zich verblijden mogt , door zijne vroegtijdige
plaatfing bij eene aangename , door zijne fpoedige be .
vordering naar deze aanzienlijke Gemeente , in eene flad,
waarin kunilen en wetenfchappen den koophandel en de
nijverheid vriendelijk ontmoeten ; dankbaar voor dit alles, verhief hij zich noch hierop, nosh op de zeldzame
eer, door de roeping naar de plaats zijner geboorte hem
to beurt gevallen . Deze onderfcheiding der 's Gravenhaagfche Gemeente was hij waardig . Reeds aan onze
kweekfchool kenmerkte hij zich door voorbeeldige vlijt,
gelukkige aanwending van geestvermogens, en inzonderheid door eene brandende zucht voor het leeraarsambt .
Wat hij daarna geworden, wat hij voor de Christelijke
Gemeente geweest is , behoef ik u niet to herinneren ,
die zijne ernflige en gemoedelijke prediking met warme
belangilelling gehoord, en de laatfle vruchten van zijne
zesjarige dienst minder genoten, dan geproefd hebt .
Die lesfen en vermaningen in uw geheugen to bewaren , in uwen levenswandel to behartigen , zietdaar wit
gij aan zijne nagedachtenis verfchuldigd zijt. - Slechts
29 jaren oud, en nu reeds geflorven! Jongelingen en
Jongedochters ! wat rekent gij toch op uwe kracht en
den bloei uwer jeugd? Stelt den dag des doods niet
verre van u ; bedenkt het, uw geftorven Leeraar was
nog jongeling ! - Neen ! wij misgunnen hem niet, dat
hij zoo vroeg heeft molten hooren : gij goede en getrouwe dienstknecht, ga in tot de vreugde uwes Heeren ! Niet waar, Geliefden ! hij was een goed en getrouw dienstknecht ? Anderen kunnen hem welligt door
zeggingskracht overtroffen hebben : hartelijker, verdraagzamer, Christelijker prediker is er nooit geweest . Niets
was hem dierbaarder, niets hem heiliger, dan den Christus , in wien hij van harte geloofde, anderen ter be .
Aaa 2

732

IIULDE AAN C . C . E . KICHERER .

houdenis to verkondigen . Met welk eenen ernst waarfchuwde hij tegen de zonde ! met hoeveel aandrang fpoorde hij ons aan tot een regt Christelijk leven ! met welk
een gevoel fprak hij over her lijden en fterven van onzen onvergelijkelijken Verlosfer ! -- Nog in her vorige
jaar, terugdenkende aan de zwaardere dienst in zijne
eerfte Gemeente gedurende de lijdensweken , en zich
verplaatfende in den toefland van zijnen mingeoefenden
medebroeder en vriend ; nog in her vorige jaar fchreef
hij mij : „ De lijdenstekften laten zich met opgewekt„ heid bewerken : dat licht en die fchaduw, die deugden en ondeugden fpreken zoo fterk, dat de leven„ digfte aandoeningen worden opgewekt, en daarin ook
„ de krachtige prikkel , om onze gedachten ter neder
„ to ftellen en anderen mede to deelen . Her heugelijk
„ Paaschfeest befluit dan de drukte , maar zet ook de
„ kroon op her werk , en men eindigt met zich geld„ kig to gevoelen in her voorregt, eene Godsdienst to
„ belijden en to prediken, die zoo verheffend voor den
„ geest , zoo zaligend voor her harte is .." Ja ! dierbare Vriend ! wel heeft her feest der opftanding uw lijden befloten, dat gij maanden lang met Christelijke gelatenheid verdragen hebt : op uw werk heeft her reeds
de kroone gezet , en gij eindigt nu , met u gelukkig to
gevoelen , eene Godsdienst beleden en gepredikt to hebben , die zoo verheffend voor den geest, zoo zaligend
voor her harte is, en ons ook nit uw graf her woord
der vertroosting doet hooren : Ik zal u wederzien , en
uw hart zal zich verbl~den, en niemand zal uwe blijdfchap van u nemen !
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(Ifervolg en Plot van bl . 697 .)
-- Ilet heeft nij mogen gelukken , mijne denkbeelden , omtrent her verband tusfchen deze en de onzigt-
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bare Geestenwereld, vroeger door mij aan u medegedeeld,
in mijnen laatften, nader op to helderen en to verklaren,
en daardoor voor dezelve, bij u, eenigen bijval to verwerven . Gij , mijn Vriend , handelt echter kordaat , door de
mededeeling van uwe bedenkingen en de bij u alsnog beftaande zwarigheden, vooral wat bet zoogenaamd helderzien , bet zij in den droom of in den wakenden toeftand , betreft ; en dit merkwaardig verfchijnfel blijft
voor uw zielsoog nog met een geheimzinnig duister
omgeven .
Ik vermeet mij niet , uwe bedenkingen geheel en volkomen to zullen wegnemen ; maar gaarne deel ik u rnajne
wijze van befchouwing mede , ten gevolge waarvan mijn
geloof aan then ftaat van helderzien, by fommige individuus en in fommige gevallen , aan geene onoverkomelijke bezwaren onderhevig is .
Eenmaal had ik een boezemvriend , naar hoofd en hart
even achtenswaardig ; dan deze zag geweldig op tegen
zijn naderend einde . De edele Christen bemoedigde en
troostte zich echter met de wijsgeerige gedachte : dat er
in onze menfchelijke ziel krachten en vermogens aanwezig waren, die zich eerst din ontwikkelden en werkzaam
betoonden, wanneer wij dezelve behoefden ; en dat, kwam
bet eenmaal op flerven aan , de kracht 6ni to fierven zich
in hem, door Gods goedheid , zou openbaren . De brave
man bedroog zich in deze zijne overtuiging niet - en
in de laatfte ziekte , die hem ten grave voerde , was ,
tot aan zijn uiteinde , alle vrees des doods geweken .
Vaak heb ik over dit onderwerp nagedacht , en gedurig is mij hetzelve meer aannemelijk voorgekomen, aangezien die ontwikkeling van in onze ziel aanwezige, maar,
tot op zekere tijdflippen , fluimerende krachten , met de
opleiding van onzen geest, langs den gewonen weg, eerie
kennelijke overeenkomst vertoont . Wat een B o E R H A Av E, een D E G R O O T, een B o R G E R eenmaal zouden
zijn , lag reeds in deze beroemde mannen , toen zij , als
kinderen en knapen , flechts bet vermoeden konden wekken, dat de zorg van ouders en leermeesters derzelver
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doel niet misfen zou ; en er is derhalve in het aangenomen begrip niets ftrijdigs met die denkbeelden , die door
eene redelijke wijsbegeerte, omtrent de ontwikkeling van
de krachten en vermogens der ziel , als bekende waarheden , worden voorgefteld.
Maar, mijn Vriend, op welk eene hoogte that nu de
geest van den meestgevormden en verstontwikkelden tterveling ? Gewis bevindt hij zich op een verheven
ftandpunt , vooral in vergelijking van het overgroot aantal minder rijk bedeelden ; en toch derft hij, als zondaar,
de luisterrijke trekken van het Goddelijk beeld, dat zich
in onze eerfte famouders, vddr hunnen treurigen zondenval, zoo heerlijk vertoonde ; en voorzeker ging er
voor A D A M en zijne Bade oneindig meer verloren , dan
een verbeurd Paradijs !
Maar , wat de mensch ook verloor , veel , zeer veel
mogt hij , door Gods barmhartigheid en genade , behouden ; en wij mogen in de openbaring van J s z v s e x a I sT u s , als Verlosfer, Redder en Herftelier van het menfchelijk geflacht, een' grond vinden voor het geloof, dat
het menschdom eenmaal, hear het oorfpronkelijk Goddelijk beeld hervormd , het ftandpunt zal bezeiken , waarvoor hetaelve , door de oneindige Liefde, is beftemd
geworden. Bevax deze felling waarheid, mijn Vriend,
en wat is er , dat haar tegenfpreelrt ? dan volgt hieruit ,
dat de vatbaarhefd van den menscb , om eenmaal aan
het Goddelijk beeld gelijk to worden, door de tusfchenkomst der zonde in de wereld, geenszins vernietigd is
geworden . Ik erken volVarne , mijn Waarde , dat wij
de vruchten dier vatbaarhei4 fthaars , in genoegcatne
mate , bij onszelven of bij anderen , aantrefen ; maar ik
vind geen -grond hoegenaamd, om dezelve uit dien hoofde
to betwijfelen ; en welkom is het znij , wanneer ik de
fporen dier vatbaarheid bier of elders vermeen to befpeuren .
Al verder ben ik evenzeer gereed to erkennen, dat ik
mij geenszins vermeet , de juiste trekken van het oorfpronkelijk Goddelfjk beeld in den mensal to kuttnen om-
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fchrijven ; eo echter geloof ik, dat eerie zekere mate van
voor,wetenfchap omxrent toekoniftige gebeurtenisfen , als
eene flaauwe affchaduwing der Goddelijke Alwetendheid,
al merle tot het oorfpronkelijk beeld Gods in den niensch
behoord heeft, De gave van voorzegging, die wij,
voornam 1ijk in de Schriften des Ouden Verbonds , aan
een aantal heilige mannen vinden toegekend, ftrekt niet
weinig om mijn geloof in dezen to bevestigen : immers
is bet veel eenvoudiger en natuurlijker, daarbij aan de
refultaten eener befit aande vatbaarheid, dan aan eene geheel bovennatuurlijke inwerking van hoogeren invloed to
denken ; wits men de ontwikkeling dier beftaande vWaareid flechts alle n aan eene Goddelijke leiding verbinde,
en bet fchepfel niet boven of nevens den Schepper poge
to verheffen ; iets, hetwelk altoos den meest lakenswaardigeu hoogmoed, die vijand Gods en der menfehen,
verraden zou .
Hat inoge welligt uwe bevreemding wekken, mijn
Vriend, dat ik de gave, om in de toekomst to zien,
die wij bij vele godvruchtige mannen en leeraars des
volks onder de Israeliten aantreffen, gaarne wensch
ontleend to zien van bet beginfel, dat men deze gave
hebbe to houden voor een' , onder hoogec beituur,
ontwikkelden aanleg van den menfchelijken geest , n l den
zondenval bij hem ingefluimerd, maar v66r denzelven
behoord hebbeade tot een' der heerlijke trekken van bet
Goddelijk beeld, waarmede hij was toegerust ; doch uwe
bevreemding zal, gelijk ik mag vertrouwen, wel niet in
eene dadelijke veroordeeling van mijn gevoelen overgaan,
zonder hetzelve bedaard getoetst en overwogen to hebben .
Het feheppen van den mensch naar Gods beeld en gelijkenis kan toch wel in geen geval op ligchamelijke
vormen van eenige toepasfing zijn ; en wij vinden ons ,
uit then hoofde , genoopt , de trekken van dat beeld in
de vermogens en begaafdheden van den menfchelijken
geest to zoeken , voor zoo verre zich , namelijk , in dezelve eene affchaduwing der Goddelijke volmaaktheden en
eigenfchappen , naar de vatbaarheid van het fchepfel ,
I
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vertoonen ton . Hiermede beweer ik geenszins , mijn
Wend , dat de eerfee menfchen die Goddelijke eigenfchap .
pen , als zoodanig, deelachtig waren ; maar dat zich
eene, al ware het nog zoo ffaauwe, afbeelding van dezelve in de menfchelijke ziel deed opmerken . Maar laat
ik u mijne meening met een voorbeeld ophelderen ! Is
het vermogen van den menfchelijken geest , waardoor hij
zich, met zijne denkbeelden , in het Lang verledene zoo
wel, als in het tegenwoordige, en op de verstverwijderde affeanden , weet to verplaatfen , niet to houden voor
eene flaauwe affchaduwing der Goddelijke Alomtegenwoordigheid ? - Maar feel u nu een' geest voor, zoo
als het eerfee menfchenpaar then omdroeg, en bepaal dan,
zoo gij 't vermoogt, hoe veel hooger dezelve, in den
f eaat van reinheid en onfchuld, geplaatst was ; om to befeffen , tot wat maat de vermogens van zoodanig een'
geest hebben kunnen ftljgen , oak in betrekking tot Alwijsheid en Alwetendheid - volmaaktheden , in een zoo
naauw verband feaande met het kunnen van het toekomfeige !
Zij .n deze denkbeelden niet geheel en al op eene dwaling gegrond, dan is het zoogenaamd helderzien in den
droom , of in den wakenden toefeand , waarvan een aantal voorbeelden beftonden en nog beftaan , op de nieest
eenvoudige wijze to verklaren nit eene zich (onder Gods
befhtur en leiding) ontwikkelende vatbaarheid, die wel
in den menfchelijken geest aanwezig is , maar in eenen
fluimerenden en onderdrukten toeftand , en die eenmaal ,
bij den onfchuldigen mensch , behoord heeft tot die trekken, waardoor het Goddelijk beeld zich in hem zoo
heerlijk vertoonde .
Maar nu zie ik twee vragen van u to gemoete . De
eerfte : „ waarom ontwikkelt zich flechts nu en dan
deze vatbaarheid ?" de tweede : „ waarom is zij niet
meer algemeen ?" Het antwoord op de eerfee vraag is
in mijnen vorigen reeds genoemd . Die ontwikkeling dient
ter bevestiging van ons geloof aan het verband tusfchen
deze huishouding en eene andere en betere wereld . Maar
nu zijn weinige , indien maar welbewezene , voorbeelden
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hiertoe genoegzaam . En ziedaar tevens het antwoord op de
tweede vraag ; waarbij ik nog voegen kan, dat bet bier
geenszins op de quantiteit, maar op de qualiteit der voorbeelden aankomt ; terwijl ik in bet fchaars voorkomen van
dezelve eene proeve vermeen to zien van Gods wijsheid en
liefde . Immers bevinden de perfonen , waarbij wij de ontwikkeling der bedoelde vat.baarheid aantreffen, zich doorgaans in eenen minaangenamen toeftand, dikwerf nadeelig
inwerkende op de ligchamelijke gezondheid ; en bet zeldzaam voorkomen der bedoelde voorbeelden mag, uit lien
hoofde, als eene weldadige befchikking der goede Voorzienigheid befchouwd to worden .
Eene andere wijze van verklaring der bier bedoelde merkwaardige verfchijnfelen komt mij, behoudens beter oordeel,
voor, tot zeer groote zwarigheden to leiden . Dat toch, bij
enkele individuus, bet vermogen, om een' blik in de toekomst
to werpen, of in bet zeer ver verwijderde to zien, werkelijk
wordt gevonden, kan, redelijkerwijze, niet wel betwijfeld
worden . Dan, nu vraag ik : van waar ontftaat dit verfcbijnfel ? Het bijgeloof zal u hier gewagen van perfonen, die
met een' dusgenoemden helm geboren zyn ! ! Maar welk een'
dragelijken zin kan men aan deze woorden hethten? Hier
zal men den Vorst der Duisternis - elders, ik weet niet war,
ten tooneele voeren ; dan voor niets van dit alles zal men
eenigen redelijken grond kunnen aanwijzen ; en bet is echter
die grond , waarop wij bet gebouw der waarheid behooren to
vestigen .
Het door mij voorgefteld gevoelen is, naar 1k vermeen,
gevestigd op eenen grondfiag, nit de gefchiedenis der mensclheid, den aard, bet wezen en de vermogens en krachten
van onzen geest ontleend, en rustende op bet beftuur en de
leiding eener altijd wakende en werkzame Voorzienigheid ,
die, alwat zij eenmaal beefs daargefteld, verandert en wijzigt, maar nimmer vernietigt . Uit dit oogpunt befchouw ik
dan ook de gave der profetie als niets anders, dan als eene
verhoogde ontwikkeling van eenen in den menfchelijken geest
fluimerenden aanleg, die zich eens, in hooger fpbeer, onder
de leiding van den grooten Herfteller des menfchelijken geflachts , glansrijk zal vertoonen .
Gij kent mijne godsdienftige gevoelens , begrippen en denkbeelden to w6l, dan dat gij zoudt kunnen vermoeden, als
poogde ilt, door deze verklaring, de waardij der voorfpei-
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lingen onder bet Oude of Nieuwe Verbond to verminderen.
lmmers houde ik bet daarvoor, dat bet beftaan van den door
ml als aanwezig vooronderfelden aan .leg, zoo wel als deszelfs ontwikkeiing, in fommige gevallen , onder gegevene
omftandigheden, en bij deze of gene perfonen, de tijden door,
geftaan heefc en fiaan blijfc onder bet beftuur van dien God,
die eenmaal den mensch gefehapen heeft naar zijn beeld en
gelijkenis ; en ik geef mijn hier ontwlkkeld gevoelen volgaarne
aan uwe beproeving en toets over .
Inderdaad, mijn Wend, verfehilt mijne zienswijze, in bet
wezen der zaak, niet grooteiijks van bet meer algemeen aangenomen gevoelen, waarbij eene onmiddellijke werking van
Goddelijke hwloeden op den menfchelijken geest op den
voorgrond ftaat ; immers behoort men, ook bij bet aankleven
van dit gevoelen, bij den mensch de vatbaarheid to vooronderftellen, om door die invloeden to worden aangedaan, en
bet is op bet werkel%jk beflaan dezer vatbaarheid, waarop
mijne fielling voornamelijk berust, terwijl zij , near bet ge.
wone begrip, bij voorkomende gevallen, in den mensch,
door hooger invloed, op eene dusgenoemde bovennatuurlijke
wijze , moet worden daargeefleld.

Dit zij vdor bet tegenwoordige genoeg, mijn Waarde! Ik
hoop flechts, dat ik mij genoegzaam verflaanbaar mag hebben
verklaard omtrent een onderwerp, voor ons kortziehd zielsoog met een' zoo geheimzinnigen fluijer omgeven . Of ftaan
wij , in betrekking tot de kennis van onzen geest, deszelfs
aanleg, vatbaarheid, begaafdbedep, vermogens en krachten,
niet , als 't ware , nog in bet voorportaal van een heiligdom ,
waarin de voorhang van bet hellige der heilige nog nimmer
is opgeheven? Is niet de mensch voor zichzelven een raadfel , en ons binnenfte voor ons eene wereld vol wonderen ?
Anders is dit voor Hem, die de geesten weegt, en voor
wiens oneindig verftand geene wonderen beftaan . Voor Hem
is niets verborgen, en zelfs bet fchaduwachtig Geestenrijk
belder als een lichtende morgenfiond !
Vaarwel , mijn Waarde ! Ik groet u met geheel mijn hart ,
als geheel de uwe .
W.
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LETS AANGAANDE DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND DER
HOMOEOPATIIIE IN DUITSCHLAND .

A

(Vervolg en Plot van bl. 701 .)

derde klasfe der Homoeopathen Is de fekte der ReformaHiertoe behooren GRIESSELICH, KRAMER, WICH,
W E R B E R, ARNOLD, s C H R O N enz . Hun orgaan is de
Hygea , een to 'Carlsruhe verfchjjnend homoeopathiscb tijdfcbrift . Hervorming is hun does, en vereeniging der Homoeopathie met de gewone geneeswijze . Met bet Hahnemannfcbe grondbeginfel fimilia fsmilibus (Homoeopathie) hebben zij weinig op ; eadem iisdtm (Ifopathie, Homkopathle) Is
hun voornaamfte grozldregel . Dr. A R N O L D noemt bet hotoren .

moeopathifche grondbeginfel ongerijmd en met de ervachg
ftrijdig . De bomoeopathifche Geneesbeer s c t R o rv zegt,
dat bet beter geweest Was , dat n A H N E M A V N op de ftel
ling
g fimilia fimilibus zija 110161 niet gebonwd had . (Hygea,
B . 1 . S . 417 etc .) Ingevolge hun geveelen genezen 2ij de
fcabies (pfara), of degbrkn,izjgelovndathu
nen oorfprong uk rabies nemen, met Pforin, dat is de
fcburftetter zelf, hetwelk zij verdund (poteazirt) aan hunne
kranken uitreiken ; en zoo hebben zij Syphilin, Sycojtin, Mor-

brillin, Scarlatinin, Variolin, 1lnthracin, Hydrephobin, Phthifin, Herpetin, Elepticin, Leucorrhoin, Gonorrhoin, en hoe

welder de walgeli3ke geneestnid'delen molten genoemd worden, van welke zij zich tot genezing bedienen .
Ook .deze fekte der Homoeopathen leeft met Vader II A IIN E M A N N niet in de beste harmonie, die hen excentrieke
koppen noemt, waartegen zij ook den meester niet gefpaard
hebben ; ja wij zijn sin hen menige bijdrage tot de kennis
van H A H N£ M A N •N's karakter verfchuldigd, die misfchien
nders niet openbaar zoude geworden zija .
Allen erkennen zij bet ongenoegzzame der Homoeopathie .
G R I E s S E L I C H zegt, dat al'le wamibeid, die in de Hoinoeopathie is vervat, op den nagel des kieinen uingers kin'
worden gefchreven . (Hygea, B . 1 . Vorrede S . I11 .) I•n
2ijne antikritiek tegen den beroemden s A c n s z , welken hij

(Hygea, B . 11 . Heft 1 . S . 84 .) ein complet verruckter Profesfor der Medicin noemt , tracht hij de nieuwe leer tegen de
aanvallen van then Hoogleeraar to verdedlgen, maar komt er
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ten laatile openlijk, als in eene vlaag van woede, voor uit,
dat de Homoeopathie niet ce houden is, bij her uiten van
deze merkwaardige woorden : Es giebt in der Homoopathie
wenige Fundamental-LYahrheiten ; das Gebdude, was man fingerfertig darauf gefetzt, taugt nichts ; es is nichts werth ;
dasf es auf derv Abbrueh verfleigert werde ; es musf zu Hdlle
fahren ! (*)

Volgens hen ligt de oorzaak van den geringen

opgang der Homoeopathie in haarzelve zoo wel, als in de nietswaardigheid van de meesten barer belijders, (Dr . s c H,a o N, in

Homoopathisch Repertorium, S . 171) en zij erkennen openlijk , dat bet getal van verdienflelijke mannen onder de uitoefenaars der nieuwe geneeswijze ten uiterfte gering moet
worden gefchat. G R I E S s E L I C H, van de Homoeopathen
fprekende, zegt : Durch ihre Dummheiten, Ausfchweifun .

gen, Uebertreibungen and Nichtswurdigkeiten haben fie der
Homoopathie unendlich gefchadet . (t)
Hoezeer echter ook de aanhangers der Homoeopathie onder elkander over de grondsvaarheden hunner leer mogen verfch .illen, komen zij alien in Un punt met elkander overeen,
namelijk in den doodelijken haat, welken zij der rationele

Geneeskunde en de gewone Geneeskundigen toedragen . Alle

middelen, welke dienen kunnen om deze voor bet publiek
in een ongunftig daglicht to flellen, worden met gretigheid
door hen bij de hand genomen, en zij bedienen zich daarbij

van de uitgezochcfle bewoordingen .
SAMUEL H A H N EM ANN befchouwt de gewone Geneeskunde erger dan de pest,
en ftelt derzelver beoefenaars letterlijk met de affchuwelijkfte
moordenaars gelijk . (B . v.'in zijn werkje : Die Allopathie,
ein Tort der Warning an Kranke jeder Irt .) Zijne leerlingen
zijn• loem hierin gevolgd, en hebben zich tegen de gewone

geneeswijze dikwijis op zoodanig eene wijze uitgelaten, dat
zij zelfs hunnen tegenftrevers een' glimlach afperflen . In zekere brochure :

411gemeine Belehrung fiber homoopathifche

Aerzte , Kiirerl, Arzneien , Didt etc., ge/chrieben von einem
Manne, der alles Homoopathifche gut kennt, oh er gleich

kein Doctor ist, Leipzig, 1834, een van die werkjes, welke
door de Homoeopathen zoo regt voor j o H N B V I. L gefchreven zijn, zegt men :

Wer fch homdopathisch behandeln Ids/k, wird in der Regel
fehr ficher, fehr grundlich and oft fehr gefchwind kurirt ; er
(*)

Sachfenfpiegel, S . 52. (t) Sachfenfpiegel, S . 50.
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kat nicht nothig, fich in mindesten vor der Kur zu furch,en, denn er bekommt von Zeit zu Zeit ein ganz klein bifchen
Medicin , die nach gar nichts fchmeckt and riecht ; er musf
blosf eine gewisfe Didt halten etc .
Kranke, welche rich allopathisch behandeln lasfen , musfen 10. Tanke verfchlucken, die grasflich fehmecken .
2°. Sie musfen Pillen herunterwurgen, wobei ihnen grim
and gelb vor den Augen wird .
3°. Sie musfen grosfe Kannen vol heisfen Thee in den Hats
giesfen.
4o . Sie musfen brechen and laxiren, dasf ihnen der Angstfchweisf wie ein Strom von der Stirne herablduft .
5° . Sie musfen , wenn fie fchon auf dem letzten Loehe pfeifen , fich in eine Badewanne fchleppen lasfen , aus der lie oft
nicht lebendig herauskommen .
6° . Sie musfen fich Spanifche Fliegenpflaster and andere
Pflaster liegen lasfen , die eine Empflndung hervorbringen als
wenn ein Bdr recht grimmig anpackt .
7o . Sic musfen fich Salben in die Haut einreiben lasfen
die die Haut zerfresfen .
8° . Sie musfen durch Aderlasfen, Sehropfen and eklige
Schlangenwlirmer,, die man Blutegel nennt, fich Blut, dept
edlen Lebensfaft , abzapfen lasfen , bis fre in Ohnmaeht fallen .
9° . Sie find erdlich keinen fugenblick ficher, dasf es dem
Doctor nicht einfallt, Heilmittel bei ihnen anzuwenden, gegen welche Alles das, was fo eben ge/agt worden ist, ein
Kinderfpiel , cine fanfte Behandlung genannt zu werden
verdient ! !
10° . Sie werden oft durch die angewendeten 4rzneien
VERGIFTET .

Meerdere voorbeelden, nog befpottelijker dan dit, zouden
wij kunnen bijbrengen uit de tallooze fchriften der Homoeopathen, welke voor het yolk zijn beftemd : (*) genoeg zij
(*) lVij behoeven de aandach : van ooze lezer3 flechts to
vestigen op de navolgende homoeopathifche werkjes :
Die Homo°opathie nach ihren Hauptzuge popular entwickelt . Braunfchweig, 1834 .
Die Homoopathie . Eisa Lefebuch fur das gebildete nicht
arztliche Publicum, Von C . V O IQ H O N N I N G H A U S E N . Manfler, 183k .
Homoopatkie and Leben . Leipzig, 1834. enz . enz .
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bet, san to merken, dat zij geen middel hoegenaamd hebben
gefchroomd, om de oudere geneeswijze in een hatelijk dag .
licht to flellen. leder, die bet waagt, zich ook maar van
verre tegen de Homoeopathie to verklaren, wordt met
de hatelijkfte benamingen bettempeld. H E C K E R, j o R G,
s A C H s E, s TIE G L I T z hebben dit alien ondervonden . ZiJ
ontzien jaren noch verdieniten. Tot voorbeeld kan H u F EWant, niettegenftaande deze met onge .
LAND ftrekken .
meene zachtmoedigheid zich over hunne perfonen en fchriften
heeft uitgelaten , en om des vredes wille hun waarfchijnlijk
meer heeft toegegeven dan hij eigenlijk wel waarlijk meen .
de, hebben zij hem met ondank betaald . S A M U E L H A HN E M ANN noemt hem arlxer H U F E L AND I en zijn gefchrift
over de Homoeopathie ein Pamphlet. (In zijn Organon .)
Dr . CONSTANTIN HERING ftelt HUFELAND voor als
den vertegenwoordiger det ongelukkige Eclectici . (*) S T A P F ,
A T T O M Y R, o R I E s s E L I C H zijn hierin gevolgd, en hebben tegen den grooten man op ontelbare plaatfen hunner
werken den fchandelijkfen laster uitgebraakt . Maar alle
hunne lasterlijke aantijgingen hebben bet beoogde doe[ gemist, en, in plants van den eerwaardigen grijsaard to fchaden, zijn dezelve in haar vol gewigt op de Homoeopathen
zelve teruggekomen, en hebben bet hare toegebragt tot de
algemeene verachting, waarin de nieuwe leer en derzelver belijders in Duitschland dagelijks meer en meer verzinken .
(*)

S

T A P F'S

1Irchiv, B . XI . Heft 1 . S . 109, 110 .

DE BIBLIOMAAN , OF DE NIEUWE CARDILLAC .

Weinige lezers zullen er gevonden worden, die Met met
bet zoo aanlokkelijke vertelfel van den Duitfchen 13 o F FM A N , Mademoifelle de Scuderi, bekend zijn ; een verhaal, betwelk in kunftig voigehoudene en fleeds klimmende
belangrijkheid misfchien zijns gelijken Diet beeft . Zij, die
immer hetzelve lazen, zullen zich herinneren, dat de geheele gefchiedenis in Karen loop en hare ontknooptng gegrond
is op bet zonderlinge karakter van den juwelier c A R D I LL A c ; weike man, gedreven door eene aangeborene en onwederflaanbare zucht tot kleinooden , op eene geheime, langen tijd onvetklaarbare wijze moorden beging, om dezelve
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magtig ce worden . Ben even eehc als zeldzaam en gruwelljk geval, hetwelk hiermede eenige galijkheid vertoont,
werd onlangs in de dagbladen Van October 1836, onder bo .
venfaanden titel, medegedeeld .
rT

I e Barcelona ,

***

onder de bogengangen, die naar bet noord-

westen bet marktplein omgeven, en welke glen de pilaren
de los Encantes noemt , zijn de winkels van eene menigte

kunstkoopers en rariceitkramers gevestigd . Aldaar houden
zich ook de meeste handelaars in oude boeken op . Sedert
lang oefende to dezer plaatfe zekere A U G U s T IU N P A T x o T

dic laatfte beroep . Hij dreef wel geene zeer groote zaken ,
maar hij won genoeg tot zijn levensonderhoud . Dock vd6r
korten tijd , dat is to zeggen federt hot plunderen der kloosters, had zich in zijne nabuurfchap een nieuwe mededinger
Offchoon deze laatst gekomen handelaar een
nedergezet .
wereldlijk gewaad droeg, was bet gemakkelijk, in hem een'

gewezen monnik to herkennen . Inderdaad was bet broeder
Don V I N C E N T E uit bet klooster van Poblet. Onophoude-

lijk beklaagde deze verdreven klooscerling de verwoesting
van zijn geliefde geftichc . Nooic dacht hij anders, dan met
bicterheid , aan de prachtige boekerij , door een' der laatfte
Koningen van Arragon aan bet klooster gefchonken . Niet
dat hij daarvan voor zichzelven juist een druk gebruik gemaakc had ; maar bet was hem tot eene zoete gewoonte geworden, de talrijke handfchriften in de netfte orde op de
planken van ebbenhout gerangfchikt to zien, en hij wise,
althans van hooren zeggen , hoeveel wetenfchap en letterfchatten daar begraven lagen .
Hetzij de fmart , welke hij over dit onherf'elbaar verlies
gevoelde, min of meer zijn verftand gekrenkt, of dat de

hevige aandoening, bij bet zien verwoesten van zijn klooster, eenen reeds in hem aanwezigen hartstogt flechts heviger

had doen ontvlammen, hij fprak, hij droomde van nfets an_

ders meer, dan van boeken . Lezen deed bij Wet veel, maar
hij kende de meeste oude drukken . E.indelijk, om aan zijne

behoefte, van boeken odder zijjne oogen to hebben , to voldoen, was hij boekverkooper geworden . Inderdaad ook was
zijn winkel wel voorzien . Men beweerde zelfs, dat zij , die
bet klooster ingenomen hadden, de eenige plunderaars van
deszelfs letterfchatten niet geweest waxen, en dat Don v I NC E N T E,

ziende hoe ieder nam , gedaan had als de anderen .
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Men voegde er bij , dat hij niet ongelukkig in bet grijpen
geweest was . Zeker was bet, dat hij zijnen winkel in korten tijd van drukke kiandifie had weten to voorzien . Ondertusfchen bood hij de boeken van waarde , welke zijn magazijn in menigte bevatte, bijna nimmer zijnen klanten aan .

Hij moest in nijpende geldsverlegenheid zijn, eer hij befui_
ten kon, er een van to verkoopen. Hij coonde eenen onbe .
fchrijfelijken tegenzin om zich van dezelve to fcheiden . Zoo
handelbaar bij was in bet overzetten van werken, die ge-

ringe waarde hadden, zoo netelig en vasthoudend werd hij,

wanneer bet eenig zeldzaam exemplaar betrof. Alsdan maakte hij den genen, die bet van hem verlangden, duizend

zwarigheden ; hij vorderde eenen overmatigen prijs, en fond
men hem then toe, dan ontving hij bet geld nog altijd met

onwil . Men zag dnidelijk, dat hij zich geweld moest aandoen, om bet verkochte boekdeel of to leveren . Niettemin, ondanks dit wonderlijke gedrag, deed hij alleen meer

zaken , dan al zijne beroepsbroeders to zamen . Ook werd
hij van ganfcher harte door hen gehaat , en P A T X 0 T deed
hun den voorfag, om een verbond aan to gaan, ten einde
hem in den grond to helpen . Zij maakcen de affpraak, om

v I N C E N T E op alle verkoopingen to overbieden, en hem
langs dezen weg to beletten , zijn magazijn , naar mate bet
door verkoop ontledigd werd, weder aan to vullen . Deze
kunstgreep bragt Don V I N C E N T E, die de hoeken , waar_
naar hij met zooveel begeerlijkheid trachtte, telkens in andere handen zag overgaan , bijna tot wanhoop . Meest altijd
geraakte hij in woede, wanneer men hem de realen van

(*)

vertroosting brags .
Vier maanden geleden was men bezig, de bibliotheek van
zekeren ouden advocaat, gedurende zijn leven een groot
minnaar van zeldzame boeken, to verkoopen . Onder de wer(*) Ten einde bij eene verkooping de aanwezigen nit to

lokken om elkander to overbieden, is bet to Barcelona de
gewoonte, om aan den geen, die bet voorlaatfe bod gedaan
heeft , eene kleine, vooruic bepaalde fom, naar gelange der
waarde van bet verkocht wordende goed, ter hand to fel_
len. Deze fom noemt de Spaan/che mededeeler van dit verhaal bier los reales de confolacion . (Het komt dus eenigzins

overeen met hetgeen bij ons onder den naam van plokpen.
sing, trek- of Jlrijkgeld bekend is .)
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ken , op welke de aandacht van Don V I N CENT E gevallen
was, beyond zich een exemplaar der Furs e ordinacions fetes
per los gloriofos reys de 4rago als regnicols del regne de Valentia . Het was de eerfte uitgaaf, in 1482 gedrukt door
L A M B E R T P A L M A IL T, denzelfden , die de boekdrukkunst
in Spanje beeft ingevoerd . Men geloofde, dat er geen ander exemplaar van dien druk bekend was . Oak dreef Don
V I N C E N T E , bij bet opbieden , met eene foort van verbittering, den prijs tot eene buitengewone hoogte . Hij hood
tot 4555 realen de 4rditez (ruim f 650) ; maar A U G U STN P A T X O T verhoogde den prijs tot 557 Katalonifche
ponden (ettelijke guldens meer), en bet werk werd hem
toegeflagen . De kooplieden, die rondom Don v I N'C E N T E
ftonden, hoorden, hoe hij binnensmonds bedreigingen nitftiet, en rood van gramfchap ging hij been . Men meent
hem to hebben hooren zeggen , dat P A T X o T van zijn' koop
niet lang genot zou hebben . Inderdaad, nog was de week
niet ten einde, of in bet hoist van den nacht werden de
inwoners van Barcelona door brandgeroep nit den flaap opgefchrikt : de boekwinkel van P A T X 0 T flond in vlam . Van
alle kanten fnelde men toe , en bet gelukte, door fpoedig
aangebragte pulp, den brand meester to worden . Maar men
vond, onder bet overfchot zijner half verbrande boeken, bet
ziellooze ligchaam van den ongelukkigen koopman . Hij was
door bet vuur zoo fterk befchadig1, dat bet onmogelijk was
to onderkennen, of zijn lijk ook fporen van gewelddadigheid vertoonde. Het denkbeeld, dat dit ongeluk door eene
misdaad veroorzaakt kon zijn, kwam zelfs bij niemand op ;
want, op eene tafel naast bet bed van P A T X 0 T , vond men,
dat eene vrij aanzienlijke fom gelds , welke doze daags to
voren ontvangen had, onaangeroerd lag . Men vermoedde
derhalve, dat hij order bet rooken in flaap gevallen was,
en dat eene vonk nit zijne cigaar zijne karoenen voetdeken
en daarna de maisbladeren, waaruit zijn leger grootendeels
beftond, in brand geftoken had . Vervolgens, zoo dacht
men, had de vlam zijne balen met winkelgoederen en de
boeken, die de planken vulden, aangegrepen .
Ondertusfchen werd, omftreeks then zelfden tijd, in de haven bet lijk van eenen jongen Duitfchen letterkundige opgevischt, die bleek met verfcheidene dolkfteken vermoord to
zijn . Weinige dagen vroeger had men, in eene drooge gracht,
en flechts met eenig loof overdekt, een ander lijk gevonden,
B b b
MENGELW. 1836 . NO . 16 .

7 116

DE BIBLIOMAAM.

dat van eenen pastoor nit den omtrek der fad . Men had de
opmerking gemaakt, dat die moorden door geene gewone
boosdoeners bedreven waren, want de fagtoffers waren niet
beroofd . In de kleederen, welke de moordenaars aan de lij_
ken gelaten hadden, vond men goud en zelfs kleinooden weder. Men verloor zich in gisfingen, om voor deze gruweldaden eene reden to vinden . Zij konden bet uitwerkfel van
wraakzucht of van minnenijd niet wezen ; want de meesten
der vermoorden hadden, zoo ver men wist, geene vijanden .
Even min kon men deze moordbedrijven aan partijwoede
toefchrijven ; immers behooden de fagtoffers zoo wel tot de
Carlisten als tot de Christinos . Eene eenige onderfcheiding
fcheen hen aan bet ftaal der moordenaars aan to duiden ; dit
was, hun fmaak voor letteroefeningen ; want al de vermoorden waren ijverig fuderende menfchen, bekend door hunne
liefde tot de wetenfchappen .
Evenwel , deze misdaden hadden zich zoodanig vermenig .
vuldigd, dat zij de zorg der overheid in de hoogfe mate
gaande maakten . Negen menfchen waren achter elkander om
hals gebragt, en onder dezelve beyond zich Don P A B L o
R. A F A e L D E N * * *, honorair alcade van de eerfte fala der
koninklijke audiencia, (*) en bekend door de geleerde nafporingen , welke hij over de heerfchappij der PheniciErs in
Katalonie in bet licht gegeven heeft ; voorts een alcade mayor (t) en een bayle . Zoo vele euveldaden hadden geheel
de landftreek in fcbrik gedompeld. Niet wetende, waaraan
dezelve toe to fchrijven , fprak bet publiek over geheime
veemgerigten, welker vonnisfen ten uitvoer gelegd werden
door deelgenooten, die zich met den vreefelijkften eed tot
ftilzwijgen en gehoorzaamheid verbonden hadden . Men mom .
pelde ook van eene geheime onwettige herftelling van bet
(*) De koninklijke audiencia van Katalonie befaat uit
verfcheidene kamers . De eerfe en tweede zijn civiel ; de
derde is de fala de los ministros del crimen .
(t) De alcade mayor is geen ftedelijk beambte, maar
een regteriijk perfoon, wiens ambtsmagt eenigzins overeenkomt met die, welke bij ons door de vrederegters geoefend
wordt . De eenvoudige alcade, die de ftadsbeambte is,
heeft in een groot gedeelte van Katalonie den titel van bayle
behouden .
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Heilig Officle . (*) Het was bovenal bij dit denkbeeld, dat
de algemeene vermoedens ftaan bleven ; en, hoe ver verwij_
derd dit vermoeden ook van de waarheid was, leide bet echter tot dezelve, en deed den fchuldige ontdekken .
Aan hec algemeen geroep toegevende , beval bet geregt
eene huiszoeking bij onderfcheidene perfonen, die geacht
werden tot de nieuwe gewetensregtbank to kunnen behooren.
Don V I N C E N T E !fond natuurlijk, in zijne hoedanigheid van
gewezen monnik, aan verdenking bloot . De corregidor begaf zich ten zijnent. In den beginne ontdekte men niets,
dat den geringfen grond kon bijzetten aan de vermoedens,
die, met betrekking tot een herffel der Inquifitie, tegen hem
opgerezen waren ; en de regtsbeambte was reeds op bet punt
om weder to vertrekken, niet zeer tevreden eenen vruchteloozen flap gedaan to hebben, toen hij, in een afgelegen
vertrek, op eene der bovenfle planken, bij coeval, bet Directorium Inquifitorum van den Dominikaner E I M E R I C van
Girona ffaan zag . Dit, dacht hij , was goede prijs , en hij
wilde daarop beflag leggen . Het boek wegnemende, deed
zijn griffier bet daar naast flaande boekdeel op den grond
vallen ; bet was bet in 1482 door P A L M ART gedrukte
werk. De titel van dit werk was levendig in bet geheugen
van den corregidor, want geheel de fad had verfcheidene
dagen fang over den verkoop van dit boek en den hoogen
prijs, then bet gegolden had, gefproken . Men vroeg derhalve aan VIN C E N T E , hoe bet toekwam, dat hij thans
daarvan de bezitter was . Hij wendde voor, dat men bet
hem weder verkocht had . Maar de oorlog, welken de boekverkoopers zich verbonden hadden hem aan to doen, maakte
deze uitlegging volffrekt onwaarfchijnlijk . Men begon dus
met v I N C E N T E naar de fladsgevangenis to voeren , en d aar.
na maakte men den inventaris zijner boeken op . Men vond
onder dezelve een exemplaar der Oudheden van Spanje en
van Afrika, met randnoten van de hand zelve van BERNARD A L D R E T E . Men kwam to weten, dat dit boek
door Don p A B L O R A F A 2 L DEN *** , weinige dagen v66r
zijnen dood, van V I N C E N T E gekocht was. Men ontdekte
nog verfcheidene andere boeken van waarde, die insgelijks
door V I N C E N T E aan de perfonen, welke men vermoord
gevonden had, verkocht geworden waren.
(*)

De regtbank der Inquifitie .
Bbb 2
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Na langen tijd getracht to hebben alien to loochenen, beleed Don v I N C E N T E eindelijk de waarheid, en op de hem
gedane belofte , dat men zijne boekverzameling niec verftrooijen, maar in haar geheel bijeen bewaren zou, befloot

hij, de omftandigfte berigten omtrent de door hem begane
moorden to geven . Deze zijne bekentenisfen heeft hij vervolgens, in tegenwoordigheid van den ontzettenden toevloed

yolks, welken de zonderlingheid der zaak naar bet geregtshof gelokt bad, herhaafd . Ziehier een kort overzigt

van dit verhoor .
Don V I N C E N T E is een man van korte geftalte, maar
fterk en welgefpierd ; op zijn frisch en blozend gelaat fchij_
nen eerlijkheid en opregtheid Karen ftempel gedrukt to heb .

ben ; hij toont overigens weinig aandoening of ontiteltenis,
en antwoordt met eene vaste item op de hem gedane vragen .
Na over zijne lippen en zijne oogen bet teeken van bet
kruis gemaakt to hebben , neemt hij op deze wijs bet woord

„ Ik zal de waarheid zeggen, ik heb bet beloofd ; ben ik
fchuldig geweest, dan was bet ten minfte met een goed
oogmerk en om bestwil . Ik wilde de wetenfchap verrijken,
fehatten bewaren, welker verlies zij niec zou hebben kunnen

herftellen. Heb ik kwalijk gehandeld, zoo vraag ik voor
mijzelven geene genade ; men doe met mij , wat men wil ;
maar dat men ten minfte mijne boeken niet verftrooije, want
bet is niet billijk den zadel to ftraffen voor de misflagen,

welke de ezel begaat .
„ Het was geheel mijns ondanks, dat ik bewiliigde, mijn
eerfte kostbare boek aatl eenen pastoor to verkoopen ; de
nood dwong er mij toe ; evenwel , ST . J A N de Glorierijke ,
de befchermheilig der fchrijvers, zij mijn getuige, dat ik
alles deed, om den goeden

padre

terug to houden, den koop

to fluiten ; ik zeide hem, dat bet exemplar Diet goed geconditionneerd was , dat eene bladzijde met de band bijgefchreven was ; hij ftoorde zich aan mijne aanmerkingen niec,
betaalde mij den gevraagden prijs, en ging been . ' Hij had
mijn boek Diet zoodra weggedragen, of ik gevoelde mij ter

prooije aan eene onbefchrijfelijke zucht om bet weder to
hebben. De kooper was de calle mayor (de groote ftraat)
afgegaan ; ik zet bet op een loopen, haal hem bij de 4ta-

rafanas in,

en zeg hem : „ Daar hebt gij uw geld terug ;
geef mij mijn boek weder!" Hij wilde niet ; ik volgde hem
eenigen tijd, terwijl ik hem gedurig, maar vruchteloos, mijn'
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voorflag herhaalde . Wij waren op eene eenzame plaits gekomen . Ik zag wel , dat er geen middel was, om hem rede
to doen verftaan . Derhalve bragt ik hem een' Reek met
mijn mes toe. Hij viel , en gulpen bloeds fchoten hem uit
den mond . Hierop gaf ik hem de abfolutio in extremis, en
met een' tweeden Reek maakte ik hem af. Daarna rolde ik
hem in de gracht, en dekte hem met eenige takken . Dit
was eene overtollige voorzorg, die ik naderhand niet meer
genomen heb . Mijn boek nam ik weder mede ; daar ligt
bet . . . (De befchuldigde wijst bet, onder de boekdeelen,
die op de tafel voor bet Hof geplaatst zijn .) Het is een
allerzeldzaamst werk : Vigiliae mortuorum fecundum chorum
ecclefiae Maguntinae, in Gothisch 4o ., roode en zwarte letter, zonder cijfers, maar met . . . ."
De Prefident (de al°ade gobernador .) Maar dit is de
eenige maal niet , dat gij iemand gedood hebt , die een boek
van u gekocht had?
V I N C E N T E . Neen zeker ! Gij ziet, dat mijne bibliotheek ruim voorzien en welgekozen is, en zoo als bet
fpreekwoord zegt : Non fe gano Zamora en un ora . (Zamora is in edn uur niet gewonnen .)
Vr . Zeg ons, hoe gij uwe overige flagtoffers van bet
leven beroofd hebt .
Antw . Bij de heilige Maagd en de heilige vrouwen !
niets was eenvoudiger dan bet middel, dat ik gebruikte .
Wanneer ik zag, dat een kooper koppig genoeg was, om
mij een boek met geweld uit de handen to breken, droeg
ik zorg, alvorens bet hem of to leveren, er eenige bladzij .
den nit los to maken, die ik zorgvuldig bewaarde . Spoedig
kwam men over dit gebrek klagen, en bragt tot bewijs bet
boek mede . Ik begon met bet in de hand to nemen, even
alsof ik bet onderzoeken wilde . Vervolgens, als ik bet weder in mijn bezit had, viel bet mij niet moeijelijk, den kooper in een afgelegen vertrek to lokken, waar mij voorzeker
de pulp van den goeden moordenaar nimmer ontbroken moet
hebben, want nooit heeft mijn Root gemist . Daarna wacht .
te ik des nachts bet uur af, dat iedereen flaapt, en, bet
lijk op mijne fchouders ladende, droeg ik bet, naar dat
zuiks mij inviel , nu bier- dan daarheen .
Yr . Kondt gij bet dau over uw hart brengen, eene moorddadige hand to leggen aan eeu wezen, naar Gods evenbeeld
gefchapen ?
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Antw. De menfchen worden geboren om to flerven . Vroe .
ger of later roept God hen tot zich . Maar goede boeken
moet men bewaren . Ook heb ik nooit verzulmd, de losgemaakte bladzijden weder op hare plaats in bet boek to
hechten .
Pr . Gij bedreeft dus deze moorden om niets anders, dan
om boeken?
Antes. Boeken ! boeken ! is dat dan eene kleinigheid ? Es
la gloria de Dios. (Het is de verheerlijking van God .)
Yr. Gij zij t ook de oorzaak van A U G u STUN PAT X O T'S
dood geweest ?
Antw. Dat was ik . Ik kon immers zoo kostbaar een
goed, als bet eenige exemplaar van L A M B E R T PALMART'S uitgaaf, niet in zijne handen laten ?
Yr . Maar, hoe zijt gij in zijn huis weten to komen?
Antes. Ik ben binnen geklommen door bet venftertje, dat
boven zijne winkeldeur is . Hij had bet, waarfchijnlijk om
de fmorende hitte, die toen heerschte, open gelaten . Ik
verraste hem in zijnen eerflen flaap, floeg hem een' wet
met zeep befreken ftrop om den hals, en wurgde hem
met hulp van een' knevelflok ; daarna nam ik bet boek, dat
hij mij niet had willen gunnen . Het was voor bet overige
geen kwade vent, die arme P A T X O T , en, offchoon hij
boos op mij was, bad ik niets tegen hem . Toen hij dood
was, deed fk bet touw weder van zijn' hals en flak zijn
bed in brand .
Yr. Maar gij, die aan boeken zulk eene hooge vereering
toedraagt, hoe hebt gij over u kunnen verkrijgen, om bet
magazijn van eenen boekverkooper aan de viammen ter prooije
to geven ?
Antes . Vooreerst was er niets meer in, dat veel waard
was ; ik had alwat goed was weggenomen ; en vervolgens
moest ik er den brand wet in fteken, want anders zou men
ontwijfelbaar bet verdwijnen van zulk een werk, als dat,
wat ik medenam, bemerkt hebben ; ik zou al de vrucht
mijner onderneming verloren hebben ; men moest kunnen
denken, dat bet ontbrekende in de viammen verteerd was .
Yr. Hebt gij P A T X O T'S geld laten liggen ?
Antes. Wel foei ! Zou ik geld nemen I Ben ik dan een dief?
Na zoo vele bekentenisfen was de task van den fiscaal
gemakkelijk ; hij eischte, dat Don V I N C E N T B ter dood
veroordeeld zou worden .
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Een advocaat poogde den befchuldigde to verdedigen . Hij
beweerde, dat nimmer een mensch , op deszelfs eigene bekentenisfen alleen, veroordeeld mogt worden ; dat men perfonen
ontmoet had, die, door eene geweldige zucht naar den dood
gedreven, zich van misdaden befchuldigden, welke zij niet
begaan hadden ; dat derhalve hunne verklaring alleen nimmer

hunne veroordeeling to weeg mogt brengen . Deze beginfelen
gefteld hebbende, hield hij vervolgens ftaande, dat er alzoo

in de zaak geen fchuldbewijs overbleef, want de bij v I NC E N T E gevondene boeken konden zeer wet uit eene andere

bron afkomftig zijn, dan die, waaraan men dezelve coefchreef .
De fiscaal deed opmerken, dat er maar een eenig exem-

plaar van bet in 1482 door P A L M A R T gedrukte exemplaar
bekend was ; maar de advocaat bewees, door den Catalogus
van ik weet niet welken boekverkooper to Parijs over to
leggen, dat er in Frankrljk een ander exemplaar van dat
werk beftond , en , even als er een tweede beftond , zeide
hij , kon er ook een derde in wezen zijn .
Deze verdediging echter was van weinig vrucht, en de
alcades veroordeelden Don V I N C a N T E tot de ftraf der ga-

roto (gewurgd to worden .)

Gedurende bet pleidooi van
die tot nog toe volkomen bedaard gebleven was, bitter begonnen to fchreijen .
„ E indelijk dan, V I N C E N T E ," voerde hem nu de alcade
zijnen advocaat , was

V I N C E N T E,

to gemoet, „begint gij de grootte uwer misdaden in te zien ?"
V I N C E N T E . 0, mijnheer de alcade, wat he_b ik deerlijk mis gehad
De .r1lcade . U ftaat de weg nog open, om de genade
van onze doorluchtige Regentes in to roepen.
VIN CENT E .

lukkig ik ben !

0, mijnheer, indien gij wist, hoe onge-

De Alcade . En al moet de menfchelijke geregtigheid on .
verbiddelijk wezen, zoo beflaat er een andere regterftoel,
weiks goedertierenheid onuitputtelijk is ; berouw blijfc altijd
verdienttelijk .

V I N C E N T E (fnikkende.) 0, mijnheer de alcade, m,/n
exemplaar is niet bet eenige ! . . .
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(*)

'k Gun, wien 't wag lusten, na to pluizen,
Of dier en bloetn en boom en blad
Aan de oude leer van 't zielverhuizen
Eens rede en fpraak to danken had ;
Maar 'k neem IEfopus tot mijn voorbeeld,
En zal een doode Runderpens
(Schoon kiefcher fmaak mijn keus veroordeelt)
Doen fpreken als een levend mensch .
Vreest niet , alsof ge een taal zoudt hooren,
Die in natuur geen waarheid vindt ;
Doet als de haas , en fpitst uwe ooren,
Terwijl de Doode dus begint :
„ Ik was, voorheen, een deel der keuken,
Waar 't hoof of afgebeten gras
Een' kleinen tijd moest liggen meuken,
Eer 't voor de kaauwing (**) vatbaar was .
Zij was verdeeld in vier vertrekken ,
En elk, door vliezen afgefchut,
Moest tot bijzonder doel verflrekken ,
Der fpijs ter kneding, 't dier ten nut .
Mijn grootfle kamer, pens geheten,
Of hol, door Aristoteles, (*# 4)
Borg 't eerst, al war er wierd gegeten,
Als in een' zak, of groote flesch .
Om zuiv're voeding to verkrijgen,
Had ieder kamerhokje of perk
De macht om 't voeder door to zijgen ;
Doch elk had zijn bijzonder werk .
De pens of 't groote hol ontwijkend,
Kwam 't hooi of gras, als flevig deeg,
In 't hok, dat naar een kap gelijkend,
Den naam van muts of hoeve kreeg. (t)
Nadat het in die beide hokken
Een lidhte koking ondervond,
Steeg 't nit dit laatfle, in kleine brokken
Gedeeld, ter kaauwing, naar den mond .
Was 't eerfle en grootfte dier vertrekken
Met fijne tepeltjes bezel,
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Het kleinfle moest verwond'ring wekken,
Als pronkend met een kunflig net .
Ras, na die kaauwings-operatie,
Ging brok na brok in 't logement,
Om zijne inwendige formatie
Als menigvold of boek bekend. (tt)
'k Laat anderen de vraag ontwinden,
Welk pad bet kaauwfel derwaarts nam ;
Genoeg zij : 'c mocbt daar vochten vinden ,
Waaruit de kiem der voeding kwam .
Want tusfchen acht dozijnen blaeren
(Zoo groote, als kleine en middelfoort)
Liet zich 't gekaauwde voegzaam fcharen
En bracht een nieuwe fcheiding voort .
't Wierd daar, door klieren, bladen, rokken,
(Wier kunflig maakfel 't oog verrukt)
Met veelvermogend vocht doortrokken,
Gekneed, geperst en uitgedrukt .
Ontzoog die boek-zaal, door haar bladren,
Aan 't voedfel 't best en voedzaamst deel ,
Het overfchot deed reuk ontwaren,
Die veel verfchilde van kaneel, (§)
En toonde, toen 't daar uitgewrongen
(Als door een doek of wollen lap)
En uit de bladen was gedrongen,
Een groene, drooge en dikke pap .
't Moest nu ten vierde maal verhuizen,
Ter plaats, waar 't nieuwe vocht ontvlng,
En, in den zak vol zachte pluizen,
Nog eens de koking ondergingt
Daar al mijn kamers namen droegen,
Ontbrak de naam aan deze ook niet,
Dien hem de Griek wist toe to voegen,
En op de werksvoltooijing ziet . (§§)
Gevoelt ge lust om then ce weten ?
'k Ben, tot nw dienst, reeds bij de hand :
Hij mag in 't Grieksch enustron beten,
Maar lebbe of roof in Nederland .
De drooge kluit (in veercien plooijen
Door klierfap mild gedrenkt, befprengd)
Zag daar 't verduwingswerk voltoofjen,
En zich tot weeke brij gemengd .

(ttt)
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In lebbe of rooi kon zij niet blijven,
Maar liet, bij deeltjes, zich van bier
En langzaam naar den uitgang drijven,
Wien men den naam fchonk van poortier . (§§§)
Die poortbewaarder bracht elk brokje,
Dat beurtelings naar boven fleeg,
In 't zespaarving'rig darmpje of hokje,
't Welk naar die maat zijn' naam verkreeg .
't Behoort niet tot de magenfoorten ;
Van 't darmkanaal Is 't de eerfle kluis,
Die aan drie and're losfings poorten
Den toegang gunde door zijn buffs .
Pas was de brij daar aangekomen,
Of lever, gal en alvleeschklier
Deed elk zijn fcheidingsfappen froomen,
Waaruit de voeding rees voor 't dier .
Dit nieuw verblijf had, door 't bereiden,
Het brijbeflag in ftaat gebracht,
Om 't voedfel van bet vuil to fcheiden,
Waarmed 't tot hiertoe was bevracht .
't Moest, nu in 't dun gedarmt' gefopen,
('t Welk voorts de werking op zich nam)
Ruim honderdvijftig voeten loopen ,
V66r 't tot geheele ontleding kwam .
't Mocht, op die reis, geen pleats ontmoeten
Van rust, v66r dat, bij werkingskracht,
Een baan van honderddertig voeten
Het in den blinden uithoek bracht .
Dit woord brenge u den darm voor oogen,
Die, in de ontleedkunst, blinde beet, (*)
Waar at de chijl wordt uitgezogen,
Eer 't vuil in 't dik gedarmte treedt.
Die darm was, eer de Heer van Swinden
De decimaal-mast bracht in zwang,
En 'tvolksbefuur haar moos deed vinden,
Vijf oude halve voeten lang .
't Kwam, uitgemergeld door dat wroeten,
In 't dik gedarmte krachtloos aan,
Om nu , langs vierendertig voeten,
Als mest, naar buiten nit to gaan .
Verwacht niet, dat ik bier zal praten
Van de ondoorgrondb're fcheidingskracht ,
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Die 't voedend deel, door klier en vaten,
Als bloedsbron, in de chijlbuis bracht .
In plaats van daarmede u to kwellen,
Zal 'k eerst mijn ftandsverwisfeling,
En wat ik lijden moest, vertellen,
Eer ik den zuurdoop onderging.
Het bees[, waarin ik zes jaar woonde,
't Welk mij, voor 't goed, hem toegebracht ,
Met een voordeelig groeijen loonde,
Wierd, om zijn zwaarte en vet, geflacht .
Schoon thands, voor 't al to onzeker kollen,
('t Welk, als de flachter zich vergist,
Het arme dier doet fuizebollen ,
Maar vaak zijn doel en werking mist)
Met roem words van een mes gefproken,
Waardoor, als 't diep en zeker raakt,
't Lang herfenmerg (**) gaaf afgettoken
En 't dier gevoelloos wordt gemaakt,
Blijft 's flachters ziel (aan 't noodloos mart'len
Van 't vee, reeds in de jeugd, gewend)
Veriteend bij 't pijnlijk krimpend fpart'len,
Daar hij Been medelijden kent .
Niet zorgend dat, naar 't doe! , die fnede
Den lijdenstijd bij 't beest verkort' ,
Houdt zich zijn beulenziel tevrede,
Als 't flechts , half lam, ter nederfiort l
Dit heeft mijn huisbaas ondervonden ;
Want door then Reek, doch zonder kracht,
Gevoelde hij to meer de wonden,
In nek en keel hem toegebracht .
Toen 't hoofd ontroofd was aan de leden,
Toen buik en pooten afgevild
En 't lichaam open was gefneden,
Wierd ik er rukkend uitgetild .
Voorts, in den pensbak nedrgefmeten ,
Wierd mijn gebouw, zoo nut als net,
Gefleurd, gewenteld en gereten,
En overal beroofd van vet .
Bij zucht om toch al 't fmeer to gadren,
Zelfs wat ook 't kleinfle hoekje gaf,
Viel 'c menigvold of 't boek vol blaeren , (***)
Door 't mes, van de and're magen af.
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Naar 't doel , zou nu ons drietal magen
(Geledigd van zijn voedfelvracht)
Ras vleesch, in pleats van 't voedfel dragen,
't Welk groei en vet had voortgebracht .
Door fchrapen, pluizen, kalk en plengen,
Wierd alle fpoor van vuil verjaagd
Men zag ons tot een witheid brengen ,
Die 't wit der fneeuw ten wedflrijd daagt .
Nag was niec al ons Teed geleden
Want, toen de vrouw 't bevelwoord fprak,
Heeft men in lappen ons gefneden,
't Geen de eenheid van ons drietal brak .
Ook liet ze een kuip vol water pompen,
Waarin ze, op reinheid deeds bedacht,
De nu met zout befprengde lompen,
Voor 't laatst, nog eens ter waschkuur bracht .
Opdat in 't vleesch geen vocht zou fluipen,
Wiens reuk near duf of vunzig trok,
Wierd lap naast lap, om nit to druipen ,
Gehangen op een' kledrenflok .
Dear 't vleesch van 't dier, wear 'keens In woonde,
' ('t Welk, aan een' balk ten toon gefpreid,
Niet flechts hec oog van kenners troonde,
Maar 'c aas werd van begeerlijkheid)
Nu , in zijn' vorm , reeds was gefchonden ,
Door 't fcherp van mes en bijl ontleed,
En onze vracht van veertig ponden
In kleine brokjes lag gereed,
Brecht huiszorg, om 't bederf to weren ,
Kruidnagels, zout en peper aan,
Waarmed , door vlijtig flrooijen , keeren
En mengen, 't hakfel wierd belaen .
De vleeschhoop der gekruide brokken,
Schoon 's avonds vlijtig toegereed,
(Opdat hij goed mocht zijn doortrokken)
Wierd 's morgens nog eens doorgekneed .
Nu kwam de nutte kunst van flikken,
Met naald en dread, der vrouw to pas,
Om van een lap een' zak to flikken,
Die in ziju naden flevig was .
De zorg, om met verltand to floppen,
En 't fluiten kreeg nu de eerfte beurt,
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Opdat niet , door onmatig proppen ,
De zak bij 't koken wierd gefcheurd.
Het kookhuis ruischte door 't geklater,
't Welk oorfprong nit een' ketel nam,
Waarin de lucht, uit ziedend water,
Met bobbels, tot ontwikk'ling kwam .
Na langer dan drie uren koken ,
Nam men de proef. De buitenkas
Wierd , met een' flroohalm , zacht doorfioken ,
Die 't peil van gaar of ongaar was.
Den heeten waterplas onttogen ,
Zijn we op een firoobed , ons bereid ,
Zoo om to koelen, als to droogen,
In rijen, naast elkadr geleid .
Een pot, langwerpig en gedreven
Uit klei van Agrippina's (4-) grond,
Werd ons, voor 't Itroobed, 's nachts gegeven,
Ter woning in den morgenflond .
Nu moesten twee gelijke deelen
Van 't vleeschfap en van wijni zijn ,
Zoo om nog meer den fmaak to itreelen,
Als tot bewaring dienstbaar zijn .
Met deze pekel overgoten,
Zijn we aan een' kelder toevertrouwd ,
Die, met een flevig hek gefloten,
't Bezoek van dieven buiten houdt .
Daar words ons aanzijn niec vergeten ;
Van daar wacht ons, words proeflust graag,
Of roept een flem : 'k wil Rolpens eten I"
Als laatfte graf, een menfchenmaag .
Zaagt ge u , door mij , wie 'k was voordezen ,
Met wat ik thands ben, voorgelegd ,
En wat in 't eind mijn lot zal wezen,
'k Iieb wat ik wist u gul gezegd ."

J. E . V . V . ('*)

Wij vleijen ons, dat dit flukje, uit een weteafchappelijk oogpunt zoo
wel, a1$ om inval en bewerking, onzen Lezeren niet ongpvallig zaI zijn . Den
sitval cegen het decimate ikelfel laten wij overigens voor rekening des flellers .
Redact.

(*) Terwiji, ruim tien jaren geleden, in een gezelfchap,
waarbij ik tegenwoordig was, over eenige huishoudelijke on_
derwerpen gefproken wierd, liep, daar wij juist de maand
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November beleefden, bet gefprek Oak over de gewoonten
onzer voorouderen en van nog velen onzer tijdgenooten,
voornamelijk bij den jaarlijkfcben flachttijd , en wierd de aan.
dacht bijzonder bepaald bij bet bereiden of maken van rolpens ; 't welk mij op den inval bracht en aanlelding gaf, om
to zorgen, dat, bij de eerstvolgende zamenkomst, geheel buiten medeweten der vrouw van den huize, waar wij moesten
vergaderen, twee gebakkene rolpenfen ter tafel gebracht zou .
den worden, en vergezeld gaan met eene befchrijving in
rijm, zoo ter opnoeming van de afdeelingen of kamers der
rundermagen, als van derzelver bijzondere werkzaamheden ;
waarbij ik, behalven van de 2de uitgave der Lesfen over de
Yeeflerfte, door den wijdberoemden Hoogleeraar P B T R U S
C A M P E R , gedrukt to
4mflerdam bij G . B o m In 1779, en
een ander, doch naamloos boekje, over de ziekte van bet
Rundvee, ook, ter raadpleging, gebruik gemaakt bebbe van
bet werk van B L U M E N B A C H : de Natuurkunde van den
Mensch.
(**) Kaauwing, Diet herkaauwing, omdat de runderen,
hetgeen zij eten, niet kaauwen, maar fchielijk achtereen in
hunne maag flikken en die vol maken ; doch vervolgens, door
eene zonderlinge beweging, die echter (met verlof gezegd)
veel van braken verfchilt, een klein gedeelte teffens van die
fpijs weder opwaarts in den mond brengen en zeer lang tusfchen de kiezen kaauwen, waarna zij baar ten tweeden maal
doorflikken en in eene andere maag brengen . Ook geven
de woorden der nude Grieken, tot bet uitdrukken van dit
bedrijf gebezigd, en alle afftammende van bet woord j stptf,v,
hetwelk wentelen, tot een' bat maken beteekent, eenvoudig
to kennen : iets terugbrengen ter plaatfe, van waar het gekomen is, b . v . bier den mond.
(***) Het hot, in bet Grieksch xotMa pCeydAsj, de groote
buik, van xofAq, hot, diep, kuil, bij A R I S TOTE L E S ,
Historia Animalium , Lib . 2 . Cap . 17 .
(f) Muts of hoeve , welke als een aanhangfel der eerfle
maag, of pens, mag befchouwd worden, en de gedaante
heeft van eene blaas, of muts, of huif, naar bet Hoogduitfche
woord Haube . Van binnen is zij voorzietr van vele hoekige,
diepe en zeer fraaije celletjes, in den vorm van een net, in
't Latijn reticulum genoemd , en door A R I S T o T E L E S
x5xpv0xAo;, naar een netvormig hoofdtooifel van Griekfche
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vrouwen . Zie A R I S TAO T E L E S, t . a . p . en CAMPER, als
boven , bl . 19 .
(tt) Menigvold of boek is de 3de maag, waarin 24groote

vliezen zijn, tusfchen ieder van welkd een middelbaar, en
tusfchen ieder middelbaar en groot vlies nog een klein Ales
is, makende to zamen 96 vliezen, die, naar hunne gedaante,

bladen , en bet geheele lichaam boek genoemd worden . Daar
deze bladen met harde uit/leekfels voorzien zijn, die op egelpennen gelijken, wordt dit gedeelte van dit ingewand in bet
Grieksch 'Excvog , in bet Latijn echinus, d . i . egel of ffekelzwiin, en ook omafum, de vette of fcheiddarm, genoemd.

(ttt)

Daar de Heer C A M P E R, in bet genoemde boek,
beweert, dat bet gekaauwde voedfel, uit den mond, onmid-

delijk door den flokdarm , en niet door de /Ieuf tusfchen de
2de en 3de maag, in de laatstgemelde, d . L het boek, komt,
en een ander naamloos werkje (zie Aant . 1 , op bladz . 758)
dit gevoelen, van bladz . 28 tot bladz . 33, perk tegen .

fpreekt, maar nogthands ieder fchrijver redenen voor zijne
flelling bijbrengt, die de bewijzen van kennis en befcheiden .
held dragen, oordeele ik mijzelven noch bekwaam noch be-

voegd, om mijn eigen gevoelen to dezen opzichte to zeggen,
en nog veel minder , om daardoor den fchijn aan to nemen

van eene beflisfende uitfpraak cusfchen deze twee ontleed- en
natuurkundige mannen .
(§) Het a . w . van P . CAMPER zegt ons , op bladz . 17,
dat bet der moeite waard is, to letten op den reuk, then bet
gekaauwde of (wil men) herkaauwde voedfel in deze maag
verkregen heeft en reeds in een' ftaat van ontbinding is,

niettegenftaande de gal, noch uit de lever, noch uit de gal .
blaas , daarbij heeft kunnen komen .

(§§) In bet Grieksch wordt deze maag "ivGgpov genoemd,
beteekenende zoo veel , als p1aats van voleinding of volkomen in flaat brengen . Het woord flamt of van bet werkwoord 'avieiv, voltoo~en . In de Nederlandfche taal wordt
zij lebbe of rooi , of ook roo , roode , (volgens P E Y e R v s)
wegens de kleur, genoemd . In bet Latijn (waarfchijnlijk
naar de gedaante) beet zij abomafum of faliscus, bij M A R-

4: 46: 8, een Ruling of worst, doch niet weinig
dik ; zie ook P . CAMPER , t. a . p . bl . 19. Behalven deze

T I A L 19 ,

zachte pluizen, die bier genoemd worden, heeft deze maag,
van binnen, vouw- of klapvliezen van verfchillende grootte,
tot 14 in getal, welke (van bet boek beginnende) fchuins
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nederwaarts gericht zijn . Zij zijn zeer zacht van confistentie
of bejlanddeelen, en daarom Reeds flap hangende ; ook veel
verder van elkander geplaatst, dan de bladen van bet boek .
A R I S T O TEL E S bepaalt derzelver getal niet . Zie C A MP E R , bladz. 19, en de naamlooze Verhandeling, bladz . 20 .

(§§§) Poortier, in bet Grieksch vrv Xwpog, poort of uitgangsbewaarder, zijnde een ringvormige lap, die door den
hairigen, zenuwachtigen en fpierachtigen band der maag
gevormd is, makende bet begin van bet intestinum duodenum
of twaalfvingerigen darm, die, of trent ter halver lengte,
bij bet rundvee, door eene bijzondere buis , in- of toelaat

wier maakfel to zeer zamengefteld is, om bier to befchrijven ; 2°. het fap uit de gal ;
3° . uit bet alvleesch, zijnde eene der allergrootfte kiieren ;
welke vochten , alle to zamen , dienstbaar zijn tot de volgende einden, als lo . bet alvleeschfap, om de fpijs, die in
10. het galvocht tilt de lever,

de maag niet genoeg mocht verteerd zijn, op to losfen ; 2° .

om de, in de lever, van bet bloed afgefcheidene gal, d oor.
d e algemeene galbuis, in bet duodenum to brengen ; 30. om
bet nit de levergal in de eigenlijke galblaas gedrupte bloed,
als galftoffen, nit de brijachtige masfa, eene fcheiding to doen

waken tusfchen de voedfel/lofen en excrementen . Want vooreerst zondert bet van die pap, welke de maag naar bet duodenum

heeft doorgelaten, en die met bet alvleeschfap vermengd is , de

chijl af, even als een room, en ploft de excrementen neder. Voorts
fcheidt zich de gal in een wei- en een harstachtig deel ; bet
laatfte blijft aan de excrementen kleven en geeft er de kleur aan ;
bet eerfte vereenigt zich met de chill , en keert, door de uitkleinzing in de dunne darmen, terug in bet bloed . Zie B L UM E N B A C H, Natuurkunde van den Mensch, bladz . 261-268.
(„) Over den blinden darm , zie C A M P a R's Lesfen over

de Veepest, bl . 22. Schoon , volgens B LUMEN B A C H, bl .
319 en 415 , de blinde darm tot bet eerfte gedeelte van bet
dikke gedarmte fchijnt gebracht th worden , wordt nogthands,
bij bet rundvee, aldaar eene werking volbracht , die minder
met die der dikke darmen overeenkomt, waarin geene klap-

Wiezen zijn, die den doortocht der, van voedfeldeelen beroofde, flof kunnen vertragen, dan alleen door de vernaauwing, dicht bij den rechten darns, die, niet verre van den
anus, met zeer vele rimpels bezet is, door welker vocht de
doode ftof verdund words, die anders zeer droog en verhard
zoude worden, gelijk dit bij zieke beesten, door de werke .
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loosheid der klieren , her geval is. Vergelijk B L U M E Ns A c H, ter a. p . , en c A As P'E R , in zljue Lesfin, bl. 23.
(„) Het lange of rerlengd'e herfenmerg is de onderfie
mergachtige zelffiandigheid der voor- en itch terherfenen,
welke , zamengegroeid , als in een' ftaart of ronde pijp , en
uitgeflrekt tot san de groote opening van bet achterhoofds .
been, den oorfprong geeft, zoo aan de herfanzenuwen, als
aan bet hals- en ruggemerg, 't welk eene verlenging is van
bet herfenmerg en zich uititrekt van bet hoof- tot aan bet
heiligbeen, en zoo voortgedreven words door de ronde
opening, welke door bet midden der hats-, rugge- en lendewervelen loopt ; welke wervelen, ieder, ter wederzijde,
met openingen voorzien zija, waardoor de zermwen naar bui .
ten komen en zich in de fpieren hechten . Het eerfte halswervelbeen, 't welk onmiddelfjk op bet achterhoofd volgt,
words gewoonlijk atlas, d . i . hoofddrager, genoemd, omdat
bet hoofd daaraan als verbonden is en door hetzelve gedragen wordt. Nu valt bet tiler moeijelijk to i egrijpen, dat,
indie; de mergbuis, in de tusfchenruimte, ter plaatfe waar
ze, uit bet achterhoofd komende, dezen eerften balswervel
intreedt, geheel en gaaf words afgeftaken of afgefneden, bet
dier, indien al niet onmiddelijk gedood, nogtharlds grootendeels van gevoel beroofd , en alzoo tegen seer veel noodelooze pijn of fmart beveiligd wo rrdt.
Zie Aant . bi . 759 . reg. 3.
(~) Hieronder wordt veriaan een pot vanKeUlfche aarde,
naar A G Y I P P I N A, die aan den RhJn eene volkplanting en
flad gefticht heeft, vandaar genoemd ,Colonia4grsspina . Deze
landflreek levert de grondftof der potten op, welke zeer be .
roemd zijn, wegens de deugdzasmheid van hunne aarde, en
nog onder den naam van Keulfche potten of Aaardewerk bekend zijn .
HET BAL .
Reeds lacht de zon van fteile bean
Het antler haifrond vrolijk aan,
En 't eeuwig blinkend diamatrt
Van ftarren, talloos als bet zand,
Siert lang reeds ohzen hemeltrans ;
Reeds flikkert Luna's zilv'ren glans
Ccc
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Op 't kabb'lend nit, dot itatig vloeit
En zije reeds ftillen zoom befproeit .
Magyar, welk een oitgewooct gedruisch
Verdooft het murm'lend firoomgeruischi
't Meldt d' aanvang van een fchitt'rend Bal
Heel de omtrek waagt van 't feestgefchal .
In zalen, prachtig opgefierd,
War weelde ruimeti teugel viern,
De .guns van lichten zondet tak
Zieh fpiegelt iii ..het hianh kristal,
Waar amathist, .fmaragd, robijtx
Bekoorlijk gloeijen op IL fatijn,,
jnweeien glinrren, . z
am fchoon,
Als fiercjen ze eeus: :de°tkaningskroon,
Waar alles alder zitlnett ftreelt4
DiAr it -her., die men- zich werbeeldt
Te, zijA- ih 't . Elyfefche veld,
Waar uiets der vreugile paten iielt .
Gewis geen oag<*oer gist
Zet itt- deez'. Jtrjng don Poet ooit vast
De lieve toonkunat pmt zieh nit
In banyerttaeest'rend n ubgeluid
De , slans bekvort nu alder oog,
En wie een fchbone fits bewoog
Met hem to zweven in- de r1j,
Op vletug°len van de melodij .,
Deelc bovenal in 't feeggstot,
F,n brate op zijn gelukkig lot .
Men ledigt menig vollen nap,
Gevuld
fchuimend druivenfap,
Ea wufme datl'l ,, aulpfche zin
Sluipt d' onbewaakten boezem in
Reeds kwijnt het zilv'ren ftarrelicht,
Daar 't voor Aurora's goudglans zwicht ;
Nog klinkt bet lieflijk fnarenfpel ;
Elk uur vervliegt den gasten fnel :
Ach 1 menig' lijder valt de nacht
Zoo Lang en bang, ter-wijl bit fmacht,
Op 't ftroo van zijtle legerftee,,
Naar uitkomst in zijn naamloos wee l
Ach I menig dikke kerkermuur
Wordl in lit eigen nachc'lijk uur,
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8l 't zielreateedtaend lick d!er =*as,
Befproeid met bire'r'en train btj trual
Maar hoel zie was de feestzatl rqm
Men brengt Been glas meer aim den mend,
Men leidt geeq fchoone, rijk in gWo-,
Meer met een' lwofTchen zwier ten daps ;
Verllomd zijn horen, fluit en fnaar,
En , ale aan 't graf en bij de baar ,
Leest men de mart In atler blik,
En• hoort een onverpoosd gefnik ! . . . .
Ja, de ongenoode gist verfcheen,
En Hoop door 't bont gewemel heen ;
'r W*s hij, die, waar hij wezen moet,
In weerwil van een' lijfwachtftoet,
Zoo wel de hofzaal binnentreedt,
A1s 't flulpje lechts met tier bekleedl
Die ongeroep'ne was -r de Dood,
Die een der game, air den fchoot
Van al 't bez welmend zingenot,
Dagvaardde voor den Croon van God !
Geen onverwachte donderilag,
Bij zonlichc, op een' fchoonen dig,
Trof ooit het hart met zallk een' fchrik
Als dim onrzertend oogenblik .
Men keert, ale zag men aan den wand
Het viammend fchrift van 's Eeuw'gen band,
En wars van alle feestgedruisclr,
Met ootmoed in de ziel naar hut's,
En zegt, niet meer door fchijn misleid :
„ Ach ! alles, alles ijdelheid l"

Wil
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men weren, hoe men to Madrid op de ligtgeloovigheld des yolks fpeculeert, men leze l'Eco del Commercio :
• Getal der Carlisten, gedood op het flagveld, tot 1 April
1830
280, 535
• Idem, van 1 April tot 8 Oct
33,, 927
• Idem, der gevangenen in het eerstgenoemde
„ tijdsbeftek
54, 4gs
in
hem
tweede
11, 760
Idem
,
•
„ Geheel der dooden .en gevangenen 380, 715"
Ccc 2
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Wil men bet getal der veldflagen weten, d oor . d e Christinos geleverd, ziehier de naauwkeurige opgave :
• Veldflagen, geleverd in de voornoemde cijdperken . 597
• Getal der veldflagen, door de volflagene nederlaag der Carlisten gevolgd
370
• Idem, der zulke, die flechts eene gedeeltelijke
ten gevolge hadden
227
,, Geweren, op de Carlisten veroverd, in die
597
twee tijdperken
113, 221
Ziedaar inderdaad fchitterende uickomfien I Hoe ! 380, 715
foldaten buiten gevecht gelteld, niet din minder, op eene
. Hoe l 597 veldilagen en 597
armee van 40,000 man!
overwinningen! Niet ddn enkel klein voordeeltje ter gunile
van K A R E L V! . . . En nog, in fpijt van die nagenoeg
600 nederlagen, treks bij door de hoofdfteden der provincien, en doet Biibao en Madrid fidderen!
FRANSCHE GADSDIENST .

Toen N A P O L E O N den Paus naar Fontainebleau had doen
vervoeren, en deze tegenfland bood aan zijne ontwerpen,
zeide de eerfle, in eene opwelling van gramfchap, tot den
Heer D E N A R B O N N E : „ 1k wil Frankrft van Rome af„ fcheiden, een Primaat van Ga11ie daarilellen, en mij aan bet
„ hoofd der nieuwe Kerk plaacfen ." - Sire! "hernam D E
w~7 hebben geen Godsdienst genoeg in Frank .
twee Godsdienflen to hebben!

N A R B O N N E,

rO , om

L

ANEKDOTE VAN DEN DICHTER LEGOUV9 .

E G O u v is wilde zijn handfchrift : Le Mirite des Femmes,
zijnen vriend v I G f: z voorlezen . Naauwelijks was hij tot
aan bet vets gekomen : a Hoe zal ik nu 't geluk des Echcgenoots u malen !" of zijne Vrouw riep hem naar beneden .
Hij antwoordde : ,, Terflond I" en herhaalde daarop den regel . Zij vernieuwde eenigzins driftig haar verzoek . Hij
begon ten derden male : „ Hoe zal ik" enz . Nu werd zij
boos, en riep hem op gebiedenden toon ; tvaarop hij gram11orig antwoordde : „ Vrouw, gij zijt mij eene helfche
plaag I" Hij wilde van nieuws bet geluk des Mans vermelden ; maar V I G li E brak ip een fchaterend lagchen uit,
en LEG 0 U V # was verflandig genoeg om mede ce lagchen .

